
 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 
2021.gada 22.aprīlī 

 
Nr. 5 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās 
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.8. 
un 6.9.apakšpunktu un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 
21.decembra rīkojuma Nr.247/2.1.1 “Par papildus nosacījumiem Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai un rīcībai ārkārtējās situācijas laikā” 2.3.apakšpunktu, Liepājas 
pilsētas domes sēde notiek, izmantojot videokonferenču rīku Zoom Meeting. 
 
Sēde sasaukta 2021.gada 22.aprīlī pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2021.gada 22.aprīlī pulksten 12:04. 
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis  Vilnītis 
 
Sēdē piedalās 12 deputāti: 

Gunārs Ansiņš  
Atis Deksnis  
Linda Matisone  
Ludmila Rjazanova 
Gints Ročāns 
Pāvels Sereda  
Uldis Sesks  
Gaļina Skorobogatova 
Edvīns Striks 
Modris Šveiduks 
Helvijs Valcis   
Vilnis Vitkovskis   

  
Sēdē nepiedalās 2 deputāti: 

Helēna Geriloviča, veselības problēmu dēļ 
Māris Verpakovskis, darba pienākumu dēļ 

  
Uzaicinātās personas:  

  Agate Ambulte, pašvaldības izpilddirektora padomniece IT izglītības un    
  attīstības jautājumos (8.§) 
  Agita Ansule, Liepājas pilsētas būvvaldes galvenā māksliniece (21.§) 
  Mārtiņš Ābols, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs (1.§ un 

3.§) 
  Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (13.§ - 15.§ un 25.§ -    
  62.§) 
  Andris Gobiņš, Eiropas Kustības Latvijā pārstāvis  

Linda Krasovska, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta direktore (4.§) 
Ilze Koņušaka, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Prātnieks” vadītājas amata 
kandidāte (9.§) 
Artis Lagzdiņš, Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes projektu vadītājs (6.§) 
Dace Liepniece-Liepiņa, Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas Vides 
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nodaļas vadītāja (18.§) 
Jānis Neimanis, Komunālās pārvaldes vadītājs (22.§ un 23.§) 
Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (9.§ - 12.§) 
Aksels Ruperts, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
attīstības plānošanas nodaļas eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos (1.§) 
Zane Pomerance, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes juriste (9.§ - 12.§)  
Inta Šoriņa, Kultūras pārvaldes kultūras projektu vadītāja (7.§) 
Elīna Tolmačova, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļas vadītāja (5.§ un 19.§)  
Arvīds Vitāls, Liepājas pilsētas būvvaldes vadītājs (21.§) 

 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada kopīgās 
attīstības programmas 2022.-2027.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
līdz 2035.gadam izstrādes uzsākšanu. 

2. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2020.gada saimniecisko pārskatu. 

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

4. Par projekta priekšfinansējumu. 

5. Par grozījumu 2015.gada 5.novembra lēmumā Nr.494 "Par projektu 
"Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā, 3.kārta"". 

6. Par projektu "Sportisti: Testē - Plāno - Gūsti panākumus” ("Athletes: Screen - 
Plan - Succeed"). 

7. Par Liepājas pilsētas nodoma protokola slēgšanu ar Dienvidkurzemes novada 
Finanšu komisiju. 

8. Par informācijas sniegšanu. 

9. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Prātnieks" vadītāju. 

10. Par Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas nolikumu. 

11. Par Liepājas 3.pamatskolas nolikumu. 

12. Par Liepājas Ezerkrasta sākumskolas nolikumu. 

13. Par konkursa nolikumu līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu 
savākšanas punktu izveidei 2021.gadā. 

14. Par grozījumu 2017.gada 9.novembra nolikumā Nr.29 "Liepājas pilsētas domes 
Dzīvokļu komisijas nolikums". 

15. Par noteikumu apstiprināšanu. 

16. Par noteikumu apstiprināšanu. 

17. Par izmaiņām Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas sastāvā. 

18. Par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes 
ūdeņos rakstisku izsoli. 

19. Par sadarbības memoranda slēgšanu. 

20. Par Peldu ielas posma pārdēvēšanu par Miķeļa Valtera ielu. 

21. Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā. 

22. Izpildrīkojums par piespiedu izpildes izmaksu piedziņu. 

23. Izpildrīkojums par piespiedu izpildes izmaksu piedziņu. 
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24. Par SIA “FeLM” īpašumā esošo nekustamo īpašumu bijušās rūpnīcas “Liepājas 
Metalurgs” teritorijā nodošanu bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības 
īpašumā. 

25. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Kungu ielā 2-2, Liepājā. 

26. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Kungu ielā 2-4, Liepājā. 

27. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Kārklu ielā 3-11, Liepājā. 

28. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ezermalas ielā 7, Liepājā, cenas 
apstiprināšanu. 

29. Par zemesgabala Ploču ielā 2 daļas iznomāšanu. 

30. Par zemesgabala Tērvetes ielā 2 daļas iznomāšanu. 

31. Par zemesgabala Turaidas ielā 8B, blakus nekustamajam īpašumam Britu flotes 
iela 2, daļas iznomāšanu. 

32. Par zemesgabala Krūmu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 32, 
daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

33. Par zemesgabala Ploču ielā 4B, blakus nekustamajam īpašumam Ploču ielā 4A, 
daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

34. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam 
Pulkveža Brieža ielā 28, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

35. Par lietošanas tiesību aprobežojumiem zemesgabala 14.novembra bulvārī 54 
daļai un Grīzupes ielā 89A daļai. 

36. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D1) daļas 
zemes nomas tiesību izsoli. 

37. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D2) daļas 
zemes nomas tiesības izsoli. 

38. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D3.1) daļas 
zemes nomas tiesību izsoli. 

39. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D3.2) daļas 
zemes nomas tiesību izsoli. 

40. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D4) daļas 
zemes nomas tiesību izsoli. 

41. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D5) daļas 
zemes nomas tiesību izsoli. 

42. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.Z6) daļas 
zemes nomas tiesību izsoli. 

43. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A-14A atsavināšanu. 

44. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu. 

45. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 14-54 atsavināšanu. 

46. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-60 atsavināšanu. 

47. Par kopīpašuma domājamo daļu Turaidas ielā 3 atsavināšanu. 

48. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-12 nosacīto cenu. 

49. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-17 nosacīto cenu. 

50. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-60 nosacīto cenu. 

51. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-107 nosacīto cenu. 
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52. Par dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 4-40 nosacīto cenu. 

53. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1-44 nosacīto cenu. 

54. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 21-4 izsoli. 

55. Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4-6 izsoli. 

56. Par dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65-1 izsoli. 

57. Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 14-12 izsoli. 

58. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 13-3 izsoli. 

59. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 64-5N izsoli. 

60. Par nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 56 izsoli. 

61. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N atkārtotu izsoli. 

62. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 72 atkārtotu izsoli. 

63. Par mācību procesa atsākšanu klātienē Liepājas vispārizglītojošās skolās. 

 
Par izmaiņām darba kārtībā 

 

Jānis Vilnītis: - Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) 
sēdi un informē, ka Domes sēdes darba kārtībā ir iekļauti 
63 jautājumi.  
   Izsaka priekšlikumu izslēgt no darba kārtības 
63.jautājumu “Par mācību procesa atsākšanu klātienē 
Liepājas vispārizglītojošās skolās”. Skaidro iemeslus, 
kuru dēļ jautājums izslēdzams no darba kārtības. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Izslēgt no Liepājas pilsētas domes sēdes 
apstiprinātās darba kārtības 63.jautājumu “Par 
mācību procesa atsākšanu klātienē Liepājas 
vispārizglītojošās skolās”. 

