
 

 

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 13. maijā 

 
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 pastāvīgās Pilsētas attīstības 
komitejas sēde notiek gan Rožu ielā 6, 226.telpā, gan izmantojot videokonferenču rīku Zoom 
Meeting. 

 
Sēde sasaukta 2021.gada 13.maijā pulksten 10:30. 
Sēde atklāta 2021.gada 13.maijā 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:  

Mārtiņš Ābols, Administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs (1.§) 
Olevs Zutis, Liepājas sabiedriskā transporta direktors (2.§) 
Uģis Kaugurs, Liepājas pilsētas būvvaldes Pilsētas arhitekts (3.§. 4.§) 
Mārtiņš Tīdens, Izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos (11.§) 

             Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (5.§ - 10.§, 12.§ - 15.§)    
 
 
Sēdi protokolē Gita Lukate 
 
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 pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” 2020.gada publisko 
pārskatu. 

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

4. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem 
Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu. 

5. Par zemesgabala Jūrmalas parks 7 apbūves tiesību. 

6. Par lietošanas tiesību aprobežojumuzemesgabaliem Peldu ielā 57 un Jūrmalas parks, 



 

 

Liepājā. 

7. Par nepabūvēta zemesgabala, starpgabala, ar nosaukumu "Ziemupes ielā 10A, Liepāja" 
nodošanu atsavināšanai. 

8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.308 "Par 
zemesgabala Latgales ielā 4 daļas iznomāšanu". 

9. Par zemesgabala Graudu ielā 30, blakus nekustamajam īpašumam Graudu ielā 28, daļas 
iznomāšanu. 

10. Par zemesgabala Stacijas laukums, blakus nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 71, daļas 
nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

11. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

12. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 14-42 atsavināšanu. 

13. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 12A-5 atsavināšanu. 

14. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-2atsavināšanu. 

15. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 7-15 atsavināšanu. 

 
 

Par papildus darba kārtības jautājumu 

 

Ziņo  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Atklāj pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas sēdi un aicina izteikt 
priekšlikumus par sēdes darba kārtību. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

 
 
- Kopā ar Domes priekšsēdētāju Jāni Vilnīti, aicinām iekļaut darba 
kārtībā jautājumu par projektu "Pirmskolas izglītības iestādes ēkas 
būvniecība Liedaga iela 6, Liepājā". 
   Projekts finansējumu varētu saņemt Ministru kabineta 13.aprīļa 
noteikumu Nr.242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu 
pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" 
ietvaros.  
   Projekta     ietvaros     tiks     uzbūvēta     jauna pirmsskolas       
izglītības       iestāde,     kas     nodrošinās     vietu     144 pirmsskolas   
izglītības   vecuma   bērniem   un nodrošinās 20 jaunas darba vietas. 
   Aicinu iekļaut lēmuma projektu darba kārtībā. 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Aicinu balsot par izteikto priekšlikumu par darba kārtības 
papildināšanu ar jautājumu par projektu "Pirmskolas izglītības iestādes 
ēkas būvniecība Liedaga iela 6, 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:    Iekļaut Pilsētas attīstības komitejas sēdes darba kārtībā 
jautājumu "Par projektu "Pirmskolas izglītības iestādes ēkas 
būvniecība Liedaga iela 6, Liepājā"". 

 

 
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: 

 
- Ņemot vērā to, ka 2021.gada 18.februārī tika saņemts aicinājums no 



 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības aģentūras iesniegt projektu 
pieteikumus projektu priekšatlasei darbības programmas 5.6.2. SAM 
ietvaros, kur viens no nosacījumiem ir, lai projekts būtu ietverts 
Attīstības programmas Investīciju plānā, nepieciešams apstiprināt 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam pielikumā 
Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020. gadam” aktualizēto versiju.  
   Pēc Attīstības pārvaldes pieprasījuma, veiktas 4 izmaiņas. Iekļauti 3 
jauni projekti: 
   - Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, 
revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 5.kārta; 
   - Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, 
revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 6.kārta; 
   - Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, 
revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 7.kārta. 
   Precizēti dati 1 projektam - pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
būvniecība Liedaga ielā 6, Liepājā.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. “Investīciju 
plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas Attīstības 
programmas apstiprināšanai)". 

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

 

 
2.§ 

Par pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports”  
2020.gada publisko pārskatu 

 

Ziņo  
Olevs Zutis: 

 
- Lēmums nepieciešams, lai varētu apstiprināt Liepājas pilsētas 
pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” 2020.gada 
publisko pārskatu.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par pašvaldības 
aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” 2020.gada publisko 
pārskatu". 

