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SĒDES PROTOKOLS 
Liepājā 

 
2022.gada 13.oktobrī 

 
Nr. 14 

 
Sēde sasaukta 2022.gada 13.oktobrī pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2022.gada 13.oktobrī pulksten 12:00. 
Sēdi vada Pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs  Ansiņš 
 
Sēdē piedalās 14 deputāti: 

Dace Bluķe 
Atis Deksnis 
Helēna Geriloviča (attālināti) 
Uldis Hmieļevskis  
Uldis Lipskis (attālināti) 
Linda Matisone  
Agris Mertens  
Ludmila Rjazanova 
Uldis Sesks  
Edvīns Striks (attālināti) 
Modris Šveiduks 
Helvijs Valcis  
Jānis Vilnītis  
Vilnis Vitkovskis no pulksten 12.25 (attālināti) 

 
Uzaicinātās personas:  

Dace Arāja, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja  
Mārtiņš Ābols, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs (1.§ un 
5.§) 
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (12.§ - 37.§) 
Ronalds Fricbergs, pašvaldības izpilddirektors  
Annija Jēkabsone, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļas eksperts stratēģiskās plānošanas 
jautājumos (1.§) 
Anda Justoviča, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes Izdevumu daļas 
vadītāja (7.§) 
Evija Kalveniece, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes vadītāja (7.§) 
Uģis Kaugurs, Liepājas pilsētas būvvaldes Pilsētas arhitekts (8.§ un 9.§) 
Jānis Neimanis, Komunālās pārvaldes vadītājs (10.§ un 11.§) 
Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (3.§) 
Matīss Paegle, BaltCap Infrastruktūras Fonda vadītājs Latvijā (14.§) 
Aivis Tints, Liepājas Futbola skolas direktors, Liepājas pilsētas Domes Sporta 
pārvaldes direktora amata kandidāts (2.§) 

 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
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DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem 2022.gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-
2027.gadam pielikumā "Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju 
plāns" (2022.gada plāns). 

2. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" vadītāju. 

3. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2022.gadā. 

4. Par pašvaldības pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu ieguldīšanu SIA "Lielais 
Dzintars" pamatkapitālā. 

5. Par iepirkuma līguma noslēgšanu uz laiku ilgāku par pieciem gadiem. 

6. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijas 
lēmumu. 

7. Par grozījumiem 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam". 

8. Par bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijas lokālplānojuma un saistošo 
noteikumu apstiprināšanu. 

9. Par 2017.gada 14.septembra lēmuma Nr.373 atcelšanu. 

10. Par kustamās mantas Ezermalas ielā 9B novērtēšanu. 

11. Par kustamās mantas novērtēšanu. 

12. Par zemesgabala Mednieku ielā daļas nomu. 

13. Par zemesgabala Dorupes ielā 31 1/8 domājamās daļas nomu. 

14. Par zemes vienības Lībiešu ielā 37/53 daļu nomas līguma grozījumiem. 

15. Par zemesgabala Šķēdes ielā, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka 
ielā 90A, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

16. Par zemesgabala Rendas ielā 7A nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

17. Par zemesgabala Priekules ielā daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu. 

18. Par zemesgabala Jaunprojektētā ielā daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu. 

19. Par zemesgabalu Brīvības ielā 94F, Liepājā. 

20. Par dzīvokļa īpašumu Baznīcas ielā 20-4, Liepājā. 

21. Par nekustamo īpašumu, neapbūvētu zemesgabalu, atsavināšanu. 

22. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Ploču ielā 12, atsavināšanu. 

23. Par apbūvēta zemesgabala Ploču ielā 12A 1/4 domājamās daļas nodošanu 
atsavināšanai. 

24. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu, 
atsavināšanu. 

25. Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala, Kalēju ielā 34A, Liepājā nodošanu 
atsavināšanai. 

26. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cīravas ielā 20A, Liepājā cenas 
apstiprināšanu. 

27. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93-31 atsavināšanu. 

28. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 7-13 atsavināšanu. 

29. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3-11 atsavināšanu. 



