
 

 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Pilsētas attīstības komiteja 

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

 

 
SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 
2021.gada 11.februārī 

 
Nr. 2 

 
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 rīcībaiārkārtējās 
situācijas laikā” 2.3.apakšpunktu, Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības 
komitejas sēde notiek gan Rožu ielā 6, 226.telpā, gan izmantojot videokonferenču rīku Zoom 
Meeting. 

 
 

Sēde sasaukta 2021.gada 11.februārī pulksten 10:30. 
Sēde atklāta 2021.gada 11.februārī pulksten 10:31. 
Sēdi vada Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Vilnis  Vitkovskis 
 
Sēdē piedalās 6 deputāti: 

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

 
Uzaicinātās personas:  

Dace Liepniece-Liepiņa, Administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 
daļas Vides nodaļas vadītāja (1.§)    

Arvīds Vitāls, Liepājas pilsētas būvvaldes vadītājs (2.§. 7.§)    
Olevs Zutis, aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktors (3.§) 
Vairis Šalms, aģentūras ''Nodarbinātības projekti'' direktors (4.§) 
Kristīne Lukošjus, Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas 

vadītāja (5.§, 6.§) 
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (8.§ - 16.§)    
Mārtiņš Tīdens, Izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos (17.§) 

 
Sēdi protokolē Gita Lukate 
 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos. 

2. Par grozījumiem 2010.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12 "Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas pilsētā". 

3. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" vidēja termiņa darbības 
stratēģiju 2021.-2023.gadam. 



 

 

4. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" vidēja termiņa darbības stratēģiju 
2021.-2023.gadam un darba plānu 2021.gadam. 

5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.353 “Par 
projektu “Būnas izbūve Baltijas jūrā””. 

6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.septembra lēmumā Nr.464/13 
“Par projektu “Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu””. 

7. Par aizvietotājizpildes noteikšanu. 

8. Par būves nojaukšanu. 

9. Par lietošanas tiesību aprobežojumuzemesgabaliem Lazaretes ielā 8, Liepājā un 
Zemgales ielā 15, Liepājā. 

10. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Kapsēdes ielā 1 daļai. 

11. Par apbūvēta zemesgabala Ezermalas ielā 7 nodošanu atsavināšanai. 

12. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2020.gada 12.novembra lēmumā Nr.594/17 “Par 
zemesgabala Aldaru ielā 11, Liepājā, 12/15 domājamo daļu iznomāšanu”. 

13. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 94A, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 94, 
daļas iznomāšanu. 

14. Par zemesgabala Projektētā ielā 9, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 108, 
daļas iznomāšanu. 

15. Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 92A, pretī nekustamajam īpašumam Oskara 
Kalpaka ielā 92, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

16. Par zemesgabala Kuršu ielā 7A nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

17. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

 
 
 
 

1.§ 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos 

 

Ziņo  
Dace Liepniece- Liepiņa: 

 
- Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumiem 
Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” attiecībā uz 
dzīvnieku reģistrāciju, pašvaldības saistošo noteikumu 9. punktā tika 
norādīts, ka žetons bija kā apliecinājums tam, ka dzīvnieks ir 
reģistrēts, vakcinēts un par to ir samaksāta ikgadējā pašvaldības 
nodeva. Šobrīd saskaņā veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 
noteikumos, suņi ir jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra datu 
bāzē, līdz ar to pašvaldības reģistrācijas žetoni vairs netiek izsniegti.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
5 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Modris 
Šveiduks, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- 2 (Uldis Sesks,  Jānis Vilnītis -  tehnisku iemeslu dēļ) 

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

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
 
 



 

 

2.§ 
Par grozījumiem 2010.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12 "Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas pilsētā" 

 

Ziņo  
Arvīds Vitāls: 

 
- Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.12 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtība Liepājas pilsētā" nepieciešami, lai aktualizētu 
informācijas aprites kārtību, precizējot, ka šobrīd saskaņošanas 
process notiek elektroniski.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
2010.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12 "Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas pilsētā"". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
5 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Modris 
Šveiduks, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- 2 (Uldis Sesks,  Jānis Vilnītis -  tehnisku iemeslu dēļ) 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem 2010.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12 
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība 
Liepājas pilsētā"".   

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
3.§ 

Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" vidēja termiņa  
darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam 

 

Ziņo  
Olevs Zutis: 

 
- Lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas pilsētas pašvaldības 
aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" vidēja termiņa darbības 
stratēģiju 2021.-2023. gadam, tādējādi nodrošinot Publisko aģentūru 
likuma prasības un sekmējot pārskatāmu un normatīvajiem aktiem 
atbilstošu aģentūras darbību. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par pašvaldības 
aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" vidēja termiņa darbības 
stratēģiju 2021.-2023.gadam". 

    Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Ludmila Rjazanova, Jānis Vilnītis, 
Vilnis Vitkovskis, Gunārs Ansiņš, Olevs Zutis. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" vidēja 
termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam".   

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 



 

 

4.§ 
Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" vidēja termiņa darbības stratēģiju 

2021.-2023.gadam un darba plānu 2021.gadam 

 

Ziņo 
Vairs Šalms: 

 
- Lai varētu plānot pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 
darbu nākamajiem trīs gadiem, Liepājas pilsētas domei ir jāapstiprina 
Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Nodarbinātības projekti” 
Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.–2023.gadam un darba plānu 
2021.gadam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par pašvaldības 
aģentūras "Nodarbinātības projekti" vidēja termiņa darbības stratēģiju 
2021.-2023.gadam un darba plānu 2021.gadam". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" vidēja termiņa 
darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam un darba plānu 
2021.gadam".   

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
5.§ 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.353  
“Par projektu “Būnas izbūve Baltijas jūrā”” 

 

Ziņo  
Kristīne Lukošjus: 

 
- Lēmums nepieciešams, lai īstenotu projektu "Būnas izbūve Baltijas 
jūrā" saskaņā ar 2018.gada 8.februāra Vienošanos par Eiropas 
Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.1.1.0/17/I/003. Projekta 
īstenošanas gaitā radušās vairākas izmaiņas, kā rezultātā nepieciešami 
Vienošanās grozījumi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija Vienošanās grozījumu saskaņošanas procedūras gaitā lūdz 
grozīt Domes 2017.gada 14.septembra lēmumu Nr.353, precizējot 
projekta kopējās attiecināmās izmaksas, pašvaldības līdzfinansējuma 
un priekšfinansējuma apmēru sadalījumā pa gadiem (no 2021. līdz 
2023. gadam). Izdarot Vienošanās grozījumus, pašvaldības 
attiecināmais finansējums veido EUR 693 356,06, kas ir par EUR 74 
607,08 vairāk nekā sākotnēji plānots. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.353 “Par 
projektu “Būnas izbūve Baltijas jūrā””. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra 
lēmumā Nr.353 “Par projektu “Būnas izbūve Baltijas jūrā”".   



 

 

 
6.§ 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.septembra lēmumā Nr.464/13 
“Par projektu “Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu”” 

 

Ziņo  
Kristīne Lukošjus: 

 
- Lēmums nepieciešams, lai īstenotu projektu "Būnas izbūve Baltijas 
jūrā" saskaņā ar 2018.gada 8.februāra Vienošanos par Eiropas 
Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.1.1.0/17/I/003. Projekta 
īstenošanas gaitā radušās vairākas izmaiņas, kā rezultātā nepieciešami 
Vienošanās grozījumi.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija Vienošanās grozījumu saskaņošanas procedūras gaitā lūdz 
grozīt Domes 2020.gada 17.septembra lēmumu Nr.464/13, nenorādot 
krasta nostiprinājuma konkrētu garumu (iepriekš lēmumā norādīti 
300m), bet gan norādot konkrētu krasta nostiprinājuma posmu – no 
Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz jaunizbūvējamai būnai. 
Papildus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
norādījusi, ka krasta nostiprinājums jānodod ekspluatācijā līdz 
termiņam, kas analogs projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam 
jeb līdz 2023.gada 29.decembrim (iepriekš lēmumā norādīts 2025. 
gads), kā rezultātā nepieciešams grozīt projekta “Krasta nostiprinājumu 
izbūve gar Baltijas jūras krastu” īstenošanai nepieciešamo Liepājas 
pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma EUR 500 000,00 (pieci simti 
tūkstoši euro un 00 centi) sadalījumu pa gadiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.septembra lēmumā Nr.464/13 
“Par projektu “Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu””. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.septembra 
lēmumā Nr.464/13 “Par projektu “Krasta nostiprinājumu izbūve gar 
Baltijas jūras krastu”".   

