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Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 1C
daļas līguma par apbūves tiesību izbeigšanu

Liepājas pilsētas pašvaldība 2019.gada 1.jūlijā noslēdza līgumu par apbūves
tiesības piešķiršanu valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par
zemes vienības daļas Ģenerāļa Baloža ielā 1C apbūvi elektromobiļu uzlādes stacijas
izvietošanai. Ņemot vērā, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta
“Eletrotransportlīdzekļu  uzlādes  infrastruktūras  izveidošana”  realizācijai  nav  piešķirts
sākotnēji  paredzētais  papildu  finansējuma  apjoms,  Valsts  akciju  sabiedrība  “Ceļu
satiksmes  drošības  direkcija”  lūdz  izbeigt  noslēgto  līgumu  par  apbūves  tiesības
piešķiršanu  un,  pamatojoties  uz  likuma  “Par  pašvaldībām”  14.panta  pirmās  daļas
2.punktu, otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmo daļu, Civillikuma 1864.pantu, izskatot
Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija”  2020.gada 19.februāra
vēstuli  Nr.11.11.-26/380  “Par  apbūves  tiesības  līguma  izbeigšanu  uzlādes  stacijas
izbūvei  Ģenerāļa  Baloža  ielā  1C”,  līguma  par  apbūves  tiesības  piešķiršanu,  kas
2019.gada  1.jūlijā  noslēgts  starp  Liepājas  pilsētas  pašvaldību  un  valsts  akciju
sabiedrību  “Ceļu  satiksmes  drošības  direkcija”,  7.1.punktu,  Liepājas  pilsētas
pašvaldības Nekustamo īpašumu jautājumu konsultatīvās komisijas 2020.gada 2.marta
priekšlikumu (sēdes protokols Nr.4) un Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas
attīstības komitejas 2020.gada 12.marta lēmumu (sēdes protokols  Nr.3),  LIEPĀJAS
PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1.  Izbeigt,  pusēm  vienojoties,  līgumu  par  apbūves  tiesības  piešķiršanu  par
zemes vienības daļas Ģenerāļa Baloža ielā 1C (kadastra apzīmējums 1700 002 0235
8001) 50 kv.m platībā apbūvi, kas 2019.gada 1.jūlijā noslēgts starp Liepājas pilsētas
pašvaldību  un  Valsts  akciju  sabiedrību  “Ceļu  satiksmes  drošības  direkcija”
(reģistrācijas Nr.40003345734; adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga).

2.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādei  “Nekustamā  īpašuma  pārvalde”
1 (viena)  mēneša laikā  no lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot  vienošanos  par
lēmuma  1.punktā  minētās  zemes  vienības  daļas  līguma  par  apbūves  tiesības
piešķiršanu izbeigšanu.

3.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  izpilddirektora  vietniekam  (īpašumu
jautājumos) kontrolēt lēmuma izpildi.

4. Pēc lēmuma 2.punkta izpildes atzīt par spēku zaudējušu Liepājas pilsētas
domes  2018.gada  20.decembra  lēmumu  Nr.622  “Par  apbūves  tiesību  piešķiršanu
zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 1C daļā”.
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