
 

 

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.martā 

 
Nr. 3 

 
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.martā pulksten 10:30. 
Sēde atklāta 2021.gada 11.martā pulksten 10:34. 
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:  

Aiga Kļaveniece, Administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece (1.§) 
Kristīne Lukošjus, Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas 

vadītāja (2.§, 3.§) 
Uģis Kaugurs, Liepājas pilsētas būvvaldes Pilsētas arhitekts (4.§)    
Iveta Lapiņa, Administrācijas IT daļas vadītāja (5.§) 
Jānis Neimanis, Komunālās pārvaldes vadītājs (6.§) 
Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (7.§) 
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (8.§ - 11.§, 13.§ - 18.§)    
Mārtiņš Tīdens, Izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos (12.§) 

 
Sēdi protokolē Gita Lukate 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumā 
Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" par 2021.gadu(programma spēkā līdz jaunas 
Attīstības programmas apstiprināšanai). 

2. Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 4.kārta". 

3. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi Meldru ielas pārbūvei. 

4. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam 
Krūmu ielā 39, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja 



 

 

apstiprināšanu. 

5. Par grozījumiem sadarbības līgumā. 

6. Par Liepājas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas noteikumiem. 

7. Par projektu "Inovāciju granti Liepājas studentiem". 

8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640“Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE””. 

9. Par zemesgabala Turaidas ielā 8B, blakus nekustamajam īpašumam Britu flotes ielā 6, 
daļas iznomāšanu. 

10. Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ģenerāļa Baloža 
ielā 1A, daļas nomu. 

11. Par nepabūvēta zemesgabala, starpgabala, ar nosaukumu Parka iela 6, Liepāja, 
nodošanu atsavināšanai. 

12. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

13. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. 

14. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-107 atsavināšanu. 

15. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-17 atsavināšanu. 

16. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-60 atsavināšanu. 

17. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-12 atsavināšanu. 

18. Par dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 4-40 atsavināšanu. 

 
 

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

pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" par 2021.gadu(programma spēkā līdz 
jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai) 

 

Ziņo  
Aiga Kļaveniece: 

 
- Lēmumprojekts un tā pielikums ietver pašvaldības institūciju (gan 
iestāžu, gan kapitālsabiedrību) aktualizētos sarakstus ar attīstības 
darbiem, kurus tās plāno paveikt 2021.gadā, ja tiek piešķirts 
finansējums, ņemot vērā pašvaldībai pieejamos finanšu 
resursus.Izmaiņu kopskaits ir 109, no tām – 21 jauna pozīcija un 88 
precizētas esošās pozīcijas (pieprasītās summas, darbība, rezultāti, 
rādītāji, prioritātes u.c.).  
   Vēlos informēt, ka lēmuma projektā veiktas 37 izmaiņas, no tām 17 
jaunas pozīcijas un 19 precizētas. Izmaiņas saistītas ar Budžeta 
komisijas 2021.gada 8.marta lēmumu un to, ka iesaistītajām pusēm līdz 
vakardienas plkst.16.00 bija jāveic precizējumi un labojumi.  
   Iepazīstina klātesošos ar lēmuma projektā  veiktajām izmaiņām. 
   Lūdzu atbalstīt papildināto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumā 
Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" par 2021.gadu (programma 
spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai)". 

Izsaka priekšlikumu 
Ludmila Rjazanova: 

 
- Lūdzu iekļaut manu viedokli protokolā. 
   Vēlos izteikt savus priekšlikumus par sagatavoto lēmuma projektu: 
   - 13.pozīcijas 1.prioritāte “Atsevišķu ietvju posmu izbūve…” - ierosinu 
veikt ietvju izbūvi Pulkveža Brieža ielā, posmā no Ģenerāļa Baloža 
ielas krustojuma līdz doktorātam ‘Hiltests” Pulkveža Brieža ielā 4, jo pa 
šo ielu ir grūti pārvietoties, pastāv drošības apdraudējums, lietainā laikā 
ietve nav lietojamā, īpaši ar bērnu ratiņiem un iedzīvotājiem 
ratiņkrēslos. Pie manis, vairākkārt, ir vērsušies sociālās mājas 
iedzīvotāji, citi Karostā dzīvojošie, kā arī doktorāta apmeklētāji ar 
lūgumu šo ietves posmu sakārtot; 
   - 21.pozīcijas 2.prioritāte - kā tiek plānots nodrošināt iedzīvotāju 
drošību uz ūdens Beberļiņos? Aicinu, rast iespēju izveidot papildus 