 
1.§ 

Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada kopīgās 
attīstības programmas 2022.-2027.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

līdz 2035.gadam izstrādes uzsākšanu 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kas sagatavots, lai Liepājas pilsētas 
pašvaldība (turpmāk arī - pašvaldība) sadarbībā ar 
jaunizveidojamo Dienvidkurzemes novadu varētu 
kvalitatīvi izstrādāt plānošanas dokumentus, apzinot 
pilsētas un novada kopīgās un atšķirīgās vajadzības, 
attīstības projektus un mērķus, pieskaņojot un sasaistot 
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tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-
2027.gada prioritātēm, Eiropas Savienības fondu 
plānošanas perioda investīciju un ministriju nozaru 
pamatnostādņu uzstādījumiem pēc 2021.gada.  
   Lēmuma projektā paredzēts arī izveidot kopīgu 
vadības un izstrādes grupu, noteikt vienotu darba 
uzdevumu un termiņus abu kopīgo plānošanas 
dokumentu - attīstības programmas un ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas - izstrādei.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

   Jautājumu par sadarbību ar Dienvidkurzemes novadu pārstāvjiem kopīgu plānošanas 
dokumentu izstrādē apspriež Pāvels Sereda un Jānis Vilnītis. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  11 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Gints Ročāns, Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, 
Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  2 (Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda) 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.129/5 "Par Liepājas 
valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes 
novada kopīgās attīstības programmas 2022.-
2027.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2035.gadam izstrādes uzsākšanu". 

 
2.§ 

Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2020.gada saimniecisko pārskatu 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka, lai izpildītu likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto, izskatīšanai ir 
iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt 
pārskatus par Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta 
2020.gadam izpildi uz 2021.gada 1.janvāri, kā arī 
2020.gada saimniecisko pārskatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Jautājumu par projektam "Gaisa kvalitātes mērījumu veikšana, piesārņojuma 
izkliedes modelēšana un teritoriālo zonu karšu izstrāde, pasākumu izvēle gaisa 
kvalitātes uzlabošanai, to izmaksu analīze un efektivitātes novērtējums" 2020.gadā 
piešķirto finansējumu, par gaisa kvalitāti Liepājas pilsētā, konkrēti Laumas mikrorajonā 
un “elektroniskā deguna” (iekārtas, kas spēj saost daudz vairāk smaržu, nekā spēj saost 
cilvēks) iegādi apspriešanā piedalās: Ludmila Rjazanova, Jānis Vilnītis, Dace 
Liepniece-Liepiņa un Gunārs Ansiņš. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr. 130/5 "Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības 2020.gada saimniecisko pārskatu" 

 
3.§ 

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

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt aktualizēto Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumu 
Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam".  
   Investīciju plānā 2015.-2020.gadam pēc atbildīgo 
institūciju pieprasījuma, veiktas 66 izmaiņas: 
 - iekļauti 6 jauni projekti:  
1) “Nodrošināt kultūras programmas izveidi un 
realizāciju” (SIA “Lielais Dzintars”);  
2) “Piepūšamās futbola halles izveidošana stadionā 
"Olimpija"” (Sporta pārvalde);  
3) “NVO sociālās iekļaušanas veicināšana” 
(Vides,veselības un sabiedrības līdzdalības daļa);  
4) “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas 
pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā” 
(Attīstības pārvalde);  
5) Pārrobežu projekts Nr.LLI-336 "Veiksmīga 
psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un 
pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un 
uzvedības traucējumiem" (Vides,veselības un 
sabiedrības līdzdalības daļa);  
6) “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 
pilnveidošana Liepājas ostā - 3. kārta” (LSEZ); 
- dzēsti 8 projekti; 
- precizēti dati 52 projektiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.131/5 "Par Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma 
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Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" 
aktualizēšanu". 

 
4.§ 

Par projekta priekšfinansējumu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka biedrība “Attīstības platforma YOU+” ir 
lūgusi pašvaldību atbalstīt projekta “Jauniešu atbalsta 
tīkls” (turpmāk - Projekts) realizāciju ar 
priekšfinansējumu un aicinājusi Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas Domes Sociālais 
dienests” iesaistīties projekta īstenošanā. Projekts tiek 
finansēts no Latvijas valsts budžeta finansētās 
programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto 
negatīvo seku mazināšanai” un tā kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 29 583,18 EUR. Projekts tiek īstenots no 
2021.gada 1.marta līdz 30.jūnijam un tā mērķa grupa ir 
jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem un viņu vecāki. 
Projekta mērķis ir sniegt jauniešiem daudzpusīgu un 
pilnvērtīgu atbalstu Covid-19 krīzes radīto mentālās 
veselības izaicinājumu pārvarēšanai. Projektā 
paredzētās aktivitātes - jauniešu mentālās veselības 
atbalsta grupas, psihologa konsultācijas, individuālās 
jauniešu vecāku konsultācijas ar vecāku konsultantu, 
fizisko aktivitāšu speciālistu individuālās konsultācijas, 
individuālās veselīga dzīvesveida speciālista 
konsultācijas.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.132/5 "Par projekta 
priekšfinansējumu". 

 
5.§ 

Par grozījumu 2015.gada 5.novembra lēmumā Nr.494 "Par projektu 
"Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā, 3.kārta"" 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka, lai pagarinātu Liepājas pilsētas 
pašvaldības Cilvēkresursu piesaistes programmas 
veselības aprūpei Liepāja, 3.kārtas (turpmāk – 
Programma) norisi 2021.gadā, izskatīšanai ir sagatavots 
lēmuma projekts, kurā paredzēts izdarīt grozījumu 
2015.gada 5.novembra lēmumā Nr.494 "Par projektu 
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"Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei 
Liepājā, 3.kārta", nodrošinot Programmas īstenošanai 
nepieciešamo finansējumu 2021.gadā 52 780 eiro 
apmērā. Programmas ietvaros plānotās darbības: 
- dzīvokļu nodrošinājums Liepājas Reģionālās slimnīcas 
ārstiem, pamatojoties uz 2016.gada 1.aprīlī 
apstiprinātajiem noteikumiem par sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” 
ārstniecības personu piesaistīšanai īrēto dzīvokļu 
īrēšanas kārtību;  
- transporta izdevumu kompensācija Liepājas 
Reģionālās slimnīcas ārstiem, atbilstoši Liepājas 
Reģionālās slimnīcas 2019.gada 22.janvāra lēmumam 
Nr.13 “Par transporta izdevumu segšanu; 
- Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmas 
“Ārsts” 6.kursa studentu klīnikā balstītas apmācības 
nodrošināšana SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”; 
- Rīgas Stradiņa universitātes Zobārstniecības studiju 
4.kursa studentu prakses nodrošināšana Liepājas 
zobārstniecības poliklīnikā; 
- trūkstošo ambulatoro ārstu piesaiste SIA “Jaunliepājas 
primārās veselības aprūpes centrs” un PSIA 
“Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” valsts 
apmaksātu pakalpojumu sniegšanai.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.133/5 "Par grozījumu 
2015.gada 5.novembra lēmumā Nr.494 "Par projektu 
"Cilvēkresursu piesaistes programma veselības 
aprūpei Liepājā, 3.kārta"". 

