
 

 

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 
 
2020.gada 11.jūnijā 

 
Nr. 6 

 
Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.8.apakšpunktu, Liepājas 
pilsētas domes priekšsēdētāja 2020.gada 15.aprīļa rīkojumu Nr.71/2.1.1 “Par pastāvīgo 
komiteju un Domes sēžu organizēšanu ārkārtas situācijas laikā”, Liepājas pilsētas domes 
pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas sēde notiek, izmantojot videokonferenču rīku ZOOM. 

 
 

Sēde sasaukta 2020.gada 11.jūnijā pulksten 10:30. 
Sēde atklāta 2020.gada 11.jūnijā pulksten 10:32. 
Sēdi vada Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Vilnis  Vitkovskis 
 
Sēdē piedalās 6 deputāti: 

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

 
Uzaicinātās personas:  
 

Vairis Šalms, Liepājas pašvaldības aģentūra ''Nodarbinātības projekti'' direktors (1.§) 
Mārtiņš Tīdens, Administrācijas Izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma  

jautājumos (2.§, 16.§) 
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (8.§ - 15.§, 17.§)    
Didzis Jēriņš, Administrācijas Izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos                        

(3.§ - 7.§) 
 

 
Sēdi protokolē Gita Lukate 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2019.gada publisko pārskatu. 

2. Par ziņojumu elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanai Liepājas sabiedriskajā transportā. 

3. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS". 

4. Par bīstamu būvju 14.novembra bulvārī 75, Liepājā, sakārtošanu. 

5. Par aizvietotājizpildes noteikšanu 1905.gada ielā 18, Liepājā. 

6. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ģenerāļa Baloža ielā 17, Liepājā. 

7. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ostas ielā 2, Liepājā. 

8. Par nekustamā īpašuma Peldu ielā 5, Liepājā, apsaimniekošanu. 



 

 

9. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Peldu ielā 55A, apbūves tiesības izsoli. 

10. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Labraga ielā 11 nomas tiesību izsoli. 

11. Par starpgabalu (Krišjāņa Valdemāra iela 59A, Liepāja). 

12. Par zemesgabala Parka ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ezermalas ielā 1B, daļas 
iznomāšanu. 

13. Par zemesgabala Skuju ielā 4, daļas zemes nomas līguma pārjaunošanu. 

14. Par zemesgabala Ugāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ugāles ielā 9, daļas 
nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

15. Par zemesgabala Dorupes ielā 51, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

16. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

17. Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1Aatsavināšanu. 

 
 
 

1.§ 
Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2019.gada publisko pārskatu 

 

Ziņo  
Vairis Šalms: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas 
pašvaldības aģentūras „Nodarbinātības projekti” 2019.gada publisko 
pārskatu. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par pašvaldības 
aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2019.gada publisko pārskatu". 

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" 2019.gada 
publisko pārskatu". 

 
 

2.§ 
Par ziņojumu elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanai  

Liepājas sabiedriskajā transportā 
 

Ziņo  
Mārtiņš Tīdens: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz pieņemt zināšanai ziņojumu  
“Ziņojums par elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanu Liepājas 
sabiedriskajā transportā”. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par ziņojumu 
elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanai Liepājas sabiedriskajā 
transportā". 

Izsaka viedokli: 
Ludmila Rjazanova: 

 
- Lūdzu manu viedokli iekļaut protokolā. 
   Vēlējos precizēt par kāda daudzumu karšu iegādi ir runa, jo 
ziņojuma sākumā ir minēts 20000 kartes, bet tālāk tekstā minēts 
2000 kartes. 

Izsaka viedokli: 
Mārtiņš Tīdens: 

 
- Ir radusies drukas kļūda, pareizais skaits ir 20000 kartes. Vienas 
kartes aptuvenās izmaksas ir 1,80 eiro, bez PVN. 

Izsaka viedokli: 
Jānis Vilnītis: 

 
- Vai kartes paredzētas visiem liepājniekiem vai tikai invalīdiem? 



 

 

Izsaka viedokli: 
Mārtiņš Tīdens: 

 
- Kartes būs paredzētas visiem, ar jebkuru bankas karti. Atšķirība 
varētu būt starp liepājniekiem un pilsētas viesiem.  

Izsaka viedokli: 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Vai šim procesam ir zināms laika grafiks? 