 

 
7.§ 

Par aizvietotājizpildes noteikšanu 

 

Ziņo  
Arvīds Vitāls: 

 
- Lēmums nepieciešams, lai novērstu patvaļīgo būvniecību apkures 
sistēmas pārbūvē daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Uliha ielā 130. 
Ņemot vērā to, ka dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības 
pārstāvis – īpašnieku biedrība, kas ir arī patvaļīgās būvniecības veicējs, 
to nav novērsusi saviem spēkiem, domei jānosaka aizvietotājiestāde, 
kas veiks apkures atjaunošanu. Aizvietotājiestādes izmaksas par 
veiktajiem darbiem tiks piedzītas no dzīvokļu īpašnieku biedrības. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par aizvietotājizpildes 
noteikšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 



 

 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
aizvietotājizpildes noteikšanu".   

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
8.§ 

Par būves nojaukšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmums nepieciešams, lai sakārtotu Liepājas pilsētas pašvaldības 
īpašumu Talsu ielā 3, kurā atrodas sūkņu māja, kas netiek funkcionāli 
izmantota un ir fiziski nolietojusies. Sūkņu mājas Talsu ielā 3 darbība 
tika pārtraukta 2009.gadā, Liepājas pilsētas pašvaldībai īstenojot 
projektu “Seku likvidācija Liepājas cukura rūpniecības restrukturizācijas 
rezultātā skartajās teritorijas”.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par būves nojaukšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par būves 
nojaukšanu".   

 

 
9.§ 

Par lietošanas tiesību aprobežojumuzemesgabaliem Lazaretes ielā 8, Liepājā  
un Zemgales ielā 15, Liepājā 

 

Ziņo 
 Māris Egmanis: 

 
- SIA “Liepajas enerģija” piedāvā noteikt lietošanas tiesību 
aprobežojumu Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajiem 
īpašumiem:- zemesgabalam Lazaretes ielā 8, Liepājā, aptuveni 1280 
kv. m. platībā jaunas siltumtrases trasējuma izbūvei, ekspluatācijai, 
rekonstrukcijai un attīstībai;- zemesgabalam Zemgales ielā 15, Liepājā, 
aptuveni 690 kv. m. platībā jaunas siltumtrases trasējuma izbūvei, 
ekspluatācijai, rekonstrukcijai un attīstībai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lietošanas tiesību 
aprobežojumu zemesgabaliem Lazaretes ielā 8, Liepājā un Zemgales 
ielā 15, Liepājā". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabaliem Lazaretes ielā 8, 
Liepājā un Zemgales ielā 15, Liepājā".   

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 



 

 

pilsētas domes sēdē. 

 

 
10.§ 

Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Kapsēdes ielā 1 daļai 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- AS “Latvenergo” piedāvā noteikt lietošanas tiesību aprobežojumu 
Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam īpašumam - 
zemesgabalam Kapsēdes ielā 1, Liepājā, aptuveni 98 kv.m platībā - 
elektroapgādes objekta – optiskā tīkla trases - ierīkošanai un 
ekspluatācijai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lietošanas tiesību 
aprobežojumu zemesgabala Kapsēdes ielā 1 daļai". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Kapsēdes ielā 1 
daļai".   

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
11.§ 

Par apbūvēta zemesgabala Ezermalas ielā 7 nodošanu atsavināšanai 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Uz Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Ezermalas 
ielā 7 atrodas SIA “Dantes” piederošs ēku īpašums. Saskaņā ar 
2020.gada 16.decembra atsavināšanas ierosinājumu ēku īpašnieks 
lūdz nodot atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošu 
apbūvētu zemesgabalu Ezermalas ielā 7, kura platība ir 2857 
kvadrātmetri. Īpašuma cenu noteiks sertificēts vērtētājs. Zemesgabalu 
ir tiesīgs iegādāties tikai ēku īpašnieks. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par apbūvēta 
zemesgabala Ezermalas ielā 7 nodošanu atsavināšanai". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par apbūvēta 
zemesgabala Ezermalas ielā 7 nodošanu atsavināšanai".   

 

 

 

 

 

 



 

 

12.§ 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2020.gada 12.novembra lēmumā Nr.594/17  

“Par zemesgabala Aldaru ielā 11, Liepājā, 12/15 domājamo daļu iznomāšanu” 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai izdarītu grozījumu Liepājas 
pilsētas domes 2020.gada 12.novembra lēmumā Nr.594/17 “Par 
zemesgabala Aldaru ielā 11, 12/15 domājamās daļas iznomāšanu” un 
izteiktu lēmuma 2.2.1.apakspunktu jaunā redakcijā, nosakot ka nomas 
maksa par zemesgabala faktisko lietošanu tiek aprēķināta no 
2010.gada 30.septembra. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu Liepājas 
pilsētas domes 2020.gada 12.novembra lēmumā Nr.594/17 “Par 
zemesgabala Aldaru ielā 11, Liepājā, 12/15 domājamo daļu 
iznomāšanu”". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumu Liepājas pilsētas domes 2020.gada 12.novembra 
lēmumā Nr.594/17 “Par zemesgabala Aldaru ielā 11, Liepājā, 12/15 
domājamo daļu iznomāšanu”".   