 
6.§ 

Par projektu "Sportisti: Testē - Plāno - Gūsti panākumus” ("Athletes: Screen - 
Plan - Succeed") 

 

Ziņo Edvīns Striks: - Informē, ka, lai Liepājas pilsētas Domes Sporta 
pārvalde (tirpmāk - Sporta pārvalde) varētu piedalīties 
Nordplus projektu konkursā Nordplus Adult, izskatīšanai 
ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt 
pašvaldības dalību projekta Nordplus Adult realizējamā 
aktivitātē "Sportisti: Testē - Plāno - Gūsti panākumus".    
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 56 160 eiro 
apmērā, kur programmas Nordplus Adult finansējums ir 
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100%. Projekta ietvaros Sporta pārvalde sadarbībā ar 
SIA “OC Liepāja” Sporta veselības centru un Liepājas 
Futbola skolu organizēs starptautisku pieredzes 
apmaiņas programmu par bērnu un jauniešu fizisko 
īpašību testēšanas metodēm un to pielietojumu              
mācību - treniņu procesa plānošanai. Pieredzes 
apmaiņa plānota ar Somijas un Igaunijas sporta 
organizācijām un pašvaldībām. Projekta īstenošanas 
uzsākšanas laiks ir 2021.gada septembris un tā ilgums - 
18 mēneši.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr. 134/5 "Par projektu "Sportisti: 
Testē - Plāno - Gūsti panākumus” ("Athletes:      
Screen - Plan - Succeed")". 

 
7.§ 

Par Liepājas pilsētas nodoma protokola slēgšanu ar Dienvidkurzemes novada 
Finanšu komisiju  

 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka, lai Liepājas pilsēta, gatavojot pieteikumu 
konkursa par Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titula 
iegūšanu 1.kārtai, iesaistītu programmā apkārtesošos 
novadus, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts noslēgt nodomu protokolu starp Liepājas 
pilsētu un Dienvidkurzemes novada Finanšu komisiju 
par kopīgu sadarbību, veidojot pieteikumu Eiropas 
kultūra galvaspilsētas 2027 pirmajai atlases kārtai, kurā 
tiek paredzēti pasākumi Liepājā un novadā laika periodā 
no 2023.-2027.gadam. Sadarbība ar Dienvidkurzemes 
novadu paredzēs veidot kultūras projektus Eiropas 
kultūra galvaspilsētas gadā un laika periodā no                  
2023.-2026.gadam, kas dos pienesumu pilsētas un 
reģiona sociāli ekonomiskai izaugsmei, piesaistot 
starptautisku uzmanību, pasākumu apmeklētājus, 
viesus un tūristus, attīstīs radošo industriju sektoru 
u.tml.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
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Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.135/5 "Par Liepājas pilsētas 
nodoma protokola slēgšanu ar Dienvidkurzemes 
novada Finanšu komisiju". 

 
8.§ 

Par informācijas sniegšanu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka Dome 2019.gada 14.novembrī pieņēma 
lēmumu Nr.433 “Par biedrības dibināšanu”, kura 
3.punktā tika noteikts, ka pašvaldības pilnvarotajam 
pārstāvim ir pienākums atskaitīties par biedrības 
“Digitālo inovāciju parks” darbību Liepājas pilsētas 
domei ne retāk kā reizi gadā.  
   Aicina Agati Ambulti informēt par minētās biedrības 
darbu 2020.gadā. 
 

Agate Ambulte: - Ziņo par biedrības “Digitālo inovāciju parks” aktivitātēm 
2020.gadā. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.136/5 "Par informācijas 
sniegšanu". 

 
9.§ 

Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Prātnieks" vadītāju 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka Dome 2021.gada 16.martā izsludināja 
atklātu konkursu uz Liepājas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Prātnieks” vadītāja amatu. Atklātā 
konkursā lielāko punktu skaitu ieguva un par 
piemērotāko pretendenti tika atzīta Ilze Koņušaka.  
   Lai apstiprinātu amatā Liepājas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Prātnieks” vadītāju, izskatīšanai ir sagatavots 
lēmuma projekts, kurā paredzēts iecelt ar 2021.gada 
23.aprīli par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Prātnieks" vadītāju Ilzi Koņušaku.  
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   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.137/5 "Par Liepājas 
pirmsskolas izglītības iestādes "Prātnieks" 
vadītāju". 

 
10.§ 

Par Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas nolikumu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas paredz apstiprināt Oskara Kalpaka Liepājas 
15.vidusskolas (turpmāk - 15.vidusskola) nolikumu. 
Šobrīd spēkā esošais 15.vidusskolas nolikums 
apstiprināts 2016.gadā, bet, ņemot vērā, ka Izglītības 
kvalitātes valsts dienests ir apstiprinājis jaunu vispārējās 
izglītības iestādes paraugnolikumu, ir izstrādāts jauns 
15.vidusskolas nolikums.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.138/5 "Par Oskara 
Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas nolikumu". 
 

2. Apstiprināt nolikumu Nr.13 “Oskara Kalpaka 
Liepājas 15.vidusskolas nolikums”. 

 
11.§ 

Par Liepājas 3.pamatskolas nolikumu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas paredz apstiprināt Liepājas 3.pamatskolas 
nolikumu.  
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   Šobrīd spēkā esošais Liepājas 3.pamatskolas 
nolikums ir apstiprināts 2017.gadā, tas ir pārstrādāts un 
aktualizēts saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta apstiprināto vispārējās izglītības iestādes 
paraugnolikumu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.139/5 "Par Liepājas 
3.pamatskolas nolikumu". 

 

2. Apstiprināt nolikumu Nr.14 “Liepājas 

3.pamatskolas nolikums”. 

 
12.§ 

Par Liepājas Ezerkrasta sākumskolas nolikumu 

 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas paredz apstiprināt jaunu Liepājas Ezerkrasta 
sākumskolas nolikumu. Liepājas Ezerkrasta 
sākumskolas nolikums tika apstiprināts 2016.gadā, tas 
ir pārstrādāts un aktualizēts saskaņā ar Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta apstiprināto vispārējās 
izglītības iestādes paraugnolikumu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.140/5 "Par Liepājas 
Ezerkrasta sākumskolas nolikumu". 
 

2. Apstiprināt nolikumu Nr.15 “Liepājas 

Ezerkrasta sākumskolas nolikums”. 
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13.§ 
Par konkursa nolikumu līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu 

savākšanas punktu izveidei 2021.gadā 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt konkursa nolikumu 
līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu 
savākšanas punktu izveidei 2021.gadā. 2021.gada 
pašvaldības budžetā šim mērķim ir paredzēti 3 200 eiro.  
   Konkursa mērķis ir veicināt dalītās atkritumu vākšanas 
sistēmas ieviešanu un uzlabot Liepājas pilsētas 
iedzīvotāju dzīves un vides kvalitāti, sniedzot 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku 
kopībām pašvaldības atbalstu sadzīves atkritumu 
savākšanas punktu izveidei Liepājas pilsētas 
administratīvajā teritorijā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.141/5 "Par konkursa 
nolikumu līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves 
atkritumu savākšanas punktu izveidei 2021.gadā". 

 

2. Apstiprināt nolikumu Nr.16 "Konkursa 

nolikums līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves 

atkritumu savākšanas punktu izveidei 2021.gadā". 

