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SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2019.gada 11.jūlijā Nr.7  

 

 
Sēde sasaukta 2019.gada 11.jūlijā pulksten 10.30. 
Sēde atklāta 2019.gada 11.jūlijā pulksten 10.23. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Vilnis VITKOVSKIS 
 
 
Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Linda MATISONE 
Ludmila RJAZANOVA 
Uldis SESKS 
Modris ŠVEIDUKS 
Jānis VILNĪTIS 

 

Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis: 
Gunārs ANSIŅŠ, atvaļinājumā 

 
 

Uzaicinātās personas:  
Mārtiņš ĀBOLS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs                                                                                              
Māris EGMANIS, Iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" vadītājs                                                                                                         
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektors                                                                                                                            
Aiga KĻAVENIECE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece                                                                                    
Agija KUDRĒVIČA, Iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" Juridiskās daļas vadītāja                                                                                        
Dace LIEPNIECE, Pašvaldības Administrācijas Vides, veselības un sabiedrības  
                              līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja                                                   
Kristīne ZĪLE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās attīstības  
                        plānošanas nodaļas Eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos                

                               
                         
Sēdi protokolē: Gita LUKATE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par projektu "Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Liepājas pilsētas 
ūdenstilpēs". 

2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju 
plāns 2015.-2020. gadam" aktualizēšanu. 

3. Par aizvietotājizpildes noteikšanu. 
4. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Ziemupes  

ielā 38A, Liepājā. 
5. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Ziemupes  

ielā 31, Liepājā. 
6. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 
7. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Jūrmalas parks daļā. 
8. Par zemesgabala, Slapjās ielas, blakus nekustamajam īpašumam Slapjajā ielā 3, nomas 

līguma termiņa pagarināšanu. 
9. Par  lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Lībiešu ielā 18, Liepājā, daļai. 



 

 

10. Par zemesgabala Vecajā Ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Stūrmaņu ielā 1, daļas 
nomu. 

11. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā Nr.212 "Par zemesgabala 
Kazdangas ielā 33 iznomāšanu". 

12. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.184 "Par zemes 
lietošanas tiesību izbeigšanu un iznomāšanu". 

13. Par zemesgabala Eduarda Tisē ielā 55 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
14. Par zemesgabala, Slapjās ielas, blakus nekustamajam īpašumam Slapjajā ielā 1, nomas 

līguma termiņa pagarināšanu. 
15. Par zemesgabala Slapjajā ielā 1 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
16. Par zemesgabala Sila ielā 4 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
17. Par zemesgabala Ūdens ielā 24 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
18. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā  27-42 atsavināšanu. 
19. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 84-23 atsavināšanu. 
20. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-39 atsavināšanu. 
21. Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-11 atsavināšanu. 
22. Par dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā  45/47-30 atsavināšanu. 
23. Par apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 170 nodošanu atsavināšanai. 
24. Par neapbūvēta zemesgabala Rietumkrasta ielā 5, Liepājā, nodošanu atsavināšanai. 
25. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. 
26. Par neapbūvētu zemesgabalu Vētru ielā 4 un Vētru ielā 6, Liepājā, nodošanu atsavināšanai. 
27. Par nekustamo īpašumu Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
 
 
 
 

1. 
Par projektu "Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana  

Liepājas pilsētas ūdenstilpēs" 
 

ZIŅO Ronalds FRICBERGS: 
 

- Lai varētu iesniegt projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā 
pasākuma "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts 
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu 
aizsardzība" ietvaros, aprīkojuma iegādei zvejas un kuģošanas 
drošības kontroles nodrošināšanai, sagatavots lēmuma projekts 
"Par projektu "Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana 
Liepājas pilsētas ūdenstilpēs"". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par projektu "Zivju 

resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Liepājas 
pilsētas ūdenstilpēs"” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās 
FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 11.jūlija sēdē. 

 
2. 

Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2.  
"Investīciju plāns 2015.-2020. gadam" aktualizēšanu 

 
ZIŅO Aiga KĻAVENIECE: 
 

- Ņemot vērā to, ka Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. - 
2020. gadam pielikums Nr. 2.2. “Investīciju plāns 2015. - 2020. 
gadam” papildināts ar jauniem projektiem, kā arī veikta virkne 
precizējumi, nepieciešams apstiprināt plāna aktualizēto versiju. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Liepājas 
pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma 
Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020. gadam" aktualizēšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par Liepājas pilsētas 

attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 
"Investīciju plāns 2015.-2020. gadam" aktualizēšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 
2019.gada 11.jūlija sēdē. 

 
 



 

 

3. 
Par aizvietotājizpildes noteikšanu 

 
ZIŅO Agija KUDRĒVIČA: 
 

- Lai novērstu apdraudējumu, ko rada bīstama un pilsētvidi 
degradējoša ēka Bāriņu ielā 24, Liepājā, kā arī ņemot vērā to, ka 
ēkas īpašnieks to nav novērsis 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". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par 

aizvietotājizpildes noteikšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
4. 

Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo  
īpašumu Ziemupes ielā 38A, Liepājā 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Domei, kā zemesgabala Ziemupes ielā 38A īpašniecei, jāpieņem 
lēmums izmantot vai neizmantot pirmpirkuma tiesības saskaņā ar 
2019.gada 14.jūnija pirkuma līgumu.   
Sagatavotais lēmuma projekts paredz neizmantot pirmpirkuma 
tiesības uz 2019.gada 14.jūnija Pirkuma līgumā minēto nekustamo 
īpašumu Ziemupes ielā 38A, Liepājā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par atteikumu 
izmantot pirmpirkuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu 
Ziemupes ielā 38A, Liepājā". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par atteikumu 

izmantot pirmpirkuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo 
īpašumu Ziemupes ielā 38A, Liepājā” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 18.jūlija 
sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
5. 

Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo  
īpašumu Ziemupes ielā 31, Liepājā 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Domei, kā zemesgabala Ziemupes ielā 31 īpašniecei, jāpieņem 
lēmums izmantot vai neizmantot pirmpirkuma tiesības saskaņā ar 
2019. gada 29. maija pirkuma līgumu.    
Sagatavotais lēmuma projekts paredz neizmantot pirmpirkuma 
tiesības uz 2019.gada 29.maija Pirkuma līgumā minēto nekustamo 
īpašumu Ziemupes ielā 31, Liepājā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par atteikumu 
izmantot pirmpirkuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu 
Ziemupes ielā 31, Liepājā". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par atteikumu 

izmantot pirmpirkuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo 
īpašumu Ziemupes ielā 31, Liepājā” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
 
 



 

 

6. 
Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- 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 10 
nekustamajiem īpašumiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.14 “Par pašvaldības atteikumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības”. 
 

7. 
Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Jūrmalas parks daļā 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams lai noteiktu lietošanas tiesību 
aprobežojumu Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam 
īpašumam - zemesgabala Jūrmalas parks daļai aptuveni 264 kv.m 
platībā - SIA "Ostkom" elektronisko sakaru komunikāciju pievada 
ierīkošanai pie nekustamā īpašuma “Jūrmalas parks 5”. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lietošanas 
tiesību aprobežojumu zemesgabala Jūrmalas parks daļā". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par lietošanas tiesību 

aprobežojumu zemesgabala Jūrmalas parks daļā” un iesniegt 
to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 
18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
8. 

Par zemesgabala, Slapjās ielas, blakus nekustamajam īpašumam Slapjajā ielā 3,  
nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai piekristu, ka tiek turpinātas 
nomas tiesiskās attiecības ar laivu garāžu īpašnieku kooperatīvo 
sabiedrību "Gauja" par zemesgabala Slapjās ielas, blakus 
nekustamajam īpašumam Slapjajā ielā 3, daļas 290 kv.m platībā 
nomu, laivu eliņu apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala, 
Slapjās ielas, blakus nekustamajam īpašumam Slapjajā ielā 3, 
nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala, 

Slapjās ielas, blakus nekustamajam īpašumam Slapjajā ielā 3, 
nomas līguma termiņa pagarināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 18.jūlija 
sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
9. 