 

 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

30. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-29 atsavināšanu. 

31. Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 atsavināšanu. 

32. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 41-14N atsavināšanu. 

33. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8C-51 nosacīto cenu. 

34. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14A-13 nosacīto cenu. 

35. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-73 nosacīto cenu. 

36. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 izsoli. 

37. Par neapbūvēta zemes starpgabala Dorupes ielā 51 izsoli. 

 
1.§ 

Par grozījumiem 2022.gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-

2027.gadam pielikumā "Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju 
plāns" (2022.gada plāns) 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes (turpmāk arī - Dome) sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt grozījumus 
2022.gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības 
programmas 2022.-2027.gadam pielikumā "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns" par 
2022.gadu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
` 

Ludmila Rjazanova: - Informē, ka: “Kultūra bagātina intelektuāli un emocionāli. 
Kultūras pasākumi ir nepieciešami aktīvai un pilnvērtīgai 
dzīvei. Aktivitāšu kopums ir vērsts uz cilvēka garīgo un 
fizisko spēku atjaunošanu, emocionālo labsajūtu, kultūras 
vērtību saglabāšanu un jaunradi. Liepāja gatavojas ļoti 
svarīgam un nozīmīgam notikumam būt par Eiropas 
kultūras galvaspilsētu 2027. Arī Krievu un baltkrievu 
nevalstiskās organizācijas (NVO) bija uzaicinātas 
piedalīties sagatavošanai, bet šobrīd no Pilsētas attīstības 
plāna 2022.-2027.gadam tiek dzēstā pozīcija D6.3.3. 
“Mazākumtautību kultūras dienas pasākuma 
organizēšana”. Ar pamatojumu par dominējošo 
mazākumtautību - krievu un baltkrievu -  biedrību 
provokācijām. Ar šādu rīcību un attieksmi tiek atstumta 
ievērojama iedzīvotāju daļa. Vai mēs nedzīvojam vienā 
valstī un vienlīdzīgi nepiedalāmies ar savu ieguldījumu 
ekonomikā? Tā ir krievu un baltkrievu nevalstisko 
organizāciju diskriminācija.  
   Es vēlos atgādināt, ka 2005.gadā Latvija ir ratificējusi 
Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, 
kuru vajag ne tikai ratificēt, bet arī ievērot. Pirms šādu 
lēmumu pieņemšanas ir vērts pārlasīt konvenciju, it īpaši 5., 
6. un 15.pantu.  
   Tautas Mākslas un kultūras centram ir izveidota ļoti laba 
mājaslapa. Liepāja ir daudz labu mazākumtautību kolektīvu 
un, ja mēs atvērsim sadaļu par mazākumtautību 
kolektīviem, tur ir informācija tikai par 1 kolektīvu. Pārējie 
darbojas kā NVO un katram kolektīvam būtu nepieciešams 
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dažāda veida atbalsts, lai attīstītos un pilnveidotos. Nav 
noslēpums, ka ir grūti apmaksāt telpas mēģinājumiem, 
apmaksāt muzikālo vadītāju darbu, iegādāties tērpus. 
Kolektīvu dalībnieki ne tik labi pārzin mūsdienīgās 
tehnoloģijas, nesaņem informāciju, viņiem nav iemaņas 
rakstīt projektus, kā arī ne visi tajos projektos var iekļauties. 
Mums tikai konferenču organizēšanai pietiek uzrakstīt 
iesniegumu un dažu dienu laika saņemt finansējumu. 
Protams, ka visi kolektīvi ķepurojas kā nu kurš var. Mums ir 
līdzekļi pieminekļu nojaukšanai un nav līdzekļu kultūras 
pasākumu atbalstīšanai. https://likumi.lv/ta/id/109252-par-
visparejo-konvenciju-par-nacionalo-minoritasu-
aizsardzibu”. 
 

Gunārs Ansiņš: - Pateicas deputātei Ludmilai Rjazanovai par viedokli. 
Jautā, vai vēl ir kādi jautājumi vai priekšlikumi? Ja tādu nav, 
aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  1 (Ludmila Rjazanova) 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.350/14 "Par grozījumiem 
2022.gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības 
programmas 2022.-2027.gadam pielikumā "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns" 
(2022.gada plāns)". 