 

14.§ 
Par grozījumu 2017.gada 9.novembra nolikumā Nr.29 "Liepājas pilsētas domes 

Dzīvokļu komisijas nolikums" 
 

Ziņo Gints Ročāns: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas paredz apstiprināt grozījumu Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas nolikumā.  
   Grozījums nolikumā nepieciešams, lai paplašinātu 
Dzīvokļu komisijas kompetenci, uzdodot pieņemt 
lēmumus par īres maksas noteikšanu par pašvaldības 
dzīvojamo telpu, kurām noteikts speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statuss, lietošanu, kā arī par 
kompensācijas apjomu un termiņu, uz kādu īrnieks tiek 
atbrīvots no īres maksas peļņas daļas par pašvaldības 
īrnieka veiktajiem ieguldījumiem īrētajā pašvaldības 
dzīvojamā telpā.  
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   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.142/5 "Par grozījumu 
2017.gada 9.novembra nolikumā Nr.29 "Liepājas 
pilsētas domes Dzīvokļu komisijas nolikums"". 

 

2. Apstiprināt nolikumu Nr.17 "Grozījums 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 9.novembra 
nolikumā Nr.29 "Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu 
komisijas nolikums"". 

 
15.§ 

Par noteikumu apstiprināšanu 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegti 
Noteikumi par Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamā 
fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu, kas 
nosaka kārtību, kādā tiek daļēji kompensēti pašvaldības 
īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo dzīvojamo telpu 
īrnieku ieguldījumi īrētajā pašvaldības dzīvojamajā 
fondā, kas saistīti ar logu, durvju, apkures iekārtu un 
grīdas pamatnes nomaiņu vai atjaunošanu, kā arī 
santehnikas darbiem un elektroinstalācijas maiņu. 
Noteikumos paredzēts, ka īrnieki varēs saņemt 
kompensāciju 70% apmērā no remontdarbu kopējām 
apstiprinātajām izmaksām, kas tiks kompensētas, 
atbrīvojot īrnieku no īres maksas noteiktās summas 
apmērā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
noteikumu projektu. 
 

Ludmila Rjazanova: - Izsaka priekšlikumu izteikt noteikumu III. daļas 
“Ieguldījumu kompensācijas apjoms un piemērošanas 
kartība” 18.punktu šādā redakcijā: 
“18. Kompensācijas apjoms tiek noteikts: 
18.1. 70% apmērā no ieguldījumu kopējām 
apstiprinātajām izmaksām, ja veicamie darbi, kuri ir 
minēti noteikumu 2.punktā, tiek veikti pirms konstruktīvo 
elementu, apdares un inženierietaišu vidējas kalpošanas 
termiņa izbeigšanas (Ministru kabineta 2010.gada 
28.septembra noteikumu Nr.907 “Noteikumi par 
dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo 
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remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām“ 
2.pielikums); 
18.2. 90% apmērā no ieguldījumu kopējām 
apstiprinātajām izmaksām, ja veicamie darbi, kuri ir 
minēti noteikumu 2.punktā, un tie tiek veikti pēc 
konstruktīvo elementu, apdares un inženierietaišu 
vidējas kalpošanas termiņa izbeigšanās (Ministru 
kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.907 
“Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko 
apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes 
minimālajam prasībām“  2.pielikums).”. 
 

   Jautājumu par Ludmilas Rjazanovas izteikto priekšlikumu, par pašvaldības dzīvojamo 
fondu un tā uzturēšanu, par sociālo atbalsu maznodrošinātajām un trūcīgajām 
personām apspriešanā piedalās: Ronalds Fricbergs, Jānis Vilnītis, Māris Egmanis, 
Mārtiņš Tīdens un Ludmila Rjazanova. 
 

Jānis Vilnītis: - Jautā, vai deputātiem vēl ir kādi priekšlikumi? Ja tādu 
nav, aicina savu attieksmi par sagatavoto lēmuma 
projektu paust balsojot. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  10 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Gints Ročāns, Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris 
Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  1 (Ludmila Rjazanova) 

"atturas" -  2 (Pāvels Sereda, Gaļina Skorobogatova) 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.143/5 "Par noteikumu 
apstiprināšanu". 

 

2. Apstiprināt noteikumus Nr.3 “Noteikumi par 
Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fondā 
īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu”. 

 
16.§ 

Par noteikumu apstiprināšanu 
 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku ar 
tiesas vai administratīvās komisijas lēmumu bērnam 
piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa izpildi, 
izskatīšanai ir sagatavoti noteikumi “Par bērniem 
piemēroto audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 
izpildes kārtību Liepājas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – 
Noteikumi).  
   Noteikumi izstrādāti ar mērķi noteikt vienotu rīcību 
institūciju sadarbībai pēc lēmuma par audzinoša 
rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu bērniem 
saņemšanas, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku 
piemērotā piespiedu līdzekļa izpildi un izpildes 
uzraudzību.  
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   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.144/5 "Par noteikumu 
apstiprināšanu". 

 

2. Apstiprināt noteikumus Nr.4 "Par bērniem 
piemēroto audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 
izpildes kārtību Liepājas pilsētas pašvaldībā”. 

 
17.§ 

Par izmaiņām Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas sastāvā 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka pašvaldības administrācija ir saņēmusi 
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas 
locekļa Jura Kātiņa lūgumu atbrīvot viņu no Apstādījumu 
uzraudzības komisijas locekļa pienākumiem sakarā ar 
darba tiesisko attiecību pārtraukšanu Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policijā, kā arī ir saņemta vēstule no 
Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka, kurā 
ieteikts Jura Kātiņa vietā minētās komisijas sastāvā 
iekļaut Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas 
Administratīvās nodaļas inspektoru Inetu Armali.  
   Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts veikt izmaiņas Liepājas pilsētas 
Apstādījumu uzraudzības komisijas sastāvā un precizēt 
komisijas locekļu skaitu Liepājas pilsētas Apstādījumu 
uzraudzības komisijas nolikumā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.145/5 "Par izmaiņām 
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības 
komisijas sastāvā". 



 

17 

 

 

2. Apstiprināt nolikumu Nr.18 “Grozījums 
Liepājas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra 
nolikumā Nr.17 Liepājas pilsētas Apstādījumu 
uzraudzības komisijas nolikums””. 

 
18.§ 

Par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes 
ūdeņos rakstisku izsoli 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka, lai fiziskām personām, kuras ir iesniegušas 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumus un 
kurām saskaņā ar Zvejniecības likumā noteikto ir 
priekšrocības uz pašpatēriņa zvejas tiesību nomu, 
sniegtu iespēju un tiesības veikt pašpatēriņa zveju 
Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts apstiprināt pašpatēriņa 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras 
piekrastes ūdeņos rakstiskas izsoles noteikumus un 
uzdot izsoli organizēt Domes Vides aizsardzības fonda 
komisijai, kā arī, lai nodrošinātu izsoles norises atbilstību 
izsoles noteikumiem, apstiprināt grozījumu Vides 
aizsardzības fonda komisijas nolikumā, papildinot to ar 
pienākumu Vides aizsardzības fonda komisijai organizēt 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.146/5 "Par pašpatēriņa 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras 
piekrastes ūdeņos rakstisku izsoli". 

