
 

Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 

pastāvīgā Pilsētas attīstības komiteja 

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

 

SĒDES PROTOKOLS 
Liepājā 

 

2021.gada 9.septembrī 
 

Nr. 10 

Sēde sasaukta 2021.gada 9.septembrī pulksten 10:30. 
Sēde atklāta 2021.gada 9.septembrī pulksten 10:30. 
Sēdi vada Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Uldis Sesks 
 

Sēdē piedalās 8 deputāti: 
          Gunārs Ansiņš 
          Atis Deksnis  
          Uldis Hmieļevskis 
          Linda Matisone (attālināti) 
          Ludmila Rjazanova (attālināti) 
          Modris Šveiduks (attālināti) 
          Jānis Vilnītis 
          Vilnis Vitkovskis (attālināti) 

  
Uzaicinātās personas: 
          Dace Arāja, Juridiskās daļas vadītāja 
          Mārtiņš Ābols, Attīstības pārvaldes vadītājs (1.§) 
          Andrejs Džeriņš, SIA “RAMEKA” pārstāvis (3.§) 
          Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (6.§, 7.§, 8.§, 9.§, 10.§, 
11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§) 
          Pauls Grants, IK plānošanas eksperts (3.§) 
          Normunds Kairis, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” 
Būvniecības daļas vadītājs (4.§) 
          Uģis Kaugurs, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Būvvalde” galvenais  
                                   arhitekts (2.§, 3.§) 
          Mārtiņš Tīdens, Izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos (5.§) 

 

Sēdi protokolē Iveta Fomina 
 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 
“Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas Attīstības 
programmas apstiprināšanai). 

2. Par grozījumu 2021.gada 18.marta lēmumā Nr.97/3. 

3. Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai. 

4. Par Liepājas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas klašu saraksta apstiprināšanu. 

5. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

6. Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D1) daļas zemes 
nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

7. Par zemesgabala Ventspils ielā 36 nomas maksas samazinājumu. 

8. Par zemesgabala Parka ielā, blakus nekustamajiem īpašumiem Ezermalas ielā 1 
un 1A, daļu nomu. 
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9. Par zemesgabala Brīvostas ielā daļas nomu. 

10. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-56 atsavināšanu. 

11. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-46 atsavināšanu. 

12. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 7-34 atsavināšanu. 

13. Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-43 atsavināšanu. 

14. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-22 atsavināšanu. 

15. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-34 atsavināšanu. 

16. Par kopīpašuma domājamo daļu Bernātu ielā 3 atsavināšanu. 
 

1.§ 
Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam  

pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu  
(spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai) 

 
Ziņo Mārtiņš Ābols: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 
2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 
2015.-2020.gadam" aktualizēšanu”, lai atbilstoši Liepājas 
pašvaldības institūciju pieprasījumam, aktualizētu redakciju 
un veiktu precizējumus investīciju plānā 2015.-
2020.gadam, kas ietver indikatīvas investīciju projektu 
summas. Investīciju plānā iekļauti 26 jauni projekti, dzēsti 6 
projekti, savukārt pārējiem precizētas redakcionālās 
izmaiņas. Lēmums par katra investīciju projekta īstenošanu 
un precīzām izmaksām tiks pieņemts ar atsevišķu domes 
lēmumu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Ludmila Rjazanova: 
 

 
   - Jautā par Attīstības programmas nosaukumā 
norādītajiem gada skaitļiem “2015.-2020.gadam”, ja šobrīd 
ir 2021.gads?  

 
Runā Mārtiņš Ābols: 

 
   - Paskaidro, ka, ņemot vērā notikušās administratīvi 
teritoriālās reformas,  normatīvi nosaka, ka esošā pilsētas 
attīstības programma ir spēkā līdz jaunas  programmas  
apstiprināšanai. Jaunās attīstības programmas 
apstiprināšana plānota  2022.gada pirmajā ceturksnī. 
Šobrīd strādājam ar esošo programmu. 