 

2.§ 
Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" vadītāju 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka ar Domes 2022.gada 21.jūlija lēmumu 
2022.gada 31.jūlijā no amata tika atbrīvots Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Domes Sporta 
pārvalde” (turpmāk - Sporta pārvalde) vadītājs Elans 
Strazdiņš un par Sporta pārvaldes vadītāja darba 
pienākumu izpildītāju iecelta vadītāja vietniece Evija 
Mūrniece, kas nodrošina iestādes darbu līdz jauna vadītāja 
apstiprināšanai.  
   2022.gada 25.augustā Dome izsludināja atklātu konkursu 
uz Sporta pārvaldes vadītāja amatu, uz kuru pieteicās 10 
pretendenti. Augstāko vērtējumu saņēma un līdz ar to par 
atbilstošāko kandidatūru tika izraudzīts Aivis Tints.  
   Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts iecelt ar 2022.gada 15.novembri par Sporta 
pārvaldes vadītāju Aivi Tintu, atceļot viņu no Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Futbola skola” 
(turpmāk - Futbola skola) direktora pienākumu izpildes, un 
iecelt ar 2022.gada 15.novembri par Futbola skolas 

https://likumi.lv/ta/id/109252-par-visparejo-konvenciju-par-nacionalo-minoritasu-aizsardzibu
https://likumi.lv/ta/id/109252-par-visparejo-konvenciju-par-nacionalo-minoritasu-aizsardzibu
https://likumi.lv/ta/id/109252-par-visparejo-konvenciju-par-nacionalo-minoritasu-aizsardzibu
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direktora pienākumu izpildītāju līdz jauna direktora 
apstiprināšanai amatā Liepājas Futbola skolas vecāko 
treneri Oskaru Kļavu.  
   Jautā, vai deputātiem ir jautājumi Aivim Tintam?  
 

Aivis Tints: - Informē par savu darba pieredzi Liepājā un gatavību arī 
turpmāk strādāt Liepājas labā. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.351/14 "Par pašvaldības iestādes 
"Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" vadītāju". 

 
3.§ 

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2022.gadā 

 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt viena izglītojamā izmaksas 
mēnesī pašvaldības vispārējās izglītības un pirmsskolas 
izglītības iestādēs.  
   Plānotie ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem 2022.gadā ir 293 936 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.352/14 "Par pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 2022.gadā". 

 

4.§ 
Par pašvaldības pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu ieguldīšanu SIA 

"Lielais Dzintars" pamatkapitālā 
 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka, lai SIA "Lielais Dzintars" racionālāk spētu 
veikt deleģēto pārvaldes pienākumu izpildi, kā arī 
apsaimniekot un pārvaldīt koncertzāli, ir sagatavots 
lēmuma projekts, kurā paredzēts ieguldīt SIA "Lielais 
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Dzintars" pamatkapitālā pašvaldībai piederošus 
pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus, kas atrodas 
koncertzālē “Lielais dzintars” un tiek izmantoti tās darbības 
nodrošināšanā, 2 696 333 eiro apmērā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.353/14 "Par pašvaldības 
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu ieguldīšanu 
SIA "Lielais Dzintars" pamatkapitālā". 

 

5.§ 
Par iepirkuma līguma noslēgšanu uz laiku ilgāku par pieciem gadiem 

 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut pašvaldības iestādēm un aģentūrām 
atbilstoši kompetencēm slēgt līgumus par ESKO 
pakalpojumiem ielu apgaismojumā un pašvaldības iestāžu 
ēku telpu un teritorijas apgaismošanai ar pašvaldības 
izvēlēto pretendentu uz septiņiem gadiem. Izmantojot 
ESKO pakalpojuma principu, pašvaldībai ik gadu ir iespējas 
ietaupīt līdz 300 000 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Par ESKO pakalpojuma principu un par ieguvumiem, izmantojot minēto principu, 
apspriešanā piedalās: Gunārs Ansiņš, Mārtiņš Tīdens un Dace Bluķe. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.354/14 "Par iepirkuma līguma 
noslēgšanu uz laiku ilgāku par pieciem gadiem". 

