
 

 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Pilsētas attīstības komiteja 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv 

 

 
SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 
2020.gada 14.maijā 

 
Nr.5 

 
Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta paziņojumu Nr.8 “Valsts 
konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā” un Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja 2020.gada 15.aprīļa rīkojumu Nr.71/2.1.1 “Par pastāvīgo komiteju un Domes 
sēžu organizēšanu ārkārtas situācijas laikā”, Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas sēde notiek, izmantojot videokonferenču rīku ZOOM. 

 
Sēde sasaukta 2020.gada 14.maijā pulksten 10:30. 
Sēde atklāta 2020.gada 14.maijā pulksten 10:34. 
Sēdi vada Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Vilnis  Vitkovskis 
 
 
Sēdē piedalās 6 deputāti: 

Gunārs Ansiņš 
Linda Matisone 
Ludmila Rjazanova 
Modris Šveiduks 
Jānis Vilnītis 
Uldis Sesks 

 
Uzaicinātās personas:  
 

Artis Lagzdiņš, Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes projektu vadītājs (13.§) 
Mārtiņš Ābols, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs (5.§, 6.§, 

7.§, 8.§) 
 Aiga Kļaveniece, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece 
(3.§, 4.§)  

Toms Malkevičs, aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktors (9.§, 10.§) 
Arnis Vītols, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas 

vadītājs (11.§) 
Agita Ansule, Liepājas pilsētas būvvaldes Galvenā māksliniece (12.§) 
Dace Liepniece-Liepiņa, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītājs (1.§, 2.§) 
Jānis Neimanis, Komunālās pārvaldes vadītājs (14.§)  
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (15.§ - 17.§)       
Mārtiņš Tīdens, pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma  

jautājumos (18.§)     
 
Sēdi protokolē Gita Lukate 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos. 



 

 

2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos. 

3. Par grozījumiem 2020.gada Attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-
2020.gadam". 

4. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 
"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. 

5. Par grozījumiem 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.468 “Par projektu 
"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta” (Ezermalas iela)”. 

6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2019.gada 14.novembra lēmumā Nr.428 “Par 
projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 
izveide kūrorta zonā, Liepājā 2. kārta" (Roņu iela)”. 

7. Par projektu “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un 
pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas 
centra pludmalē”. 

8. Par projektu "Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā". 

9. Par pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” 2019.gada publisko 
pārskatu. 

10. Par pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” darba plānu 2020.gadam. 

11. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumiem 
2020.gadam. 

12. Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā. 

13. Par dalību projektā "Sporta fizisko īpašību skrīninga sistēma" (Sports Phisical qualities 
screening system). 

14. Par kustamās mantas atsavināšanu. 

15. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā Nr.44 "Par 
nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA "OC Liepāja"". 

16. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Brīvības ielā 142 daļai. 

17. Par zemesgabala Ganību ielā 106 iznomātās platības palielināšanu. 

18. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

 
 

 
1.§ 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos 
 

Ziņo  
Dace Liepniece -
Liepiņa: 

 
 
- Ar Liepājas pilsētas domes 2016.gada 10.novembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.24 "Liepājas ezera akvatorijas (teritorijas, kas atrodas 
Dabas lieguma "Liepājas ezers" II dabas parka zonā) ekspluatācijas 
(apsaimniekošanas) noteikumi" apstiprinātajā pielikumā "Liepājas 
ezera akvatorijas (teritorijas, kas atrodas Dabas lieguma "Liepājas 
ezers" II dabas parka zonā) ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 
noteikumi", kā arī ar Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra 
saistošajiem noteikumiem Nr.22 "Liepājas pilsētas Tirdzniecības 
kanāla ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi" apstiprinātajā 
pielikumā “TIRDZNIECĪBAS KANĀLA AKVATORIJAS 
EKSPLUATĀCIJAS (APSAIMNIEKOŠANAS) NOTEIKUMI” ir iekļautas 
atsauces uz normatīvajiem aktiem, kuri tagad ir zaudējuši spēku, tādēļ 
nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 



 

 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
 

2.§ 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos 

 

Ziņo  
Dace Liepniece - 
Liepiņa: 

 
 
- Sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams lai aktualizētu 
saistošos noteikumus par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Liepājas 
pilsētā, atbilstoši Administratīvās atbildības likuma normām, precizējot 
administratīvās atbildības normas un naudas sodu apmērus naudas 
soda vienībās.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
 

3.§ 
Par grozījumiem 2020. gada Attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas  

pilsētas attīstības programmas 2015.– 2020. gadam pielikumā Nr. 2.1.  
"Rīcību plāns 2015.–2020. gadam 

 

Ziņo  
Aiga Kļaveniece: 