Izsaka viedokli: 
Mārtiņš Tīdens: 

 
- Laika grafiks nav atkarīgs tikai no mums, bet arī no atvieglojumu 
vienotās informācijas sistēmas (AVIS) ieviešanas. Mēs ceram, ka 
šogad varētu veikt iepirkuma procedūru, bet sistēmas ieviešanu 
nevaram kontrolēt. 
   Kā vienu no būtiskiem ieguvumiem, varu minēt to, ka ieviešot šādu 
sistēmu, vairs nebūtu nepieciešams veikt biļešu iegādi pie  
sabiedriskā transporta vadītāja. Šī brīža sistēmas uzturēšanai 
nepieciešami līdzekļi. 

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.6/6 "Par ziņojumu elektroniskās norēķinu 
sistēmas ieviešanai Liepājas sabiedriskajā transportā". 

 

 
3.§ 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" 
 

Ziņo  
Didzis Jēriņš: 

 
- Šobrīd Liepājas pilsētā ir uzsākta regulāra decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešana un 
attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, tāpēc iedzīvotāju veselības 
interesēs ir turpināt veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaiti 
un kontroli, lai noteiktu kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
pilsētā tiek izmantotas, kādi ir tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 
apjomi, vai šīs sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"". 

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 
deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
4.§ 

Par bīstamu būvju 14.novembra bulvārī 75, Liepājā, sakārtošanu 
 

Ziņo  
Didzis Jēriņš: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai novērstu apdraudējumu, ko rada 
bīstamas un pilsētvidi degradējošas ēkas 14.novembra bulvārī 75, 



 

 

Liepājā. Ņemot vērā, ka ēkas īpašnieki to nav novērsuši saviem 
spēkiem (nav nosakāmi īpašnieki), pašvaldībai pašai ir pienākums 
būvju bīstamību novērst. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par bīstamu būvju 
14.novembra bulvārī 75, Liepājā, sakārtošanu". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis, Didzis 
Jēriņš. 

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 bīstamu 
būvju 14.novembra bulvārī 75, Liepājā, sakārtošanu". 

 

 
5.§ 

Par aizvietotājizpildes noteikšanu 1905.gada ielā 18, Liepājā 

 

Ziņo  
Didzis Jēriņš: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai novērstu apdraudējumu, ko rada 
bīstama un pilsētvidi degradējoša ēka 1905.gada ielā 18, Liepājā. 
Ņemot vērā to, ka ēkas īpašnieki to nav novērsuši saviem spēkiem, 
domei jānosaka aizvietotājiestāde, kas veiks ēkas konservāciju. 
Aizvietotājiestādes izmaksas par veiktajiem darbiem tiks piedzītas no 
dzīvokļu īpašniekiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par aizvietotājizpildes 
noteikšanu 1905.gada ielā 18, 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 
aizvietotājizpildes noteikšanu 1905.gada ielā 18, Liepājā". 

 

 
6.§ 

Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ģenerāļa Baloža ielā 17, Liepājā 
 

Ziņo  
Didzis Jēriņš: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai novērstu apdraudējumu, ko rada 
bīstama un pilsētvidi degradējoša ēka Ģenerāļa Baloža ielā 17, Liepājā. 
Ņemot vērā to, ka ēkas īpašnieki to nav novērsuši saviem spēkiem, 
domei jānosaka aizvietotājiestāde, kas veiks ēkas konservāciju. 
Aizvietotājiestādes izmaksas par veiktajiem darbiem tiks piedzītas no 
dzīvokļu īpašniekiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par aizvietotājizpildes 
noteikšanu Ģenerāļa Baloža ielā 17, 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 
aizvietotājizpildes noteikšanu Ģenerāļa Baloža ielā 17, Liepājā". 

 
 

7.§ 
Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ostas ielā 2, Liepājā 

 

Ziņo  
Didzis Jēriņš: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai pašvaldība varētu sakārtot 
drošību apdraudošu un vidi degradējošu objektu (žogu) Ostas ielā 2, 
Liepājā. Ņemot vērā to, ka zemesgabala īpašnieks to nav veicis saviem 
spēkiem, domei jānosaka aizvietotājiestāde, kas veiks žoga nojaukšanu 
un zemesgabala sakārtošanu. Izmaksas par veiktajiem darbiem tiks 
piedzītas no īpašnieka.  
    Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par aizvietotājizpildes 
noteikšanu Ostas ielā 2, 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 
aizvietotājizpildes noteikšanu Ostas ielā 2, Liepājā". 