 

6.§ 
Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijas 

lēmumu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts par 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu 
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uzraudzības komisijas (turpmāk - Apstādījumu uzraudzības 
komisija) lēmumu.  
   Aicina Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 
Juridisko daļu izskaidrot deputātiem lēmuma projekta 
būtību. 
 

Dace Arāja: - Informē, ka Apstādījumu uzraudzības komisija ir 
novērtējusi dabai nodarītos zaudējumus par nocirstiem 
kokiem konkrētā adresē, savukārt zemes īpašnieks ir 
apstrīdējis šo Apstādījumu uzraudzības komisijas lēmumu, 
vēršot uzmanību uz vairākām procesuālām kļūdām.  
   Izvērtējot gan apstrīdēšanas iesniegumu, gan lietas 
materiālus, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts 
atstāt spēkā Apstādījumu uzraudzības komisijas lēmumu, 
precizējot noteikto zaudējumu apmēru, kas, veicot 
pārrēķinu, ir palielinājies. 
  Papildus vēlas vērst uzmanību, ka līdz lēmuma projekta 
ievietošanai dokumentu vadības sistēmā, tika mēģināts 
vienoties ar iesniedzēju, lai izvairītos no tiesiska strīda. 
Šobrīd pie sagatavotā lēmuma projekta dokumentu vadības 
sistēmā ir pievienots arī alternatīvais lēmuma projekts, kā 
arī administratīvais līgums, kuru ir piedāvājis noslēgt 
iesniedzējs, samazinot zaudējumu apmēru, lai izvairītos no 
administratīvo resursu izlietojuma, kā arī no ilgstošas 
tiesvedības. 
   Lūdz atbalstīt sākotnēji sagatavoto lēmuma projektu, ar 
kuru ir atstāts spēkā Apstādījumu uzraudzības komisijas 
lēmums. 
 

Jānis Vilnītis: - Aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par soda 
naudas piemērošanu. Ir izcirsti vairāki simti koku un, ja 
pieļausim, ka izdevīgāk ir vispirms izcirst kokus un maksāt 
mazāku soda naudu, noslēdzot vienošanos, tas var radīt 
precedentu citiem, un koku patvaļīga izciršana nebūs kā 
atsevišķs izņēmums, bet gan, atsaucoties uz šo piemēru, 
var kļūt kā regulāra prakse.  
    Aicina negrozīt lēmuma projektu, atbalstīt un pieņemt 
sagatavotajā redakcijā. 
 

Dace Bluķe: - Ņemot vērā, ka runa ir par ļoti lielu izcirsto koku               
skaitu – 344, kas nav izcērtami īsā laikā, jautā, kā līdz 
pašvaldībai nonāca informācija par minēto nodarījumu? 
 

Dace Arāja: - Informē, ka pašvaldībā tika saņemta sūdzība no citas 
privātpersonas par minēto situāciju. 
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja tādu nav, aicina 
izteikt savu viedokli, balsojot. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 
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"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.355/14 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības 
komisijas lēmumu". 

 
7.§ 

Par grozījumiem 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam" 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegti 
grozījumi saistošajos noteikumos "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam". Minētie 
grozījumi ir izskatīti gan pašvaldības Budžeta komisijā, gan 
Domes pastāvīgajā Finanšu komitejā, visiem deputātiem 
atbalstot.  
   Jautā, vai ir nepieciešams papildu ziņojums no Liepājas 
pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes? Ja 
ziņojums nav nepieciešams, vai ir kādi jautājumi, 
priekšlikumi? Ja tādu nav, aicina balsot par sagatavoto 
lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.356/14 "Par grozījumiem 
2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 
"Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 
2022.gadam"". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20 "Grozījumi 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 
16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 
2022.gadam"". 