 

2. Apstiprināt nolikumu Nr.19 “Grozījums 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra 
nolikumā Nr.4 “Liepājas pilsētas domes Vides 
aizsardzības fonda komisijas nolikums””. 

 
19.§ 

Par sadarbības memoranda slēgšanu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka, lai veicinātu profilakses pasākumus krūts 
vēža savlaicīgai atpazīšanai, diagnostikai un ārstēšanai 
un paaugstinātu iedzīvotāju veselībpratību un 
profilaktisku pieeju indivīda veselības uzturēšanai, 
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nepieciešams noslēgt sadarbības memorandu ar 
sabiedrības iesaistes platformu Skrinings.lv, kas ar risku 
kalkulācijas testu bez maksas palīdz sievietēm izzināt 
viņu personīgos krūts vēža riskus.  
   Mērķis šai risku kalkulācijai ir veidot augstāku 
profilaktisko kultūru Latvijā, kā arī nodrošināt iesaistes 
rīku sievietēm, kas vēlas palīdzēt krūts vēža pētniecībā.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.147/5 "Par sadarbības 
memoranda slēgšanu". 

 
20.§ 

Par Peldu ielas posma pārdēvēšanu par Miķeļa Valtera ielu 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka saistībā ar Latvijas Valsts prezidenta 
kancelejas aicinājumu pārdēvēt kādu no Liepājas ielām 
pirmā Latvijas Republikas iekšlietu ministra, liepājnieka 
Miķeļa Valtera vārdā, lai godinātu valstsvīra piemiņu. No 
vairākiem piedāvājumiem kā piemērotākais variants tika 
izvēlēts Peldu ielas posms no Hika ielas līdz Kūrmājas 
prospektam.  
   Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes  2021.gada 
18.februāra lēmumu Nr.68/2 “Par publiskās 
apspriešanas organizēšanu ielas posma nosaukuma 
maiņai“, tika organizēta publiskā apspriešana, kurā 
Peldu ielas posma pārdēvēšanu par godu Miķelim 
Valteram atbalstīja 122 iedzīvotāji, neatbalstīja 46, bet 
citu viedokli izteica vēl 11 iedzīvotāji.  
   Pirms šīs Domes sēdes tika saņemti arī dažādi citi 
viedokļi, kuru dēļ notikušas konsultācijas ar pašvaldības 
administrācijas Juridisko daļu un Liepājas pilsētas 
būvvaldi. Vairākas sarunas tika aizvadītas arī ar Miķeļa 
Valtera radiniekiem, kuru rezultātā tika pieņemts kopīgs 
lēmums saskaņā ar kuru ir sagatavots lēmuma projekts, 
kas paredz piešķirt Peldu ielas posmam no Hika ielas 
līdz Kūrmājas prospektam nosaukumu - Miķeļa Valtera 
iela.   
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
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Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.148/5 "Par Peldu ielas posma 
pārdēvēšanu par Miķeļa Valtera ielu". 
 

   Viedokli par pirmā Latvijas Republikas iekšlietu ministra, liepājnieka Miķeļa Valtera 
vārda piešķiršanu konkrētai vietai Liepājā izsaka Andris Gobiņš un Jānis Vilnītis. 

 
21.§ 

Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka starp pašvaldību un SIA „JCDecaux 
Latvija” 2004.gada 8.oktobrī uz 15 gadiem tika noslēgts 
līgums par sabiedriskā transporta pieturvietu ar 
reklāmas plaknēm uzstādīšanu un apsaimniekošanu 
Liepājas pilsētā. Tā kā minētā līguma termiņš ir beidzies, 
SIA “JCDecaux Latvija” Domē vērsās ar iesniegumu, 
kurā lūdz noslēgt jaunu tīkla reklāmas līgumu. Ievērojot, 
ka iepriekšējā sadarbība bijusi veiksmīga, izskatīšanai ir 
sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts slēgt 
līgumu "Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā" 
ar SIA "JCDecaux Latvija", nosakot līguma termiņu uz 5 
gadiem.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.149/5 "Par tīkla reklāmas 
izvietošanu Liepājas pilsētā". 

 
22.§ 

Izpildrīkojums par piespiedu izpildes izmaksu piedziņu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka Dome 2020.gada 23.aprīlī pieņēma 
lēmumu Nr.169/7 “Par aizvietotājizpildes noteikšanu 
Bāriņu ielā 24, Liepājā”, uzdodot Komunālajai pārvaldei 
nekavējoties veikt ēkas Bāriņu ielā 24 konservācijas 
darbus. Lai novērstu ēkas bīstamību, Komunālā 
pārvalde organizēja dzīvojamās ēkas konservācijas 
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darbu izpildi. Darbu izmaksas tika segtas par 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.  
   Lai atgūtu ieguldītos finanšu līdzekļus, izskatīšanai ir 
iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts uzsākt 
aizvietotājizpildes izmaksu piedziņu no Bāriņu ielas 24 
kopīpašniekiem, ar kuriem nav noslēgta vienošanās 
saistībā par veiktajiem ēkas konservācijas darbiem, 
vēršot piedziņu uz adresātu naudas līdzekļiem, kustamo 
un nekustamo mantu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.150/5 "Izpildrīkojums par 
piespiedu izpildes izmaksu piedziņu". 

 
23.§ 

Izpildrīkojums par piespiedu izpildes izmaksu piedziņu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka Dome 2019.gada 18.jūlijā pieņēma 
lēmumu Nr.252 “Par aizvietotājizpildes noteikšanu”, 
uzdodot Komunālajai pārvaldei organizēt cenu aptauju 
paskaidrojuma raksta ēkas Bāriņu ielā 24 konservācijai 
un Ēkas konservācijas darbu veikšanas projekta 
izstrādei, kā arī pašvaldības vārdā izstrādāto 
būvniecības dokumentāciju iesniegt Liepājas pilsētas 
būvvaldē. Minētie darbi tika veikti, izmaksas sedzot no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.  
   Lai atgūtu ieguldītos finanšu līdzekļus, izskatīšanai ir 
sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts uzsākt 
aizvietotājizpildes izmaksu piedziņu no Bāriņu ielas 24 
kopīpašniekiem, vēršot piedziņu uz adresātu naudas 
līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.151/5 "Izpildrīkojums par 
piespiedu izpildes izmaksu piedziņu". 

 
24.§ 

Par SIA “FeLM” īpašumā esošo nekustamo īpašumu bijušās rūpnīcas “Liepājas 
Metalurgs” teritorijā nodošanu bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības 

īpašumā 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka 2018.gadā 23.augustā Ekonomikas 
ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 
Liepājas pilsētas dome, Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas pārvalde un SIA “FeLM” noslēdza 
nodomu protokolu, kas noteica, ka bijušajā Liepājas 
Metalurga teritorijā jāveido Liepājas Industriālais parks. 
Bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijas 
centrālajā daļā atrodas SIA “FeLM” piederoši 
nekustamie īpašumi, tādēļ to iespējamā atsavināšana 
citām privātpersonām padara neiespējamu iesāktā 
lokālplānojuma izstrādi un īstenošanu.  
   Ievērojot iepriekš minēto, izskatīšanai ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts vērsties Latvijas 
Republikas Ministru kabinetā ar lūgumu veikt 
nepieciešamās darbības, lai SIA “FeLM” īpašumā 
esošie nekustamie īpašumi bijušās rūpnīcas “Liepājas 
metalurgs” teritorijā vai SIA “FeLM” kapitāla daļas tiktu 
nodotas bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības 
īpašumā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.152/5 "Par SIA “FeLM” 
īpašumā esošo nekustamo īpašumu bijušās 
rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijā nodošanu 
bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības 
īpašumā". 