 
- Lēmuma projekts un tā pielikums ietver pašvaldības institūciju (gan 
iestāžu, gan kapitālsabiedrību) iesniegtos sarakstus ar attīstības 
darbiem, kurus tās plāno paveikt 2020.gadā, lūdzot tos iekļaut 
pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumos, ņemot vērā pašvaldībai 
pieejamos finanšu resursus. Paredzētas 84 izmaiņas, no kurām 64 ir 
izmaiņas esošās pozīcijās, 20 ir jaunas pozīcijas. Izmaiņas saistītas ar 
finansējuma pārdali un vēlamo summu palielināšanu, saskaņā ar 
2019.gada finanšu atlikumiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 2020. 
gada Attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2015.– 2020. gadam pielikumā Nr. 2.1. "Rīcību plāns 
2015.–2020. gadam". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Ludmila Rjazanova, Vilnis Vitkovskis, 
Mārtiņš Tīdens, Aiga Kļaveniece. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Uldis Sesks, Modris 



 

 

Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  1 (Ludmila Rjazanova) 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem 2020. gada Attīstības budžeta pieprasījumā un 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.– 2020. gadam 
pielikumā Nr. 2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020. gadam". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 

 
Deputāts Uldis Sesks plkst.10.50 atslēdzas no videokonferences. 

 
4.§ 

Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma  
Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu 

 

Ziņo  
Aiga Kļaveniece: 

 
- Ņemot vērā to, ka Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–
2020.gadam pielikumā Nr. 2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020. gadam” 
veiktas izmaiņas, saskaņā ar Kultūras ministrijas atzinumā par 
projekta ideju sniegtajām norādēm par veicamajiem precizējumiem 
projekta idejas aprakstā un attiecībā uz sasniedzamajiem 
rezultatīvajiem rādītājiem, nepieciešams apstiprināt plāna aktualizēto 
versiju.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 
“Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Ludmila Rjazanova, Mārtiņš Ābols. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
5 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Modris Šveiduks, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  1 (Ludmila Rjazanova) 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- 1 (Uldis Sesks) 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" 
aktualizēšanu". 

 
Deputāts Uldis Sesks plkst.10.53 pieslēdzas videokonferencei. 
 
 

5.§ 
Par grozījumiem 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.468 “Par projektu 
"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai,  

revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta” (Ezermalas iela)” 
 

Ziņo  
Mārtiņš Ābols: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai precizētu projektu 
“Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, 
revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta” (Ezermalas iela)”. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.468 “Par projektu 



 

 

"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, 
revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta” (Ezermalas iela)”". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Gunārs Ansiņš, Vilnis Vitkovskis, 
Jānis Vilnītis, Mārtiņš Ābols. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.468 “Par 
projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta” 
(Ezermalas iela)"". 

 
 

6.§ 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2019.gada 14.novembra lēmumā Nr.428 “Par 
projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 

izveide kūrorta zonā, Liepājā 2. kārta" (Roņu iela)” 
 

Ziņo  
Mārtiņš Ābols: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai projektu "Degradēto teritoriju 
revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta 
zonā, Liepājā 2. kārta" (turpmāk – Projekts) varētu realizēt, piesaistot 
ERAF līdzekļus .Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes Integrētu 
teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 
2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.1/2.2.36. “Par projekta iesnieguma 
"Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta” 
(identifikācijas Nr. 5.6.2.0/19/I/017) apstiprināšanu ar nosacījumu” 
nepieciešami precizējumi Projekta izmaksu sadalījumā pa 
finansēšanas avotiem.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas Domes 2019.gada 14.novembra lēmumā Nr.428 “Par 
projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2. kārta" (Roņu 
iela)”". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2019.gada 14.novembra 
lēmumā Nr.428 “Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija 
un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, 
Liepājā 2. kārta" (Roņu iela) "". 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.§ 
Par projektu “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un 

pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai  
Liepājas centra pludmalē” 

 

Ziņo  
Mārtiņš Ābols: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atbalstīt projekta “Piekrasti 
raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un 
pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu 
daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē” sagatavošanu un 
iesniegšanu 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas 
ietvaros. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu “Piekrasti 
raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un 
pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu 
daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē”". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Uldis Sesks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- 1 (Ludmila Rjazanova) 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
projektu “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās 
ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un 
tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra 
pludmalē"". 

 
 

8.§ 
Par projektu "Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā" 

 

Ziņo  
Mārtiņš Ābols: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atbalstīt projekta “Pludmales 
labiekārtojuma izbūve Roņu ielā” sagatavošanu un iesniegšanu 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" septītās projektu 
iesniegumu atlases kārtas ietvaros. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
"Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā"". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
projektu "Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā"". 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.§ 
Par pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports”  

2019.gada publisko pārskatu 
 

Ziņo  
Toms Malkevičs: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas pilsētas 
pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” 2019.gada 
publisko pārskatu. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par pašvaldības 
aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” 2019.gada publisko 
pārskatu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” 
2019.gada publisko pārskatu". 

 

 
10.§ 

Par pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports”  
2020.gada darba plānu 

 

Ziņo  
Toms Malkevičs: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu pārskatāmu un 
normatīvajiem aktiem atbilstošu Liepājas pilsētas pašvaldības 
aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” darbību.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par pašvaldības 
aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” 2020.gada darba plānu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” 
2020.gada darba plānu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 

 
11.§ 

Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas  
konkursa noteikumiem 2020.gadam 

 

Ziņo 
Arnis Vītols: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt Liepājas pilsētas 
domes 2020.gada 21.maija noteikumus Nr.20 "Mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumi 
2020.gadam". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par mazo un vidējo 



 

 

komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumiem 
2020.gadam". 