 
Pulksten 12.25 Domes sēdei videokonferencē pievienojas deputāts Vilnis Vitkovskis. 
 

8.§ 
Par bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijas lokālplānojuma un saistošo 

noteikumu apstiprināšanu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kas 
nepieciešams, lai apstiprinātu lokālplānojumu, kas groza 
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas 
“Liepājas Metalurgs” teritorijai un izstrādātos teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko daļu 
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izdotu kā saistošos noteikumus. Lokālplānojuma mērķis ir 
radīt priekšnoteikumus līdz šim slēgto, vienlaidus 
rūpniecisko 202 ha plašo bijušās rūpnīcas “Liepājas 
Metalurgs” teritoriju izveidot par mūsdienīgu, ilgtspējīgu, 
daudzfunkcionālu teritoriju, integrējot to Liepājas pilsētvides 
struktūrā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr. 357/14 "Par bijušās rūpnīcas 
“Liepājas Metalurgs” teritorijas lokālplānojuma un 
saistošo noteikumu apstiprināšanu". 
    

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 
"Lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas 
plānojumu bijušās rūpnīcas "Liepājas Metalurgs" 
teritorijai, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa". 

 
9.§ 

Par 2017.gada 14.septembra lēmuma Nr.373 atcelšanu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka Dome 2017.gada septembrī pieņēma lēmumu 
Nr.373 “Par lokālplānojuma, kas groza teritorijas plānojumu 
Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu un 
zemesgabalam Ezermalas ielā 2A, Liepājā, izstrādes 
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (turpmāk – 
Lokālplānojums).  
   Pašvaldībā pēdējo gadu laikā ir realizēti vairāki projekti: 
Ezermalas ielas pārbūve un tilta pār Tirdzniecības kanālu 
pārbūve par gājēju un velosipēdistu tiltu; Laivu ielaišanas 
vietas atjaunošana; Brīvdabas aktīvā sporta centra izbūve 
Zirgu salā un citi, kas nozīmē, ka lielākā daļa darba 
uzdevumā noteikto mērķu un uzdevumu ir sasniegti un 
Lokālplānojuma izstrāde Ezermalas ielai starp Jauno 
ostmalu un Zirgu salu nav nepieciešama.  
   Ievērojot, ka mainījusies faktiskā situācija un 
Lokālplānojuma darba uzdevums un institūciju nosacījumi 
nav aktuāli, izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kas 
paredz atcelt Domes 2017.gada 14.septembra lēmumu 
Nr.373.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
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Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.358/14 "Par 2017.gada 
14.septembra lēmuma Nr.373 atcelšanu". 

 

10.§ 
Par kustamās mantas Ezermalas ielā 9B novērtēšanu 

 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka, lai Liepājas plsētas pašvaldības iestāde 
"Komunālā pārvalde" (turpmāk - Komunālā pārvalde) varētu 
organizēt kustamās mantas atsavināšanu, ir sagatavots 
lēmuma projekts, kurā paredzēts uzdot Komunālajai 
pārvaldei izveidot metāllūžņu noliktavā Ezermalas ielā 9B 
esošās kustamās mantas novērtēšanas komisiju, kura 
organizēs kustamās mantas novērtēšanu un noteiks 
kustamās mantas izsoles sākumcenu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.359/14 "Par kustamās mantas 
Ezermalas ielā 9B novērtēšanu". 

 

11.§ 
Par kustamās mantas novērtēšanu 

 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts 
uzdot Komunālajai pārvaldei izveidot kustamās mantas - 
cirsmu - novērtēšanas komisiju, kura organizēs kustamās 
mantas novērtēšanu un noteiks kustamās mantas izsoles 
sākumcenu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.360/14 "Par kustamās mantas 
novērtēšanu". 

 

12.§ 
Par zemesgabala Mednieku ielā daļas nomu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts iznomāt akciju sabiedrībai "Sadales tīkls" uz laiku 
līdz plānotās Mednieku ielas izbūvei, bet ne ilgāk kā uz 5 
gadiem, zemesgabala Mednieku ielā daļu akciju sabiedrībai 
piederošās ēkas Mednieku ielā 20A un tajā esošā 
energoapgādes objekta uzturēšanai un ekspluatācijai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.361/14 "Par zemesgabala 
Mednieku ielā daļas nomu". 