 
25.§ 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Kungu ielā 2-2, Liepājā 

 

Ziņo Gints Ročāns: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam 
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības 
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dzīvojamai telpai Kungu ielā 2-2, kas ir labiekārtots 3 
istabu dzīvoklis ar kopējo platību 86,3 kv.m.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.153/5 "Par kvalificētam 
speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu 
dzīvojamai telpai Kungu ielā 2-2, Liepājā". 

 
26.§ 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Kungu ielā 2-4, Liepājā 

 

Ziņo Gints Ročāns: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam 
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības 
dzīvojamai telpai Kungu ielā 2-4, kas ir labiekārtots 2 
istabu dzīvoklis ar kopējā platība 33,8 kv.m.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.154/5 "Par kvalificētam 
speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu 
dzīvojamai telpai Kungu ielā 2-4, Liepājā". 

 
27.§ 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Kārklu ielā 3-11, Liepājā 

 

Ziņo Gints Ročāns: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noteikt speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusu dzīvoklim Nr.11 Kārklu ielā 3, 
kas ir labiekārtots 1 istabas dzīvoklis ar kopējo platību 
47,5 kv.m.  
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   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.155/5 "Par kvalificētam 
speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu 
dzīvojamai telpai Kārklu ielā 3-11, Liepājā". 

 
28.§ 

Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ezermalas ielā 7, Liepājā, cenas 
apstiprināšanu 

 

Ziņo Edvīns Striks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas nepieciešams, lai lemtu par pašvaldības 
zemesgabala Ezermalas ielā 7 pārdošanu uz tā esošo 
ēku (būvju) īpašniekam, pārdodot to par augstāko 
novērtēto cenu - 25 900 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma par iespēju atstāt pašvaldības īpašumā zemesgabalu Ezermalas ielā 7, 
turpinot zemes nomas līgumu ar uz zemesgabala esošo ēku (būvju) īpašnieku, 
apspriešanā piedalās: Ludmila Rjazanova, Māris Egmanis un Jānis Vilnītis. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  11 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Gints Ročāns, Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, 
Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  2 (Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda) 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.156/5 "Par pašvaldībai 
piederošā zemesgabala Ezermalas ielā 7, Liepājā, 
cenas apstiprināšanu". 

 
29.§ 

Par zemesgabala Ploču ielā 2 daļas iznomāšanu 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iznomāt privātpersonai, uz laiku līdz 
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās 
apbūves Ploču ielā 2 uzsākšanas, bet ne ilgāk kā uz 5 
gadiem, zemesgabala Ploču ielā 2 daļu 304 kv.m platībā 
iebrauktuvei pie nekustamā īpašuma Ploču ielā 4A.  
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   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.157/5 "Par zemesgabala Ploču 
ielā 2 daļas iznomāšanu". 

 
30.§ 

Par zemesgabala Tērvetes ielā 2 daļas iznomāšanu 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iznomāt privātpersonai zemesgabala 
Tērvetes ielā 2 daļu 6000 kv.m platībā uz laiku līdz 
pilsētas Teritorijas plānojumā paredzētās apbūves 
īstenošanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem, bišu stropu 
novietošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.158/5 "Par zemesgabala 
Tērvetes ielā 2 daļas iznomāšanu". 

 
31.§ 

Par zemesgabala Turaidas ielā 8B, blakus nekustamajam īpašumam Britu flotes 
iela 2, daļas iznomāšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iznomāt dzīvojamās mājas Britu flotes 
ielā 2 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai 
zemesgabala Turaidas ielā 8B daļu 108 kv.m platībā uz 
3 gadiem nekustamā īpašuma Britu flotes ielā 2 
apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
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Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.159/5 "Par zemesgabala 
Turaidas ielā 8B, blakus nekustamajam īpašumam 
Britu flotes iela 2, daļas iznomāšanu". 

 
32.§ 

Par zemesgabala Krūmu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 32, 
daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts piekrist, ka tiek turpinātas nomas 
tiesiskās attiecības ar SIA “Namu serviss APSE” par 
zemesgabala Krūmu ielā, blakus nekustamajam 
īpašumam Krūmu ielā 32, daļas 84 kv.m platībā 
iznomāšanu teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu 
izveidošanai dzīvojamo māju Krūmu ielā 30 un Krūmu 
ielā 32 iedzīvotājiem.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.160/5 "Par zemesgabala 
Krūmu ielā, blakus nekustamajam īpašumam       
Krūmu ielā 32, daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

 
33.§ 

Par zemesgabala Ploču ielā 4B, blakus nekustamajam īpašumam Ploču ielā 4A, 
daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt nekustamā īpašuma Ploču ielā 
4A īpašniekam līguma par zemesgabala Ploču ielā 4B 
daļas 500 kv.m platībā iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 
2026.gada 30.septembrim viņam piederošā nekustamā 
īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.161/5 "Par zemesgabala  
Ploču ielā 4B, blakus nekustamajam īpašumam 
Ploču ielā 4A, daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

 
34.§ 

Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam 
Pulkveža Brieža ielā 28, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt 2016.gada 5.aprīlī ar 
privātpersonu noslēgto nomas līgumu par zemesgabala 
Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam 
īpašumam Pulkveža Brieža ielā 28, daļas 1153 kv.m 
platībā nomu uz 5 gadiem, ieskaitot nomas līguma 
termiņā faktiskās nomas attiecības par laiku no 
2021.gada 5.aprīļa līdz vienošanās par līguma termiņa 
pagarināšanu spēkā stāšanās dienai.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.162/5 "Par zemesgabala 
Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam 
īpašumam Pulkveža Brieža ielā 28, daļas nomas 
līguma termiņa pagarināšanu". 

 
35.§ 

Par lietošanas tiesību aprobežojumiem zemesgabala 14.novembra bulvārī 54 
daļai un Grīzupes ielā 89A daļai 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka saistībā ar tehniskā projekta izstrādi, kura 
ietvaros tiek projektēts optiskais tīkls uz akciju 
sabiedrības “Sadales tīkls” sadales punktu Grīzupes ielā 
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89, akciju sabiedrība “Latvenergo” piedāvā noteikt 
lietošanas tiesību aprobežojumus pašvaldības 
zemesgabaliem 14.novembra bulvārī 54 aptuveni 54 
kv.m platībā un Grīzupes ielā 89A aptuveni 180 kv.m 
platībā elektroapgādes objekta ierīkošanai un 
ekspluatācijai.  
   Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, izskatīšanai ir 
sagatavots lēmuma projekts, kas paredz piekrist, ka par 
labu akciju sabiedrībai "Latvenergo” tiek noteikti 
lietošanas tiesību aprobežojumi minētajiem pašvaldības 
nekustamajiem īpašumiem.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  12 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Gaļina Skorobogatova – tehnisku iemeslu dēļ) 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.163/5 "Par lietošanas tiesību 
aprobežojumiem zemesgabala 14.novembra bulvārī 
54 daļai un Grīzupes ielā 89A daļai". 