 

 

glābēja štata vienību Beberļiņos. Šī ūdenstilpe ir pilsētas robežās, 
pieejama iedzīvotājiem, tā tiek aktīvi apmeklēta, kā arī tiek organizētas 
izklaides uz ūdens. Šis priekšlikums tiek virzīts izskatīšanai jau kārtējo 
gadu. Pašvaldībai ir jānodrošina drošu vidi iedzīvotājiem; 
   - 387.pozīcijas 1.prioritāte “Iedzīvotāju informēšana un iesaistes 
veicināšana rīka izstrāde” - sakarā ar to, ka iestādes nepieņem 
iedzīvotājus klātienē, daudzas lietas ir jākārto elektroniskā vidē. Ir 
ievērojama daļa liepājnieku, kuriem nav datoru, viedtālruņu, nav 
interneta pieslēgums, nav prasmes, nav līdzcilvēku, kuri varētu palīdzēt 
risināt šīs problēmas, nav skaidrs kā rīkoties utt. Iedzīvotājiem ir 
problēmas nodot skaitītāju radījumus, noformēt deklarāciju EDS 
sistēmā, iesniegt dažāda veida iesniegumus utt. Pašvaldībai 
nepieciešams risināt šo problēmu un izveidot punktus, kur iedzīvotāji 
varētu vērsties pēc palīdzības. 

Izsaka viedokli 
Aiga Kļaveniece: 

 
- Šie priekšlikumi jāizskata deputātiem un jānosaka vai tos iekļaut 
attīstības programmā. 

Izsaka viedokli 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Vai priekšlikumi ir rakstiski noformēti? 

Izsaka viedokli 
Ludmila Rjazanova: 

 
- Šobrīd nav, bet noformēšu tos rakstiski un iesūtīšu e-pastā. 

Izsaka viedokli 
Jānis Vilnītis: 

 
- Dažus priekšlikumus esam saņēmuši, piemēram, par glābēja 
pakalpojuma nodrošināšanu Beberliņos. Piekrītu, ka šī problēma ir 
jārisina. 
   Par pārējiem priekšlikumiem – aicinu tos iesniegt rakstiski, lai varam 
izskatīt. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- 1 (Ludmila Rjazanova) 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai papildināto darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumiem Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-
2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" 
par 2021.gadu (programma spēkā līdz jaunas Attīstības 
programmas apstiprināšanai)". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
2.§ 

Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 4.kārta" 

 

Ziņo  
Kristīne Lukošjus: 

 
- Lēmuma projekts ir nepieciešams, lai projektu “Tramvaja līnijas un 
piegulošās teritorijas pārbūve 4. kārta” (Pr_319) iesniegtu finansējuma 
saņemšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).  
   Īstenojot projektu, tiks atjaunoti un pārbūvēti tramvaja līnijas posmi 
apmēram 1,47 km garumā un tai piegulošā teritorija, iegādāti papildu 3 
zemās grīdas tramvaju vagoni.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu "Tramvaja 
līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 4.kārta"". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 



 

 

Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par projektu 
"Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 4.kārta"". 

 

 
3.§ 

Par tehniskās dokumentācijas izstrādi Meldru ielas pārbūvei 

 

Ziņo  
Kristīne Lukošjus: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai uzsāktu tehniskās dokumentācijas 
izstrādes darbus Meldru ielas pārbūvei, posmā no Dūņu ielas līdz 
īpašumam Meldru iela 12 un veiksmīgi sagatavotos nākamajam 
Eiropas Savienības plānošanas periodā pieejamajam finansējumam 
pilsētas infrastruktūras attīstībai. 
   Plānots sakārtot Meldru ielu minētajā posmā, revitalizējot Liepājas 
pilsētvidi un izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu publisko 
infrastruktūru, uzlabojot teritorijas vides kvalitāti, pievilcību un 
pieejamību, kas turpmāk sekmēs uzņēmējdarbības attīstību. 
   Plānotais indikatīvais finansējums tehniskās dokumentācijas izstrādei 
EUR 30000,00. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par tehniskās 
dokumentācijas izstrādi Meldru ielas pārbūvei". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

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

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr. 5/3 "Par tehniskās dokumentācijas izstrādi 
Meldru ielas pārbūvei". 