 
13.§ 

Par zemesgabala Dorupes ielā 31 1/8 domājamās daļas nomu 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts iznomāt privātpersonai no lēmuma pieņemšanas 
dienas uz 5 gadiem zemesgabala Dorupes ielā 31 daļu 72 
kv.m platībā, būvju Dorupes ielā 31 1/8 domājamās daļas 
apsaimniekošanai un uzturēšanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.362/14 "Par zemesgabala 
Dorupes ielā 31 1/8 domājamās daļas nomu". 
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14.§ 
Par zemes vienības Lībiešu ielā 37/53 daļu nomas līguma grozījumiem 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts piekrist, ka tiek izdarīti grozījumi 2009.gada 
14.augustā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rapsoil” 
noslēgtajā zemes nomas līgumā par zemes vienības 
Lībiešu ielā 37/53 daļu 4017 kv.m platībā nomu, saglabājot 
iepriekšējo termiņu uz laiku līdz 2049.gada 24.martam, ar 
mērķi - 3 vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) un ar to 
saistītās infrastruktūras objektu būvniecība.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
  

Ronalds Fricbergs: - Ierosina papildināt lēmuma projekta 2.3.apakšpunktu, 
nosakot, ka no 2009.gada 14.augustā noslēgtā zemes 
nomas līguma tiek izslēgts 3.1.25. un 3.1.26.apakšpunkts, 
jo, mainoties būvniecības nosacījumiem, minēto 
apakšpunktu nosacījumi zaudē aktualitāti. 
 

   Jautājumu par VES būvniecību mazdārziņu tuvumā un to ietekmi uz iedzīvotājiem, par 
VES būvniecības mērķi apspriešanā piedalās Ludmila Rjazanova un Matīss Paegle. 
   Jautājumu par plānoto VES skaitu un to atrašanās vietas attālumu no dzīvojamajām 
mājām apspriešanā piedalās Ludmila Rjazanova un Gunārs Ansiņš. 
 

Dace Bluķe: - Aicina pašvaldību sadarbībā ar uzņēmēju, izmantojot 
informatīvo izdevumu “Katram Liepājniekam”, skaidrot 
liepājniekiem VES būvniecības ietekmi uz apkārtējo vidi un 
iedzīvotājiem. 
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai deputātiem ir vēl jautājumi vai komentāri? Ja 
tādu nav, aicina balsot par lēmuma projektu, kura 
2.3.apakšpunkts papildināts pašvaldības izpilddirektora 
piedāvātajā redakcijā. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  1 (Ludmila Rjazanova) 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.363/14 "Par zemes vienības 
Lībiešu ielā 37/53 daļu nomas līguma grozījumiem". 

 
15.§ 

Par zemesgabala Šķēdes ielā, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka 
ielā 90A, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz 
pagarināt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Namu 
serviss APSE” noslēgto zemes nomas līgumu par 
zemesgabala Šķēdes ielā, blakus nekustamajam 
īpašumam Oskara Kalpaka ielā 90A, daļas 15 kv.m platībā 
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nomu norobežotas atkritumu novietnes ierīkošanai 
dzīvojamo māju Šķēdes ielā Nr.11, Nr.13 un Nr.17 
iedzīvotājiem uz laiku līdz 2027.gada 24.oktobrim.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.364/14 "Par zemesgabala Šķēdes 
ielā, blakus nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka 
ielā 90A, daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

 
16.§ 

Par zemesgabala Rendas ielā 7A nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kas paredz pagarināt zemes nomas līguma par 
zemesgabala Rendas ielā 7A nomu termiņu uz laiku līdz 
2027.gada 23.oktobrim privātpersonai piederošā 
nekustamā īpašuma apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.365/14 "Par zemesgabala    
Rendas ielā 7A nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