 
 

8.§ 
Par nekustamā īpašuma Peldu ielā 5, Liepājā, apsaimniekošanu 

 

Ziņo  
Didzis Jēriņš: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nekustamā īpašuma Peldu ielā 5, 
Liepājā, apsaimniekošanas funkciju nodotu Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācijai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu "Par nekustamā īpašuma Peldu ielā 5, Liepājā, 
apsaimniekošanu". 

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 
nekustamā īpašuma Peldu ielā 5, Liepājā, apsaimniekošanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputātu Uldi Sesku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 

 
9.§ 

Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Peldu ielā 55A, apbūves tiesības izsoli 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas pilsētas 



 

 

pašvaldībai piederošā zemesgabala – Peldu ielā 55A, apbūves tiesības 
izsoles noteikumus.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par nekustamā 
īpašuma, zemesgabala Peldu ielā 55A, apbūves tiesības izsoli". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis, 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 
nekustamā īpašuma, zemesgabala Peldu ielā 55A, apbūves 
tiesības izsoli". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
10.§ 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Labraga ielā 11  
nomas tiesību izsoli 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai apstiprinātu nekustamā īpašuma 
Labraga ielā 11 nomas tiesību izsoles noteikumus. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par pašvaldībai 
piederoša nekustamā īpašuma Labraga ielā 11 nomas tiesību izsoli".. 

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 
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Labraga ielā 11 nomas 
tiesību izsoli". 

 

 
11.§ 

Par starpgabalu (Krišjāņa Valdemāra iela 59A, Liepāja) 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lai varētu ierakstīt zemesgrāmatā Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piekrītošu zemesgabalu – starpgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā 59A, 
Liepājā, nepieciešams domes lēmums par starpgabala statusa 
noteikšanu. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par starpgabalu 
(Krišjāņa Valdemāra iela 59A, Liepāja)". 

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 
starpgabalu (Krišjāņa Valdemāra iela 59A, Liepāja)". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

12.§ 
Par zemesgabala Parka ielas, blakus nekustamajam īpašumam  

Ezermalas ielā 1B, daļas iznomāšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu SIA “JA meistars” 
tiesības uz 5 gadiem iznomāt zemesgabala Parka ielas, blakus 
nekustamajam īpašumam Ezermalas ielā 1B, daļu 477 kv.m platībā 
teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu ierīkošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala Parka 
ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ezermalas ielā 1B, daļas 
iznomāšanu". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Jānis Vilnītis, 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 Parka ielas, blakus nekustamajam īpašumam 
Ezermalas ielā 1B, daļas iznomāšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
13.§ 

Par zemesgabala Skuju ielā 4, daļas zemes nomas līguma pārjaunošanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Saistībā ar nekustamā īpašuma – ēku (būvju) Skuju ielā 4 1/4 
domājamās daļas pārdošanu, nepieciešams lēmums, lai nodrošinātu 
tiesības pārjaunot zemes nomas līgumu par zemesgabala Skuju ielā 4 
daļu 377,5 kv. m. platībā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala Skuju 
ielā 4, daļas zemes nomas līguma pārjaunošanu". 

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 Skuju ielā 4, daļas zemes nomas līguma 
pārjaunošanu". 

Izsaka priekšlikumu   



 

 

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

 

 
14.§ 

Par zemesgabala Ugāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ugāles ielā 9,  
daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai piekristu turpināt nomas tiesiskās 
attiecības ar dzīvojamās mājas Ugāles ielā 9 pārvaldnieku, dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “Pērle M” par zemesgabala, kas 
atrodas blakus nekustamajam īpašumam Ugāles ielā 9, daļas 75 kv. m. 
platībā nomu teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu izveidošanai 
mājas Ugāles ielā 9 iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Ugāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ugāles ielā 9, 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 Ugāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam 
Ugāles ielā 9, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
15.§ 

Par zemesgabala Dorupes ielā 51, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai privātpersonai nodrošinātu 
tiesības pagarināt zemes nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 
9.jūlijam par zemesgabala Dorupes ielā 51 daļas nomu nekustamā 
īpašuma Caunu ielā 38A apsaimniekošanai un uzturēšanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Dorupes ielā 51, 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 Dorupes ielā 51, daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 



 

 

16.§ 
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 6 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.7/6 "Par pašvaldības atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības". 

 

 
17.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1Aatsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1A, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Katrīnas ielā 4-1A 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 Katrīnas ielā 4-1Aatsavināšanu". 

 
 
Sēde slēgta 2020.gada 11.jūnijā pulksten 11:14. 
 
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 

 