Izsaka viedokli 
Ludmila Rjazanova: 

 
- Lūdzu iekļaut manu viedokli protokolā. 
   Esmu dzirdējusi no daudziem pilsētas iedzīvotājiem problēmu, ka nav 
iespējams iegādāties sabiedriskā transporta biļetes Liepājas autoostā. 
Manuprāt, šādai iespējai ir jābūt. 

Izsaka viedokli 
Olevs Zutis: 

 
- Pagājušajā nedēļā bijām apskatīt situāciju autoostā. Iepriekšējā 
tirdzniecības vieta ir pārtraukusi savu darbību. Esam nosūtījuši vēstuli 
AS “Liepājas autobusu parks” ar lūgumu izskatīt iespēju biļetes tirgot 
kasēs. Šobrīd biļetes ir nopērkamas tuvējā “Top” veikalā.  
   Novērojām, ka atbraukušie pasažieri uzreiz dodas uz tramvaja 
pieturas virzienā.  
   Līdz ko būs kāda iespēja slēgt ar kādu no uzņēmējiem līgumu par 
biļešu tirgošanu, to arī darīsim. 
 



 

 

Izsaka viedokli 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Deputātes priekšlikums ir saprotams, bet neattiecas uz sagatavoto 
lēmuma projektu. 

Izsaka viedokli 
Ludmila Rjazanova: 

 
- Kāds ir šī veikala darba laiks? Varbūt, nepieciešams izvietot 
informāciju autoostā un tramvaja pieturvietā par biļešu iegādi šajā 
veikalā? Kāds būs risinājums, ja neviens uzņēmējs nebūs gatavs tirgot 
biļetes? 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Kā komitejas priekšsēdētājs, atļaušu nekomentēt, jo lēmuma projekts 
ir par aģentūras gada pārskatu. 
   Rosinu deputātei sazināties un pārrunāt minētās problēmas ar  
aģentūras direktoru. 
   Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

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” 
2020.gada publisko pārskatu". 

 

 
3.§ 

Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un  
institūciju atzinumu saņemšanai 

 

Ziņo  
Uģis Kaugurs: 

 
- Lēmums nepieciešams, lai nodotu publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai SIA “Metrum” izstrādāto 
lokālplānojuma „Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas 
plānojumu zemesgabalam Raiņa ielā 5, Liepājā” redakciju. 
   Lokālplānojumā piedāvāti risinājumi pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma, kuru šobrīd izmanto kā izglītības iestādi, 
funkcionālā zonējuma maiņai. Mērķis ir atļaut ne tikai konkrētu 
pašvaldības funkciju īstenošanu, bet arī nodrošināt plašākas 
izmantošanas iespējas, kas ietver dzīvojamās un publiskās apbūves 
izveidi, ievērojot noteiktas prasības, arī ar vieglās rūpniecības 
uzņēmumiem saistītu apbūvi.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lokālplānojuma 
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai". 

    Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Jānis Vilnītis, Ludmila Rjazanova, 
Uģis Kaugurs. 

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 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai". 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 



 

 

 

 
4.§ 

Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem 
Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo  
Uģis Kaugurs: 

 
- Lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu lokālplānojumu 
zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, kur izstrādāti 
funkcionālā zonējuma grozījumi un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi ar mērķi nodrošināt nekustamo īpašumu racionālu 
izmantošanu ne tikai pašvaldības funkciju realizēšanai, kā arī, lai 
lokālplānojuma ietvaros izstrādātos teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus un grafisko daļu izdotu kā saistošos noteikumus.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lokālplānojuma, kas 
groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga 
ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā, un saistošo noteikumu 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 
zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā, un 
saistošo noteikumu apstiprināšanu". 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 

 
5.§ 

Par zemesgabala Jūrmalas parks 7 apbūves tiesību 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
“Čau Tēti” nodrošinātu tiesības pagarināt būves ekspluatācijā 
nodošanas termiņu līdz 2021.gada 30.jūlijam. Zemesgabals Jūrmalas 
parks 7 ir nodots apbūvei ar mērķi – kafejnīcas būvniecībai un 
lietošanai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Jūrmalas parks 7 apbūves tiesību". 

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 Jūrmalas parks 7 apbūves tiesību". 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 

 

 

 



 

 

6.§ 
Par lietošanas tiesību aprobežojumuzemesgabaliem Peldu ielā 57 un  

Jūrmalas parks, Liepājā 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lai varētu izbūvēt jaunu siltumtrasi trīs jauniem klientiem, SIA 
“Liepājas enerģija” nepieciešams noteikt lietošanas tiesību 
aprobežojumu Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam īpašumam, 
zemesgabalam Peldu ielā 57, aptuveni 130,5 kv. m. platībā un blakus 
esošai zemesgabala daļai Jūrmalas parkā aptuveni 564 kv. m platībā, 
energoapgādes objekta ekspluatācijai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lietošanas tiesību 
aprobežojumu zemesgabaliem Peldu ielā 57 un Jūrmalas parks, 
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 Peldu ielā 57 un 
Jūrmalas parks, Liepājā". 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 

 
7.§ 

Par nepabūvēta zemesgabala, starpgabala, ar nosaukumu  
"Ziemupes ielā 10A, Liepāja" nodošanu atsavināšanai 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmums nepieciešams, lai nodotu atsavināšanai pašvaldības 
nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju 
realizācijai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par nepabūvēta 
zemesgabala, starpgabala, ar nosaukumu "Ziemupes ielā 10A, 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 "Ziemupes 
ielā 10A, Liepāja" nodošanu atsavināšana". 