 
17.§ 

Par zemesgabala Priekules ielā daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz 
pagarināt ar Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku 
saimniecību “Kalniņkalni” noslēgto zemes nomas līgumu 
par zemesgabala Priekules ielā daļas nomu autostāvvietai 
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veikala "Ganību māja" apmeklētājiem uz laiku līdz 
2027.gada 4.oktobrim.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.366/14 "Par zemesgabala 
Priekules ielā daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

 
18.§ 

Par zemesgabala Jaunprojektētā ielā daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz 
pagarināt ar biedrību “MEŽROZĪTES–368” noslēgto zemes 
nomas līgumu par zemesgabala Jaunprojektētā ielā daļas 
nomu dārzkopības biedrības darbībai un mazdārziņu 
ierīkošanai uz laiku līdz 2025.gada 25.oktobrim.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.367/14 "Par zemesgabala 
Jaunprojektētā ielā daļas nomas līguma darbības 
termiņa pagarināšanu". 

 

19.§ 
Par zemesgabalu Brīvības ielā 94F, Liepājā 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts nodot bez atlīdzības Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas pārvaldes īpašumā pašvaldības 
nekustamo īpašumu, zemes vienību Brīvības ielā 94F, 
Liepājas speciālās zonas pārvaldes funkcijas – piesaistīt 
ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un 
jaunu darba vietu radīšanai Liepājā – īstenošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.368/14 "Par zemesgabalu 
Brīvības ielā 94F, Liepājā". 

 

20.§ 
Par dzīvokļa īpašumu Baznīcas ielā 20-4, Liepājā 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts piekrist pārņemt pašvaldības īpašumā 
dzīvokli Nr.4 dzīvojamajā mājā Baznīcas ielā 20, 
pašvaldības funkcijas veikšanai, sniedzot palīdzību 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. Minētā 
dzīvokļa īpašuma platība ir 53,5 kv.m, tas atrodas ēkas 
pirmajā stāvā un ir dzīvošanai derīgā stāvoklī.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.369/14 "Par dzīvokļa īpašumu 
Baznīcas ielā 20-4, Liepājā". 

 
21.§ 

Par nekustamo īpašumu, neapbūvētu zemesgabalu, atsavināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, 
astoņus pašvaldībai piederošus neapbūvētus 
zemesgabalus, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju 
īstenošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.370/14 "Par nekustamo īpašumu, 
neapbūvētu zemesgabalu, atsavināšanu". 

 
22.§ 

Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Ploču ielā 12, atsavināšanu 

 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu, 
apbūvētu zemesgabalu Ploču iela 12, pārdodot par brīvu 
cenu uz tā esošo ēku īpašniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.371/14 "Par nekustamā īpašuma, 
zemesgabala Ploču ielā 12, atsavināšanu". 

 
23.§ 

Par apbūvēta zemesgabala Ploču ielā 12A 1/4 domājamās daļas nodošanu 
atsavināšanai 

 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atsavināt apbūvēta zemesgabala Ploču ielā 
12A pašvaldībai piederošo daļu 176 kv.m platībā no 705 
kv.m kopplatības, pārdodot par brīvu cenu uz tā esošās 
ēkas īpašniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.372/14 "Par apbūvēta 
zemesgabala Ploču ielā 12A 1/4 domājamās daļas 
nodošanu atsavināšanai". 

 
24.§ 

Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu, 
atsavināšanu 

 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atsavināt zemesgabala Dārtas ielā 27 
pašvaldībai piederošo daļu 194 kv.m platībā no 699 kv.m 
kopplatības, pārdodot par brīvu cenu uz tā esošās ēkas 
īpašniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.373/14 "Par nekustamā īpašuma, 
zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu, 
atsavināšanu". 