 
Izsaka priekšlikumu 
Ludmila Rjazanova: 
 

 
   - Tā kā politiskās partijas apvienībai “Saskaņa” nebija 
iespējas iesniegt priekšlikumus pirms jautājuma 
izskatīšanas komitejā, ierosina investīciju plānā iekļaut 
sekojošus iedzīvotāju priekšlikumus: pirmkārt, izveidot vēl 
vienu bērnu rotaļu laukumu Karostā, bez jau esošā – 
Lāčplēša dārzā, jo Karostas mikrorajonā dzīvojošām 
ģimenēm ar bērniem bieži vien sagādā neērtības nokļūšana 
uz Jūrmalas parka bērnu rotaļu laukumu pilsētas centrā, jo 
Karostas tilts nereti ir atvērts kuģu satiksmei. Kā piemērotu 
vietu bērnu rotaļu laukuma izveidei Karostas mikrorajona 
iedzīvotājiem rosina veidot tuvāk jūrai - Atmodas bulvārī 21. 
Otrkārt, ierīkot futbola laukumu (Piestātnes ielā 13), jo 
Karostas daudzdzīvokļu māju pagalmi ir noslogoti ar 
automašīnām, treškārt, sakārtot ietvi un ielas braucamo 
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daļu pie doktorāta “Hiltest”, lai radītu drošu piekļuvi 
ārstniecības iestādei māmiņām ar bērnu ratiņiem,  
personām, kas pārvietojas ar invalīdu ratiņiem u.c. un, 
ceturtkārt, sakārtot Liepājas 7.vidusskolā sanitāros 
mezglus, jo nav pieņemami, ka 21.gadsimtā izglītības 
iestādē nav pieejams siltais ūdens, īpaši, ņemot vērā esošo 
epidemioloģisko situāciju valstī.  

Izsaka priekšlikumu 
Mārtiņš Ābols: 

 
   - Aicina rast iespēju Attīstības pārvaldē individuāli 
iepazīties ar izstrādes stadijā esošo jauno attīstības 
programmu. Informē, ka minētie priekšlikumi kā darbība 
plānā jau ietverti. Šobrīd investīciju plānā iekļauti projekti, 
kas ir aktīvi darbībā un kuriem piesaistīts finansējums. 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 
 

 
  - Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” –              
 

   
  9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

     nav 
     nav 
     nav 

Nolemj:      Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-
2020.gadam pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-
2020.gadam" aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas 
Attīstības programmas apstiprināšanai)".    

 

2.§ 
Par grozījumu 2021.gada 18.marta lēmumā Nr.97/3 

 
Ziņo Uģis Kaugurs:    - Informē, ka sagatavotais lēmums nepieciešams, lai 

sakārtotu dokumentāciju un novērstu tehnisku kļūdu 
Liepājas pilsētas domes 2021.gada 18.marta lēmuma 
Nr.97/3 "Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu ielā 39, 
Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un 
izstrādes vadītāja apstiprināšanu" 2. pielikumā, kur 
neatbilstoši raksturots lokālplānojuma teritorijas īpašuma 
tiesību statuss, kļūdaini tekstā norādot tikai pašvaldības 
īpašumus, kas neatspoguļo spēkā esošos juridiskos 
apstākļus plānojuma teritorijā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
grozījumu 2021.gada 18.marta lēmumā 97/3". 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 

 
  - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 
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Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” –   
   

    
    9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

nav 
nav 

      nav 

Nolemj: 
 
 
 

   Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumu 2021.gada 18.marta lēmumā Nr.97/3". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo: Uldis Hmieļevskis) 

 

3.§ 
Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai  

un institūciju atzinumu saņemšanai 
 

Ziņo Uģis Kaugurs:    - Informē, ka sagatavotais lēmums nepieciešams, lai 
nodotu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai IK “Plānošanas eksperti” izstrādāto 
lokālplānojuma “Lokālplānojums, kas groza Liepājas 
pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu ielā 39, 
Liepājā” redakciju, kurā piedāvāti funkcionālie zonējumi un 
apbūves risinājumi bijušās Liepājas 11.vidusskolas 
teritorijā. Informē, ka ir sagatavota pirmā redakcija ar 
tehniskajiem risinājumiem.    