 
36.§ 

Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D1) daļas 
zemes nomas tiesību izsoli 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā apredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas Jūras 
piekrastes sauszemes joslas (vieta Nr.D1) daļas zemes 
nomas tiesību izsoles noteikumus. Nomai paredzētās 
novietnes atradīsies pludmales teritorijā. Atļautā 
izmantošana atbilstoši Liepājas pilsētas Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem - tirdzniecības 
un pakalpojumu uzņēmumi, piemēram - kafejnīcas, 
atpūtai pludmalē piemērota inventāra nomas punkti 
un.tml. Vienas tirdzniecības vietas ierīkošanai 
paredzētās novietnes kopējā nomas platība līdz 600 
kv.m. Šajās robežās novietojamas visas ar pakalpojumu 
saistītās būves, nepieciešamie aprīkojuma un 
labiekārtojuma elementi un reklāma.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.164/5 "Par Liepājas pilsētas 
Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D1) 
daļas zemes nomas tiesību izsoli". 

 
37.§ 

Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D2) daļas 
zemes nomas tiesības izsoli 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprinātu 
Liepājas pilsētas Jūras piekrastes sauszemes joslas 
(vieta Nr.D2) daļas zemes nomas tiesību izsoles 
noteikumus. Vienas tirdzniecības vietas ierīkošanai 
paredzētās novietnes kopējā nomas platība līdz                    
600 kv.m.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.165/5 "Par Liepājas pilsētas 
Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D2) 
daļas zemes nomas tiesības izsoli". 

 
38.§ 

Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D3.1) daļas 
zemes nomas tiesību izsoli 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
Liepājas pilsētas Jūras piekrastes sauszemes joslas 
(vieta Nr.D3.1) daļas zemes nomas tiesību izsoles 
noteikumus.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 
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"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.166/5 "Par Liepājas pilsētas 
Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D3.1) 
daļas zemes nomas tiesību izsoli". 

 
39.§ 

Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D3.2) daļas 
zemes nomas tiesību izsoli 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
Liepājas pilsētas Jūras piekrastes sauszemes joslas 
(vieta Nr.D3.2) daļas zemes nomas tiesību izsoles 
noteikumus.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.167/5 "Par Liepājas pilsētas 
Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D3.2) 
daļas zemes nomas tiesību izsoli". 

 
40.§ 

Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D4) daļas 
zemes nomas tiesību izsoli 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
Liepājas pilsētas Jūras piekrastes sauszemes joslas 
(vieta Nr.D4) daļas zemes nomas tiesību izsoles 
noteikumus.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.168/5 "Par Liepājas pilsētas 
Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D4) 
daļas zemes nomas tiesību izsoli". 



 

30 

 

41.§ 
Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D5) daļas 

zemes nomas tiesību izsoli 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
Liepājas pilsētas Jūras piekrastes sauszemes joslas 
(vieta Nr.D5) daļas zemes nomas tiesību izsoles 
noteikumus.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.169/5 "Par Liepājas pilsētas 
Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D5) 
daļas zemes nomas tiesību izsoli". 

 
42.§ 

Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.Z6) daļas 
zemes nomas tiesību izsoli 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
Liepājas pilsētas Jūras piekrastes sauszemes joslas 
(vieta Nr.Z6) daļas zemes nomas tiesību izsoles 
noteikumus.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.170/5 "Par Liepājas pilsētas 
Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.Z6) 
daļas zemes nomas tiesību izsoli". 

 
43.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A-14A atsavināšanu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā 
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dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A-14A atsavināšanu, 
pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.171/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Brīvības ielā 115A-14A atsavināšanu". 

 
44.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 
2-52 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa 
īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.172/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu". 

 
45.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 14-54 atsavināšanu 
 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Strazdu 
ielā 14-54 atsavināšanas procesu, pārdodot par brīvu 
cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.173/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Strazdu ielā 14-54 atsavināšanu". 

 
46.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-60 atsavināšanu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 
1-60 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa 
īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.174/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Viršu ielā 1-60 atsavināšanu". 

 
47.§ 

Par kopīpašuma domājamo daļu Turaidas ielā 3 atsavināšanu 
 

Ziņo Edvīns Striks: - Informē, ka, lai lemtu par kopīpašumā esošo telpu 
daļas atsavināšanu un pārbūvi, pamatojoties uz dzīvokļa 
īpašnieku Turaidas ielā 3 vienošanos, nepieciešama 
visu kopīpašnieku piekrišana.  
   Ņemot vērā, ka pašvaldībai šajā īpašumā pieder 4 
dzīvokļu īpašumi, izskatīšanai ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts piekrist, ka dzīvojamās mājas 
Turaidas ielā 3 dzīvokļu īpašnieki kopīpašumā esošajās 
telpās veic pārbūvi, pievienojot kopīpašuma daļu 
atsevišķiem dzīvokļa īpašumiem, un apstiprināt dzīvokļu 
īpašumiem pievienoto kopīpašuma domājamo daļu 
atsavināšanas nosacīto cenu 121,94 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.175/5 "Par kopīpašuma 
domājamo daļu Turaidas ielā 3 atsavināšanu". 

 
48.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-12 nosacīto cenu 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka, lai īrniekam sniegtu iespēju izpirkt 
pašvaldībai piederošu dzīvokli, ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 14B-12 nosacīto cenu 8 800 eiro.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.176/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 14B-12 nosacīto cenu". 

 
49.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-17 nosacīto cenu 
 

Ziņo Gaļina Skorobogatova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt atsavināšanai nodotā 
dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-17 nosacīto cenu                   
8 800 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.177/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Grīzupes ielā 7-17 nosacīto cenu". 
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50.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-60 nosacīto cenu 

 

Ziņo Gaļina Skorobogatova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprinātu atsavināšanai nodotā 
dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-60 nosacīto cenu               
10 300 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.178/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Jelgavas ielā 14-60 nosacīto cenu". 

 
51.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-107 nosacīto cenu 
 

Ziņo Gaļina Skorobogatova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprinātu atsavināšanai nodotā 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-107 nosacīto cenu               
5 900 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.179/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 5-107 nosacīto cenu". 

 
52.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 4-40 nosacīto cenu 
 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 
4-40 nosacīto cenu 23 700 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.180/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Pļavu ielā 4-40 nosacīto cenu". 

 
53.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1-44 nosacīto cenu 
 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Vērgales 
ielā 1-44 nosacīto cenu 14 200 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.181/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Vērgales ielā 1-44 nosacīto cenu". 

 
54.§ 

Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 21-4 izsoli 
 

Ziņo Gaļina Skorobogatova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma 1905.gada 
ielā 21-4 izsoles noteikumus un izsoles sākuma cenu                
4 800 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 
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"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.182/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
1905.gada ielā 21-4 izsoli". 

 

55.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 4-6 izsoli 

 

Ziņo Gaļina Skorobogatova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Baidzeles 
ielā 4-6 izsoles noteikumus un izsoles sākuma cenu                  
2 200 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.183/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Baidzeles ielā 4-6 izsoli". 

 
56.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65-1 izsoli 
 

Ziņo Gaļina Skorobogatova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 
65-1 izsoles noteikumus un izsoles sākums cenu 3 500 
eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.184/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Ezera ielā 65-1 izsoli". 

 
57.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 14-12 izsoli 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus un 
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sākuma cenu 2 600 eiro atsavināšanai nodotajam 
dzīvošanai nederīgajam dzīvoklim Mālu ielā 14-12.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.185/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Mālu ielā 14-12 izsoli". 