Izsaka priekšlikumu: 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Aicinu Attīstības pārvaldi kādā no tuvākajām Pilsētas attīstības 
komitejas sēdēm sniegt informāciju par mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas 2019.gada konkursa 
rezultātiem. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par mazo 
un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa 
noteikumiem 2020.gadam". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputātu Uldi Sesku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 

 
12.§ 

Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā 
 

Ziņo  
Agita Ansule: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai SIA “Clear Channel Latvia”, 
varētu atkārtoti piešķirt tiesības eksponēt un apsaimniekot Liepājas 
pilsētas teritorijā tīkla reklāmas objektus – 15 reklāmas stendus, kas ir 
sabiedrības īpašums. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par tīkla reklāmas 
izvietošanu Liepājas pilsētā". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par tīkla 
reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā". 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
 

13.§ 
Par dalību projektā “Sporta fizisko īpašību skrīninga sistēma”  

(Sports Phisical qualities screening system) 
 

Ziņo  
Artis Lagzdiņš: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestāde “Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde” varētu piedalīties 
Eiropas savienības projektu konkursā Erasmus + Sports. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dalību projektā 
“Sporta fizisko īpašību skrīninga sistēma” (Sports Phisical qualities 
screening system)". 

Par lēmumu balso:   



 

 

"par"  -  7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu " Par dalību 
projektā “Sporta fizisko īpašību skrīninga sistēma” (Sports 
Phisical qualities screening system)". 

 

 
14.§ 

Par kustamās mantas atsavināšanu 
 

Ziņo  
Jānis Neimanis: 

 
- Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” ierosina 
veikt augošu koku sanitāro izlases cirti Reiņu mežā, veicot 
atsavināšanu izsoles ceļā, tādēļ sagatavots lēmuma projekts. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par kustamās mantas 
atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
6 (Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Modris 
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- 1 (Gunārs Ansiņš) tehnisku iemeslu dēļ 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
kustamās mantas atsavināšanu". 

 
Deputāts Uldis Sesks plkst.11.25 atslēdzas no videokonferences. 

 
15.§ 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra  
lēmumā Nr.44 "Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA "OC Liepāja" 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai izdarītu grozījumu Liepājas 
pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā Nr.44 “Par nekustamo 
īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA “OC Liepāja””, iekļaujot SIA “OC 
Liepāja” pārvaldīšanā esošo objektu sarakstā nekustamo īpašumu 
Zvejnieku alejā 4, Liepājā.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu Liepājas 
pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā Nr.44 "Par nekustamo 
īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA "OC Liepāja"". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Modris 
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- 1 (Uldis Sesks)  

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu " Par 
grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā 
Nr.44 "Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA "OC 
Liepāja"". 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 



 

 

pilsētas domes sēdē. 

 
Deputāts Uldis Sesks plkst.11.26 pieslēdzas videokonferencei. 
 

16.§ 
Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Brīvības ielā 142 daļai 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- AS “Sadales tīkls” piedāvā noteikt lietošanas tiesību aprobežojumu 
Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam īpašumam - 
zemesgabalam Brīvības ielā 142, Liepājā, aptuveni 20 kv.m platībā - 
elektroapgādes objekta – 0.4kV kabeļa līnijas - ierīkošanai un 
ekspluatācijai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lietošanas tiesību 
aprobežojumu zemesgabala Brīvības ielā 142 daļai". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Brīvības ielā 142 
daļai". 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

17.§ 
Par zemesgabala Ganību ielā 106 iznomātās platības palielināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs” nodrošinātu tiesības palielināt iznomātā 
zemesgabala Ganību ielā 106 daļas zemes nomas platību no 20 kv.m 
uz 40 kv.m pilsētas fona stacijas un pazemes ūdeņu monitoringa 
stacijas izvietošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Ganību ielā 106 iznomātās platības palielināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Ganību ielā 106 iznomātās platības palielināšanu". 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 

 

 

 

 



 

 

 
18.§ 

Par zemesgabala Projektētā ielā 7, blakus nekustamajam īpašumam  
Klaipēdas ielā 78, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo  
Mārtiņš Tīdens: 

 
- Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.11), sagatavots lēmuma projekts “Par pašvaldības atteikumu 
izmantot pirmpirkuma tiesības”. Lēmumā iekļauti atteikumi izmantot 
pirmpirkuma tiesības uz 6 nekustamajiem īpašumiem.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.5/5 "Par pašvaldības atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības". 

 
 
Sēde slēgta 2020.gada 14.maijā pulksten 11:29. 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs  Vilnis Vitkovskis 
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks                                                                    Jānis Vilnītis 
Komitejas loceklis                                                                                     Gunārs Ansiņš 
Komitejas locekle                                                                                     Linda Matisone 
Komitejas locekle                                                                                     Ludmila Rjazanova 
Komitejas loceklis                                                                                    Uldis Sesks 
Komitejas loceklis                                                                                     Modris Šveiduks 
Protokolēja:  Gita Lukate 

 
 
 
ŠĪS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 