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
13.§ 

Par zemesgabala Klaipēdas ielā 94A, pretī nekustamajam īpašumam  
Klaipēdas ielā 94, daļas iznomāšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu īpašnieku biedrībai 
“Klaipēdas 106”, kā dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 106 
apsaimniekotājam (pārvaldniekam), tiesības uz 5 gadiem iznomāt 
zemesgabala Klaipēdas ielā 94A, pretī nekustamajam īpašumam 
Klaipēdas ielā 94, daļu 535 kv.m platībā teritorijas labiekārtošanai un 
autostāvvietu ierīkošanai mājas Klaipēdas ielā 106 iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Klaipēdas ielā 94A, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 94, 
daļas iznomāšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Klaipēdas ielā 94A, pretī nekustamajam īpašumam 
Klaipēdas ielā 94, daļas iznomāšanu".   

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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



 

 

14.§ 
Par zemesgabala Projektētā ielā 9, pretī nekustamajam īpašumam  

Klaipēdas ielā 108, daļas iznomāšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu biedrībai “Jūrmala 
108”, kā dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 108 apsaimniekotājam 
(pārvaldniekam), tiesības uz 5 gadiem iznomāt zemesgabala Projektētā 
ielā 9, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 108, daļu 425 
kv.m platībā, teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu ierīkošanai 
mājas Klaipēdas ielā 108 iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Projektētā ielā 9, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 108, 
daļas iznomāšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Projektētā ielā 9, pretī nekustamajam īpašumam 
Klaipēdas ielā 108, daļas iznomāšanu".   

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
15.§ 

Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 92A, pretī nekustamajam īpašumam Oskara 
Kalpaka ielā 92, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai īpašnieku biedrībai “Kalpaka 92” 
nodrošinātu tiesības pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu 
līdz 2026.gada 1.martam. Īpašnieku biedrība “Kalpaka 92” ir 
dzīvojamās mājas Oskara Kalpaka ielā 92 pārvaldnieks 
(apsaimniekotājs). Zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 92A, pretī 
nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka ielā 92, daļa 203 kv.m 
platībā tiek nomāta teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu 
izveidošanai mājas Oskara Kalpaka ielā 92 iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Oskara Kalpaka ielā 92A, pretī nekustamajam īpašumam Oskara 
Kalpaka ielā 92, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 92A, pretī nekustamajam 
īpašumam Oskara Kalpaka ielā 92, daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu".   

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot 



 

 

Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 

 
16.§ 

Par zemesgabala Kuršu ielā 7A nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai SIA “Liepājas Pētertirgus” 
nodrošinātu tiesības pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu 
līdz 2026.gada 1.martam. Zemesgabals Kuršu ielā 7A, 515 kv. m 
platībā tiek nomāts nekustamā īpašuma Kuršu ielā 5 uzturēšanai un 
apsaimniekošanai. Iepriekšējā nomas līguma termiņš beigsies 
2021.gada 1.martā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala Kuršu 
ielā 7A nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Kuršu ielā 7A nomas līguma termiņa pagarināšanu".   

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
17.§ 

Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 

 

Ziņo  
Mārtiņš Tīdens: 

 
- Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.11), sagatavots lēmuma projekts “Par pašvaldības atteikumu 
izmantot pirmpirkuma tiesības”. Lēmumā iekļauti atteikumi izmantot 
pirmpirkuma tiesības uz 8 nekustamajiem īpašumiem.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
   Pieņemt lēmumu Nr. 4/2 "Par pašvaldības atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības" 

 
 
Sēde slēgta 2021.gada 11.februārī pulksten 11:13. 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs  Vilnis Vitkovskis 
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks                                                                    Jānis Vilnītis 



 

 

Komitejas loceklis                                                                                     Gunārs Ansiņš 
Komitejas locekle                                                                                     Linda Matisone 
Komitejas locekle                                                                                     Ludmila Rjazanova 
Komitejas loceklis                                                                                    Uldis Sesks 
Komitejas loceklis                                                                                     Modris Šveiduks 
Protokolēja:  Gita Lukate 
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