 
25.§ 

Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala, Kalēju ielā 34A, Liepājā nodošanu 
atsavināšanai 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts nodot atsavināšanai neapbūvētu zemesgabalu 
33 kv.m platībā Kalēju ielā 34A, pārdodot to izsolē. Minētais 
zemesgabals nav izmantojams pašvaldības funkciju 
izpildei, jo ir stapgabals.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.374/14 "Par neapbūvēta 
zemesgabala, starpgabala, Kalēju ielā 34A, Liepājā 
nodošanu atsavināšanai". 
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26.§ 

Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cīravas ielā 20A, Liepājā cenas 
apstiprināšanu 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts lemt par pašvaldības zemesgabala Cīravas ielā 
20A pārdošanu uz tā esošo būvju īpašniekam, pārdodot to 
par augstāko novērtēto cenu 7 000 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.375/14 "Par pašvaldībai 
piederošā zemesgabala Cīravas ielā 20A, Liepājā cenas 
apstiprināšanu". 

 
27.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93-31 atsavināšanu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Grīzupes ielā 93-31 atsavināšanu, pārdodot par 
brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
  

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.376/14 "Par dzīvokļa īpašuma 
Grīzupes ielā 93-31 atsavināšanu". 

 
28.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 7-13 atsavināšanu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Lēņu ielā 7-13 atsavināšanu, pārdodot par brīvu 
cenu dzīvokļa īrniekam.  
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   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.377/14 "Par dzīvokļa īpašuma 
Lēņu ielā 7-13 atsavināšanu". 

 

29.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3-11 atsavināšanu 

 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Mežmalas ielā 3-11 atsavināšanu, pārdodot par 
brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.378/14 "Par dzīvokļa īpašuma 
Mežmalas ielā 3-11 atsavināšanu". 

 

30.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-29 atsavināšanu 

 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Talsu ielā 43-29 atsavināšanu, pārdodot par brīvu 
cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 
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"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.379/14 "Par dzīvokļa īpašuma 
Talsu ielā 43-29 atsavināšanu". 

 

31.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 atsavināšanu 

 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts 
atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Rožu 
ielā 23-5A/7 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 
dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.380/14 "Par dzīvokļa īpašuma 
Rožu ielā 23-5A/7 atsavināšanu". 

 

32.§ 
Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 41-14N atsavināšanu 

 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts 
atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Talsu ielā 41-14N atsavināšanu, pārdodot to izsolē.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.381/14 "Par neapdzīvojamo telpu 
Talsu ielā 41-14N atsavināšanu". 

 

33.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8C-51 nosacīto cenu 

 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts apstiprināt atsavināšanai nodotā dzīvokļa 
īpašuma Atmodas bulvārī 8C-51 nosacīto cenu 12 500 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.382/14 "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 8C-51 nosacīto cenu". 

 

34.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14A-13 nosacīto cenu 

 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kas 
nepieciešams, lai apstiprinātu atsavināšanai nodotā 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 
14A-13 nosacīto cenu 12 700 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.383/14 "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 14A-13 nosacīto cenu". 

 

35.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-73 nosacīto cenu 

 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kas 
nepieciešams, lai apstiprinātu atsavināšanai nodotā 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-73 
nosacīto cenu 10 200 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.384/14 "Par dzīvokļa īpašuma 
Lēņu ielā 1-73 nosacīto cenu". 

 

36.§ 
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 izsoli 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus un izsoles 
sākuma cenu 78 000 eiro atsavināšanai nodotajam 
dzīvošanai nederīgajam nekustamajam īpašumam Brīvības 
ielā 74, kura atjaunošana par pašvaldības līdzekļiem nav 
lietderīga.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.385/14 "Par nekustamā īpašuma 
Brīvības ielā 74 izsoli". 

 

37.§ 
Par neapbūvēta zemes starpgabala Dorupes ielā 51 izsoli 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus un izsoles 
sākuma cenu 8 600 eiro atsavināšanai nodotajam zemes 
starpgabalam Dorupes ielā 51, kas nav izmantojams 
pašvaldības funkciju izpildei.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.386/14 "Par neapbūvēta zemes 
starpgabala Dorupes ielā 51 izsoli". 

 

Sēde slēgta 2022.gada 13.oktobrī pulksten 12.56. 
 

Priekšsēdētājs                 Gunārs Ansiņš (19.10.2022) 

Protokolēja                Egita Lukjanova (19.10.2022) 