Par  lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Lībiešu ielā 18, Liepājā, daļai 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz piekrist, ka par labu akciju 
sabiedrībai "Sadales tīkls" tiek noteikts lietošanas tiesību 
aprobežojums Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam 
īpašumam, zemesgabala Lībiešu ielā 18, Liepājā, daļai aptuveni 
275 kv.m platībā, elektroapgādes objekta - 20kV kabeļa līnijas un 
konteinertipa apakšstacijas ar zemējuma kontūru - ierīkošanai un 



 

 

ekspluatācijai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lietošanas 
tiesību aprobežojumu zemesgabala Lībiešu ielā 18, Liepājā, daļai". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par lietošanas tiesību 

aprobežojumu zemesgabala Lībiešu ielā 18, Liepājā, daļai” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Gita LUKATE: 
 

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

 
10. 

Par zemesgabala Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam  
Stūrmaņu ielā 1, daļas nomu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai lemtu jautājumu par 
zemesgabala Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam 
Stūrmaņu ielā 1, daļas 935 kv.m platībā, iznomāšanu SIA 
“Stūrmaņu 1” tai piederošā nekustamā īpašuma Stūrmaņu ielā 1 
apsaimniekošanai un teritorijas labiekārtošanai uz 5 gadiem.    
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Stūrmaņu ielā 1, 
daļas nomu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 

Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Stūrmaņu 
ielā 1, daļas nomu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
11. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā Nr.212  
"Par zemesgabala Kazdangas ielā 33 iznomāšanu" 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības izdarīt 
grozījumu 2012.gada 5.jūlijā, starp Liepājas pilsētas pašvaldību un 
fizisku personu, noslēgtajā zemes nomas līgumā, paredzot, ka 
nomnieks  apņemas nodot ekspluatācijā uz zemesgabala 
Kazdangas ielā 33, uzceltās ēkas (būves) līdz 2021.gada 
30.oktobrim. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā Nr.212 "Par 
zemesgabala Kazdangas ielā 33 iznomāšanu"". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumu 

Liepājas pilsētas domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā Nr.212 "Par 
zemesgabala Kazdangas ielā 33 iznomāšanu"” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 18.jūlija 
sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
12. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.184 "Par  
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un iznomāšanu" 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai varētu reģistrēt zemesgrāmatā Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piekrītošo zemes vienības Skuju ielā 4, Liepājā, 1/4 domājamo 
daļu, sagatavots lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas 
domes 2010.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.184 "Par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu un iznomāšanu"". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 



 

 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu un iznomāšanu"” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
13. 

Par zemesgabala Eduarda Tisē ielā 55 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
noslēgtā  zemes nomas pārjaunojuma līguma zemesgabala 
Eduarda Tisē ielā 55 daļas 40 kv.m. platībā, iznomāšanas termiņu 
uz laiku līdz 2024.gada 9.augustam automātiskās hidroloģiskās 
stacijas apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Eduarda Tisē ielā 55 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 

Eduarda Tisē ielā 55 daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
14. 

Par zemesgabala, Slapjās ielas, blakus nekustamajam īpašumam Slapjajā ielā 1,  
nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma termiņu ar laivu īpašnieku kooperatīvo 
sabiedrību “Dzintars 1” par  zemesgabala, Slapjās ielas daļu 1298 
kv.m platībā laivu eliņu apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala, 
Slapjās ielas, blakus nekustamajam īpašumam Slapjajā ielā 1, 
nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala, 

Slapjās ielas, blakus nekustamajam īpašumam Slapjajā ielā 1, 
nomas līguma termiņa pagarināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 18.jūlija 
sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
15. 

Par zemesgabala Slapjajā ielā 1 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma termiņu ar laivu īpašnieku kooperatīvo 
sabiedrību “Dzintars 1” par  zemesgabala Slapjajā ielā daļu 16170 
kv.m platībā laivu eliņu apsaimniekošanai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Slapjajā ielā 1 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 

Slapjajā ielā 1 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 



 

 

16. 
Par zemesgabala Sila ielā 4 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma termiņu ar biedrību “Viršu sils” par  
zemesgabala Sila ielā 4 daļu 758 kv.m platībā mazdārziņu 
apsaimniekošanai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Sila ielā 4 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala Sila 

ielā 4 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu” un iesniegt 
to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 
18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
17. 