 

 
8.§ 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā  
Nr.308 "Par zemesgabala Latgales ielā 4 daļas iznomāšanu" 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmums nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt biedrībai 
"TOSMARE 29” zemes nomas līguma termiņu un palielinātu iznomāto 
platību zemesgabala Latgales ielā 4, Liepājā, nomai dārzkopības 



 

 

biedrības darbībai un mazdārziņu apsaimniekošanai. Līguma termiņš 
noteikts līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās apbūves 
uzsākšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2024.gada 16.jūnijam. Platība 
palielināta uz 68180kv.m.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu Liepājas 
pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.308 "Par zemesgabala 
Latgales ielā 4 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 
grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā 
Nr.308 "Par zemesgabala Latgales ielā 4 daļas iznomāšanu"". 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
9.§ 

Par zemesgabala Graudu ielā 30, blakus nekustamajam īpašumam  
raudu ielā 28, daļas iznomāšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmums nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības iznomāt SIA “PUM” 
zemesgabala Graudu ielā 30 daļu 25 kv.m platībā uz 5 gadiem 
teritorijas labiekārtošanai un piekļūšanas pie neapdzīvojamām telpām 
nodrošināšanai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Graudu ielā 30, blakus nekustamajam īpašumam Graudu ielā 28, daļas 
iznomāšanu". 

    Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Ludmila Rjazanova, Māris Egmanis. 

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 Graudu ielā 30, blakus nekustamajam īpašumam 
Graudu ielā 28, daļas iznomāšanu". 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
10.§ 

Par zemesgabala Stacijas laukums, blakus nekustamajam īpašumam  
Rīgas ielā 71, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmums sagatavots, lai nodrošinātu tiesības pagarināt SIA “RUMBA 
TOURS” zemes nomas līguma termiņu līdz 2026.gada 8.jūnijam. 
Zemesgabala Stacijas laukums, blakus nekustamajam īpašumam 



 

 

Rīgas ielā 71, daļa 1137 kv.m platībā tiek nomāta autobusu perona 
uzturēšanai un apsaimniekošanai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Stacijas laukums, blakus nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 71, 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 Stacijas laukums, blakus nekustamajam īpašumam 
Rīgas ielā 71, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
11.§ 

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 18 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.8/5 "Par pašvaldības atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības". 

 
12.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 14-42 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmums paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 14-42, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Sakņu ielā 14-42 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 Sakņu ielā 14-42 atsavināšanu". 

 

 
13.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 12A-5 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmums paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 12A-5, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Pulkveža Brieža ielā 12A-5 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 Pulkveža Brieža ielā 12A-5 atsavināšanu". 

 

 
14.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-2atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmums paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-2, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Talsu ielā 43-2 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 Talsu ielā 43-2 atsavināšanu". 

 
15.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 7-15 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmums paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 7-15, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Baltijas ielā 7-15 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 Baltijas ielā 7-15 atsavināšanu". 

 

 
16.§ 

Par projektu "Pirmskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība  
Liedaga iela 6, Liepājā" 

 

Ziņo  
Mārtiņš Ābols: 

 
- Lēmums nepieciešams, lai varētu īstenot investīciju projektu 
“Pirmskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Liedaga iela 6, Liepājā” 
(turpmāk – Projekts), realizācijai piesaistot valsts budžeta 
līdzfinansējumu. Plānotais investīciju projekts ir vērsts uz izglītības 
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības paaugstināšanu.Liepājas 
pilsēta iegūs jaunu pirmsskolas izglītības iestādi ar jaunizveidotām 
vietām 144 pirmsskolas izglītības vecuma bērniem un 20 darba 
vietām.Kopējais slogs uz pašvaldības budžetu palielināsies par 
aptuveni 300 000 eiro gadā.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
"Pirmskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Liedaga iela 6, 
Liepājā"". 

    Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Ludmila Rjazanova, Mārtiņš Ābols. 

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 
"Pirmskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Liedaga iela 6, 
Liepājā"". 

 
 
Sēde slēgta 2021.gada 13.maijā pulksten 11:17. 
 
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 

 
 
ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 