 
Runā Pauls Grants: 

 
   - (prezentācija) Informē, ka, plānojot teritorijas attīstību, 
par galveno mērķi noteikts pārplānot teritoriju, lai īstenotu 
gan dzīvojamo māju, gan darījumu centra funkciju. 
Lokālplānojuma procesā piedāvāti divi risinājumi: 1. 
dzīvojamo māju apbūves teritorijas komplekss; 2. publisko 
pakalpojumu un komercdarbības objektu apbūve. Pirmā 
iecere paredz bijušās skolas ēku veidot par daudzdzīvokļu 
māju ar labiekārtotu teritoriju, otra iecere – tirdzniecības 
ēkas un darījumu centra apbūve. Runājot par funkcionālo 
zonējumu, šai teritorijai noteiktu jaukta centra apbūvi un 
tiktu veidots pakalpojumu “grozs” (rindu māju apbūve, 
daudzdzīvokļu māju apbūve, tirdzniecības vai pakalpojumu 
objektu apbūve, biroju ēku apbūve, tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu apbūve, 
labiekārtota ārtelpa), kā šo teritoriju izmantot, lai varētu 
realizēt ieceres.  

 
Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 
 
 
Par lēmumu balso: 
“par” -  

 
   - Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, lūdz izteikt 
viedokli, balsojot par lēmuma projektu "Par lokālplānojuma 
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai". 
 
      9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
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“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” -       
 

      nav 
nav 

      nav  

Nolemj:      Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis Hmieļevskis) 

4.§ 
Par Liepājas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas klašu  

saraksta apstiprināšanu 
 

Ziņo Normunds Kairis:    - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par Liepājas valstspilsētas ielu ikdienas 
uzturēšanas klašu saraksta apstiprināšanu", kurš paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas ikdienas ielu uzturēšanas 
klases, jo ir veikti papildinājumi un korekcijas ielu klašu 
sarakstā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

 
Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 
 

- Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” –           
 

    
    9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

nav 
nav 

      nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par Liepājas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas klašu 
saraksta apstiprināšanu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Vilnis Vitkovskis) 

 
5.§ 

Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 
 

Ziņo Mārtiņš Tīdens:   - Informē, ka, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 
pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2010.gada 
21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), sagatavots 
lēmuma projekts “Par pašvaldības atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības”. Lēmums paredz atteikumus 
izmantot pirmpirkuma tiesības uz 12 nekustamajiem 
īpašumiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
"Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma 
tiesības". 
 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 
 

   - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 
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Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” -        
 

 
   9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
    nav 
    nav 
    nav 

Nolemj: Pieņemt lēmumu Nr. 15/10 "Par pašvaldības atteikumu 
izmantot pirmpirkuma tiesības". 

 
6.§ 

Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D1)  
daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 

projekts "Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes 
joslas (vieta Nr.D1) daļas zemes nomas tiesības izsoles 
rezultātu apstiprināšanu", kurš paredz apstiprināt Liepājas 
pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas daļas, 600 kv.m 
platībā, zemes nomas tiesības 2021.gada 2.augusta izsoles 
rezultātus. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 
 
 

 
 - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” -        
 

    
   9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
    nav 
    nav 
    nav 

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes 
joslas (vieta Nr.D1) daļas zemes nomas tiesības izsoles 
rezultātu apstiprināšanu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Modris Šveiduks) 