 

 
4.§ 

Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam 
Krūmu ielā 39, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un  

izstrādes vadītāja apstiprināšanu 

 

Ziņo  
Uģis Kaugurs: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu zemesgabala Krūmu 
ielā 39 īpašnieka SIA “Rameka” ieceri savā īpašumā plānot un veikt 
publisko (komerciālu objektu) un dzīvojamo apbūvi. Lai to īstenotu, 
nepieciešams veikt grozījumus spēkā esošajā Teriorijas plānojumā, 
mainot funkcionālo zonējumu no Jauktas darījumu un sabiedrisko 
objektu apbūves teritorijas un Apstādījumu (parku un skvēru) teritorijas 
uz Jauktas centra apbūves teritoriju.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lokālplānojuma, kas 
groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu ielā 
39, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes 
vadītāja apstiprināšanu". 

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 
lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 
zemesgabalam Krūmu ielā 39, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba 
uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
5.§ 

Par grozījumiem sadarbības līgumā 

 

Ziņo  
Iveta Lapiņa: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai izdarītu grozījumus 2018.gada 
16.augusta sadarbības līgumā par projekta “Pašvaldības klientu 
informācijas pārvaldības risinājums” atbalstāmo darbību īstenošanu, 
kas noslēgts ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestādi “Rīgas domes 
Informācijas tehnoloģiju centrs”. Grozījumi nepieciešami, lai uzsāktu 
pašvaldības iekšējo saistošo noteikumu grozīšanu vai pielāgošanu 
plānotajiem e-pakalpojumiem. 
   Projekts paredz izstrādāt un ieviest vienotu platformu pašvaldību               
e-pakalpojumu attīstīšanai, t. sk., pašvaldību e-pakalpojumu pilnveidei 
un izmitināšanai www.latvija.lv. Grozījumi sadarbības līgumā paredz 
pagarināt līguma 3.4.4.apakšpunktā noteikto normatīvo aktu 
grozīšanas termiņu līdz 2021.gada 28.maijam. Līgums paredz, ka 
projekta 1.kārtas risinājums jāizstrādā līdz 2021.gada 6.jūnijam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
sadarbības līgumā". 

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 sadarbības līgumā". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
6.§ 

Par Liepājas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas noteikumiem 

 

Ziņo  
Jānis Neimanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai apstiprinātu noteikumus par 
Liepājas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli.  
   Spēkā esošajos Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
noteikumos Nr.4 “Par ielu ikdienas prasībām un to izpildes kontroli” 
konstatētas vairākas nepilnības gan saturiski, gan atsaucēs. Jaunajos 
noteikumos noteikts jauns sadalījums ielu uzturēšanas klasēm, kā arī 
precizēti nosacījumi ielu iekļaušanai kādā no klasēm. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Liepājas pilsētas 



 

 

ielu ikdienas uzturēšanas noteikumiem". 

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 Liepājas 
pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas noteikumiem". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
7.§ 

Par projektu "Inovāciju granti Liepājas studentiem" 

 

Ziņo  
Kristīne Niedre-Lathere: 

 
- Lēmuma projekts ir nepieciešams, lai nodrošinātu juridisko pamatu 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sadarbībai ar Liepājas Universitāti 
projekta “Izglītības granti Liepājas studentiem” īstenošanā.  
   Projektā īstenošanas aktivitātēs paredzēta skolēnu un studentu 
motivēšana, uzņēmīguma, mērķtiecības, līdera prasmju un 
pašrealizēšanās veicināšana, kā arī domāšanas veida uz 
ekotehnoloģiju veicināšana un ilgtspējīgu materiālu, enerģiju un resursu 
efektīvu izmantošanas sekmēšana studentu (skolēnu) biznesa 
projektos. Tāpat plānots sekmēt pētniecības un inovāciju saistību ar 
videi draudzīgiem risinājumiem un tehnoloģijām. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu "Inovāciju 
granti Liepājas studentiem"". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par projektu 
"Inovāciju granti Liepājas studentiem"". 