 
58.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 13-3 izsoli 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus un 
sākuma cenu 3 900 eiro atsavināšanai nodotajam 
dzīvošanai nederīgajam dzīvoklim Spīdolas ielā 13-3.     
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.186/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Spīdolas ielā 13-3 izsoli". 

 
59.§ 

Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 64-5N izsoli 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus un 
sākuma cenu 4 500 eiro atsavināšanai nodotajam 
nekustamajam īpašumam Lāčplēša ielā 64-5N.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.187/5 "Par nekustamā 
īpašuma Lāčplēša ielā 64-5N izsoli". 

 
60.§ 

Par nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 56 izsoli 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus, tostarp 
izsoles sākuma cenu 47 800 eiro, atsavināšanai 
nodotajam īpašumam Vecajā ostmalā 56, kas nav 
nepieciešams pašvaldībai funkciju nodrošināšanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.188/5 "Par nekustamā 
īpašuma Vecajā ostmalā 56 izsoli". 

 
61.§ 

Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt atkārtotas elektroniskās 
izsoles noteikumus, tostarp izsoles sākumcenu 14 700 
eiro, atsavināšanai nodotajām neapdzīvojamām telpām 
Nr.86N Graudu ielā 43, kuras nav nepieciešamas 
Liepājas pilsētas pašvaldībai funkciju nodrošināšanai un 
kuru trešā elektroniskā izsole ir bijusi nesekmīga, jo 
nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 
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"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.189/5 "Par nekustamā 
īpašuma Graudu ielā 43-86N atkārtotu izsoli". 

 
62.§ 

Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 72 atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus, tostarp 
izsoles sākumcenu 121 920 eiro, īpašumam Krūmu ielā 
72, kura pirmā elektroniskā izsole ir bijusi nesekmīga.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Jānis Vilnītis: - Informē, ka Izpilddirektora birojā ir saņemta vēstule no 
blakus īpašumam Krūmu ielā 72 esošā uzņēmuma ar 
jautājumu, vai ir iespējams nekustamo īpašumu izsolē 
iegādāties uz nomaksu.  
   Ņemot vērā, ka normatīvie akti pieļauj šādu iespēju, 
jautā, vai nav jāveic izmaiņas izsoles noteikumos, dodot 
izsoles uzvarētājam minēto iespēju? Dod vārdu 
Ronaldam Fricbergam. 
 

Ronalds Fricbergs: - Piekrīt, ka teorētiski pašvaldībai ir iespēja izsolīto 
īpašumu pārdot uz nomaksu, bet šāda rīcība var kļūt par 
precedentu nākotnē. Argumentēt šādu rīcību varētu ar 
to, ka pirmā izsole ir bijusi neveiksmīga. 
 

Uldis Sesks: - Uzskata, šajā gadījumā, kad zemesgabals ir 
uzskatāms vairāk kā starpgabals, tā iegādāšanās uz 
nomaksu varētu būt kā izņēmuma gadījums. 
 

Modris Šveiduks: - Jautā, par kādiem nomaksas termiņiem varētu būt 
runa? 
 

Māris Egmanis: - Informē, ka minētajā gadījumā ir jāpārstrādā izsoles 
noteikumi, pilnībā mainot to struktūru.  
   Iesaka atlikt lēmuma projekta izskatīšanu, pārstrādāt 
izsoles noteikumus un iesniegt lēmuma projektu 
izskatīšanai maija Domes sēdē.     
   Skaidro, ka Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā ir noteikts, ka, pārdodot 
nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš ir 
pieci gadi ar procentu maksājumu - seši procenti gadā. 
 

Jānis Vilnītis: - Jautā, vai nav iespējams noteikt īsāku nomaksas 
termiņu? 
 

Māris Egmanis: - Informē, ka pieci gadi ir maksimālais likumā noteiktais 
termiņš un ka nomaksas nosacījumi ir jāiestrādā izsoles 
noteikumos, pievienojot tiem hipotēkas līgumu.  
   Izsole ir atklāta brīvam zemesgabalam, kas nav 
starpgabals, bet apbūvējams zemesgabals. Izsolē var 
pieteikties jebkurš un izsoles noteikumi ir jāsagatavo tā, 
lai tie būtu pieņemami jebkuram pretendentam, nevis 
tikai blakus esoša uzņēmuma īpašniekam. 
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Jānis Vilnītis: - Jautā, kādi deputātiem ir viedokļi, vai saglabāt esošo 
lēmuma projekta redakciju, nedodot iespēju nekustamo 
īpašumu Krūmu ielā 72 iegādāties uz nomaksu un 
riskējot vēlreiz lemt par atkārtotu izsoli ar vēl zemāku 
sākuma cenu, vai atlikt jautājuma izskatīšanu, sagatavot 
atbilstošus izsoles noteikumus un izskatīt atkārtoti 
nākamajā Domes sēdē? 
 

Uldis Sesks: - Aicina atlikt jautājuma izskatīšanu. 
 

Dace Arāja: - Skaidro, ka, lai atliktu lēmuma izskatīšanu, 
nepieciešams balsot pret sagatavoto lēmuma projekta 
redakciju.  
   Attiecībā uz īpašuma iegādi uz nomaksu, vēlas vērst 
deputātu uzmanību, ka šāds precedents turpmāk varētu 
atkārtoties arvien biežāk. 
 

Māris Egmanis: - Informē, ka, arī izpērkot dzīvokļa īpašumus, tiek lūgts 
pārdot tos uz nomaksu un ka ir rasts risinājums - slēgt 
darījuma konta līgumu ar bankām, kas ir darījums ar 
nekustamā īpašuma iegādes pirkuma maksas samaksu 
saskaņā ar pirkuma līguma, kas noslēgts pircēja un 
pārdevēja starpā, noteikumiem. 
 

Ludmila Rjazanova: - Ierosina tomēr nodot īpašumu Krūmu ielā 72 atkārtotai 
izsolei, kurai varbūt pieteikties vairāki pretendenti un 
īpašums tikts nosolīts un otrajā izsolē pārdots. 
 

Jānis Vilnītis: - Skaidro, ka pastāv risks, ja neviens pretendents 
nepieteiksies, būs jāorganizē trešā izsole un nekustamā 
īpašuma sākuma cena jāsamazina vēl par 20 
procentiem. 
   Ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, balsojot pret 
sagatavoto lēmuma projektu, uzdot Nekustamā 
īpašuma pārvaldei pārstrādāt izsoles noteikumus un 
iesniegt lēmuma projektu “Par nekustamā īpašuma 
Krūmu ielā 72 atkārtotu izsoli” izskatīšanai nākamajā 
Domes sēdē. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  nav  

"pret" -  12 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris 
Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"atturas" -  1 (Gunārs Ansiņš)  

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Atlikt darba kārtības jautājuma "Par 
nekustamā īpašuma Krūmu ielā 72 atkārtotu izsoli" 
izskatīšanu. 
 

2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei 
“Nekustamā īpašuma pārvalde” pārstrādāt izsoles 
noteikumus un lēmuma projektu “Par nekustamā 
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īpašuma Krūmu ielā 72 atkārtotu izsoli” iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2021.gada 
20.maija sēdē. 

 
Sēde slēgta 2021.gada 22.aprīlī pulksten 14:06. 
 
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                  Jānis  Vilnītis (27.04.2021) 

 

 

Protokolēja               Egita Lukjanova (27.04.2021) 

 