 
7.§ 

Par zemesgabala Ventspils ielā 36 nomas maksas samazinājumu 
 

Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par zemesgabala Ventspils ielā 36 nomas 
maksas samazinājumu", kurš paredz samazināt 
privātpersonai zemesgabala Liepājā, Ventspils ielā 36 
zemes nomas maksu par 50%, ar nosacījumu, ka zemes 
nomas maksa kopā ar atlaidi nav mazāka par publiskas 
personas mantas iznomāšanas tiesību aktos noteikto 
minimālo zemes nomas maksu. 
   Lūdz atbalstīt lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu  
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Uldis Sesks: 
 

- Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” -        
 

 
    9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
    nav 
    nav 
    nav 

Nolemj:      Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par zemesgabala Ventspils ielā 36 nomas maksas 
samazinājumu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Modris Šveiduks) 
 

8.§ 
Par zemesgabala Parka ielā, blakus nekustamajiem īpašumiem  

Ezermalas ielā 1 un 1A, daļu nomu 
 

Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 
projekts, kurš paredz iznomāt SIA “EZERMALA 1” uz 5 
gadiem zemesgabala Parka ielā, blakus nekustamajam 
īpašumam Ezermalas ielā 1, daļu 1168 kv.m platībā 
nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 1 apsaimniekošanai un 
zemesgabala Parka ielā, blakus nekustamajam īpašumam 
Ezermalas ielā 1A, daļu 668 kv.m platībā nekustamā 
īpašuma Ezermalas ielā 1A apsaimniekošanai. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
zemesgabala Parka ielā, blakus nekustamajiem īpašumiem 
Ezermalas ielā 1 un 1A, daļu nomu". 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 
 
 

   
   - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” -        
 

 
    9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
    nav 
    nav 
    nav 

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par zemesgabala Parka ielā, blakus nekustamajiem 
īpašumiem Ezermalas ielā 1 un 1A, daļu nomu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Modris Šveiduks) 

 
9.§ 

Par zemesgabala Brīvostas ielā daļas nomu  
 

Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 
projekts, kas paredz izdarīt grozījumus Liepājas pilsētas 
domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.62 “Par 
zemesgabala, Brīvostas ielas, blakus nekustamajam 
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īpašumam Brīvostas ielā 8, daļas nomu” un izteikt lēmuma 
1.punktu šādā redakcijā:  
    “1. Iznomāt Valsts ieņēmumu dienestam (reģistrācijas 
Nr.90000069281; juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga), uz 
laiku līdz 2021.gada 31.decembrim zemesgabala Brīvostas 
ielā (kadastra apzīmējums 1700 010 0077), Liepājā, daļu 
39,9 kv.m platībā (pielikumā) transporta līdzekļu un 
konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas 
"TKLAIS" un ass svaru (turpmāk - Svari) uzstādīšanai.”. 
Lēmuma 2.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
    “2.2. nomnieks maksā nomas maksu saskaņā ar 
sertificēta vērtētāja novērtējumu, bet ne mazāk kā valstī 
noteikto;”. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
zemesgabala Brīvostas ielā daļas nomu". 

 
Jautā Gunārs Ansiņš: 

 
   - Jautā par argumentiem šāda veida pozīcijai no valsts 
institūcijas puses. 

 
Atbild Māris Egmanis: 

 
   - Valsts ieņēmumu dienests, optimizējot resursus, lūdz 

samazināt iznomāto zemesgabala platību no 340 kv.m uz 

faktiski lietoto zemesgabala platību, t.i. -  39,90 kv.m. 

Izska viedokli  
Jānis Vilnītis: 

   - Norāda, ka lēmums ir nelietderīgs, jo zemesgabala daļu 
no kura Valsts ieņēmumu dienests atsakās, faktiski 
pašvaldība citam iznomāt nevar. 

Izsaka viedokli Uldis 
Hmieļevskis: 

 
   - Tas ir punktveida objekts, kas dabā lielu vietu neaizņem. 
Iekārtu funkcija ir veikt kravu kontroli un atrodas ielas malā. 
Aicina atbalstīt lēmuma projektu.  