 

 
8.§ 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640“Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”” 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lai nodrošinātu pašvaldības īpašumu pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu, nepieciešams jaunā redakcijā apstiprināt Domes 
2005.gada 15.decembra lēmuma “Par Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādi “Nekustamā īpašuma pārvalde”” 3.pielikumu “Pašvaldības 
iestādei “Nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā nodotie 
īpašumi”.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu Liepājas 
pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 “Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādi “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE””. 

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 2005.gada 15.decembra 
lēmumā Nr.640 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi 
“NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”". 

 

 
9.§ 

Par zemesgabala Turaidas ielā 8B, blakus nekustamajam īpašumam  
Britu flotes ielā 6, daļas iznomāšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības iznomāt 
privātpersonai, kā Britu flotes ielas 6 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai 
personai, zemesgabala Turaidas ielā 8B daļu 281 kv.m platībā, uz 5 
gadiem nekustamā īpašuma Britu flotes ielā 6 apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Turaidas ielā 8B, blakus nekustamajam īpašumam Britu flotes ielā 6, 
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 Turaidas ielā 8B, blakus nekustamajam īpašumam 
Britu flotes ielā 6, daļas iznomāšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
10.§ 

Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam īpašumam  
Ģenerāļa Baloža ielā 1A, daļas nomu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības izbeigt 
zemes nomas līgumu ar SIA “GRANDS” un, uz laiku līdz Teritorijas 
plānojumā paredzētās Ģenerāļa Baloža ielas izbūves, bet ne ilgāk kā 
uz 5 gadiem, iznomātu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus 
nekustamajam īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 1A, daļu 272 kv.m. 
platībā SIA “MP BŪVSERVISS”, nekustamā īpašuma Ģenerāla Baloža 
ielā 1A apsaimniekošanai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ģenerāļa 
Baloža ielā 1A, daļas nomu". 

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 Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam 
īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 1A, daļas nomu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
11.§ 

Par nepabūvēta zemesgabala, starpgabala, ar nosaukumu  
Parka iela 6, Liepāja, nodošanu atsavināšanai 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodotu atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu Parka ielā 6, kas nav nepieciešams pašvaldības 
funkciju realizācijai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par nepabūvēta 
zemesgabala, starpgabala, ar nosaukumu Parka iela 6, Liepāja, 
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 
nepabūvēta zemesgabala, starpgabala, ar nosaukumu Parka iela 6, 
Liepāja, nodošanu atsavināšanai". 

 

 
12.§ 

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 13 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. 6/3 "Par pašvaldības atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības". 

 

 

 

 



 

 

13.§ 
Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē: 
   - 1905.gada ielā 21-4; 
   - Baidzeles ielā 4-6; 
   - Ezera ielā 65-1;  
   - Mālu ielā 14-12; 
   - Spīdolas ielā 13-3. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par neizīrētu dzīvokļu 
atsavināšanu". 

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 neizīrētu 
dzīvokļu atsavināšanu". 

 

 
14.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-107 atsavināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-107, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 5-107 atsavināšanu". 

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 dzīvokļa 
īpašuma Pāvilostas ielā 5-107 atsavināšanu". 

 

 
15.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-17 atsavināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-17, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Grīzupes ielā 7-17 atsavināšanu". 

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 dzīvokļa 
īpašuma Grīzupes ielā 7-17 atsavināšanu". 

 

 
16.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-60 atsavināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-60, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Jelgavas ielā 14-60 atsavināšanu". 

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 dzīvokļa 
īpašuma Jelgavas ielā 14-60 atsavināšanu". 

 

 
17.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-12 atsavināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-12, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 14B-12 atsavināšanu". 

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 dzīvokļa 
īpašuma Atmodas bulvārī 14B-12 atsavināšanu". 

 

 
18.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 4-40 atsavināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 4-40, atsavināšanu, 



 

 

nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Pļavu ielā 4-40 atsavināšanu". 

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 dzīvokļa 
īpašuma Pļavu ielā 4-40 atsavināšanu". 

 
 
Sēde slēgta 2021.gada 11.martā pulksten 11:07. 
 
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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