Izsaka priekšlilkumu 
Uldis Sesks: 

 
- Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” -        
 

 
    7 (Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Modris Šveiduks, 
Vilnis Vitkovskis) 
    nav 
    2 (Gunārs Ansiņš, Jānis Vilnītis) 
    nav 
 

Nolemj:      Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par zemesgabala Brīvostas ielā daļas nomu". 

 
10.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-56 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: 
 
 
 
 
 
 

  - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-56 
atsavināšanu", kurš paredz atļaut uzsākt Liepājas 
valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 8V-56 atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
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Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 
 

atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 
- Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” -        
 

     
     9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
    nav 
    nav 
    nav 

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-56 
atsavināšanu". 

 
11.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-46 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-46 
atsavināšanu", kurš paredz atļaut uzsākt Liepājas 
valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Katedrāles ielā 11-46 atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 
 
 

 
   - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” -        
 

 
   9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
    nav 
    nav 
    nav 

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-46 
atsavināšanu". 

 
12.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 7-34 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 7-34 
atsavināšanu", kurš paredz atļaut uzsākt Liepājas 
valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
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Mežmalas ielā 7-34 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 
 
 

 
  - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” -       

    
    9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
    nav 
    nav 
    nav 

 
Nolemj:  

 
   Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 7-34 
atsavināšanu". 
 

13.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-43 atsavināšanu 

 
Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 

projekts "Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-43 
atsavināšanu", kurš paredz atļaut uzsākt Liepājas 
valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Skrundas ielā 20-43 atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 
 
 

 
   - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” -       

 
    9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
    nav 
    nav 
    nav 

 
Nolemj: 

 
   Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-43 
atsavināšanu". 

 
14.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-22 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-22 
atsavināšanu", kurš paredz atļaut uzsākt Liepājas 
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valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Talsu ielā 43-22 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 
 

 
   - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” -       
 

 
   9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
    nav 
    nav 
    nav 

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-22 atsavināšanu". 

 
15.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-34 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis:   - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-34 
atsavināšanu", kurš paredz atļaut uzsākt Liepājas 
valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Viršu ielā 1-34 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 
 
 

  
  - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” -       
 

 
   9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
   nav 
   nav 
   nav 

Nolemj:      Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-34 atsavināšanu". 

 
16.§ 

Par kopīpašuma domājamo daļu Bernātu ielā 3 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par kopīpašuma domājamo daļu Bernātu ielā 
3 atsavināšanu", kurš paredz piekrist, ka dzīvojamās 
mājas Bernātu ielā 3, Liepājā, dzīvokļu īpašnieki 
kopīpašumā esošajās telpās veic pārbūvi saskaņā ar 
2021.gada 4.augusta dzīvokļu īpašnieku kopības 
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lēmumu, pievienojot kopīpašuma daļu atsevišķiem 
dzīvokļa īpašumiem platībā, kura var tikt precizēta pēc 
kadastrālās uzmērīšanas. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

 Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 
 

 
    - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” -       
 

 
   9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
   nav 
   nav 
   nav 
 

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par kopīpašuma domājamo daļu Bernātu ielā 3 
atsavināšanu". 

Sēde slēgta 2021.gada 9.septembrī pulksten 11:04. 
 
Priekšsēdētājs                              Uldis Sesks  

Priekšsēdētāja vietnieks                                                                    Modris Šveiduks 

Komitejas loceklis                                                                              Gunārs Ansiņš 

Komitejas loceklis                                                                              Atis Deksnis 

Komitejas loceklis                                                                              Uldis Hmieļevskis 

Komitejas locekle                                                                               Linda Matisone 

Komitejas locekle                                                                               Ludmila Rjazanova 

Komitejas loceklis                                                                              Jānis Vilnītis 

Komitejas loceklis                                                                              Vilnis Vitkovskis                                                                         

 

Protokolēja                                 Iveta Fomina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 