Par zemesgabala Ūdens ielā 24 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
biedrībai “Zemnieku - 49/51” zemesgabala Ūdens ielā 24 zemes 
nomas līguma termiņu uz laiku līdz 2024. gada 21. augustam, 
sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabala Ūdens ielā 24 
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 

Ūdens ielā 24 zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
18. 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā  27-42 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa 
Baloža ielā 27-42 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža 
ielā 27-42, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
11.jūlija sēdē. 

 
19. 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 84-23 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 84-23 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka 
ielā 84-23, Liepājā,  atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Oskara Kalpaka ielā 84-23 atsavināšanu” un iesniegt to 



 

 

izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
11.jūlija sēdē. 

 
20. 

Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-39 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles 
ielā 11-39 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-39, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Katedrāles ielā 11-39 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 11.jūlija sēdē. 

 
21. 

Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-11 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas 
ielā 25-11 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-11, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Kapsētas ielā 25-11 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 11.jūlija sēdē. 

 
22. 

Par dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā  45/47-30 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Zemnieku 
ielā 45/47-30 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47-30, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Kapsētas ielā 25-11 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 11.jūlija sēdē. 

 
23. 

Par apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 170 nodošanu atsavināšanai 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Uz Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Brīvības 
ielā 170 atrodas privātpersonai piederošs ēku īpašums. Saskaņā ar 
2018.gada 28.augusta atsavināšanas ierosinājumu privātpersona, 
lūdz, nodot atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošu 
apbūvētu zemesgabalu Brīvības ielā 170. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par apbūvēta 
zemesgabala Brīvības ielā 170 nodošanu atsavināšanai". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par apbūvēta 

zemesgabala Brīvības ielā 170 nodošanu atsavināšanai” un 
iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 
2019.gada 11.jūlija sēdē. 



 

 

 
24. 

Par neapbūvēta zemesgabala Rietumkrasta ielā 5, Liepājā,  
nodošanu atsavināšanai 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai Liepājas pašvaldība nodotu 
atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu - zemesgabalu 
Rietumkrasta ielā 5 ar platību 5101 kv.m, pārdodot atklātā izsolē ar 
augšupejošu soli. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par neapbūvēta 
zemesgabala Rietumkrasta ielā 5, Liepājā, nodošanu 
atsavināšanai". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par neapbūvēta 

zemesgabala Rietumkrasta ielā 5, Liepājā, nodošanu 
atsavināšanai” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 11.jūlija sēdē. 

 
25. 

Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, nodotu atsavināšanai  9 
dzīvošanai nederīgus dzīvokļus, kuru atjaunošana par pašvaldības 
līdzekļiem nav lietderīga. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par neizīrētu 
dzīvokļu atsavināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par neizīrētu dzīvokļu 

atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 11.jūlija sēdē. 

 
26. 

Par neapbūvētu zemesgabalu Vētru ielā 4 un Vētru ielā 6, Liepājā,  
nodošanu atsavināšanai 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kura ilgstoši nav 
izmantota pašvaldības funkciju izpildei, sagatavots lēmuma 
projekts. Liepājas pašvaldība nodod atsavināšanai pašvaldības 
nekustamos īpašumus –zemesgabalu Vētru ielā 4 ar platību 2122 
kv.m un zemesgabalu Vētru ielā 6 ar platību 4121 kv.m, pārdodot 
atklātā izsolē ar augšupejošu soli. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par neapbūvētu 
zemesgabalu Vētru ielā 4 un Vētru ielā 6, Liepājā, nodošanu 
atsavināšanai”. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par neapbūvētu 

zemesgabalu Vētru ielā 4 un Vētru ielā 6, Liepājā, nodošanu 
atsavināšanai” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 11.jūlija sēdē. 

 
27. 

Par nekustamo īpašumu Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A izsoles  
noteikumu apstiprināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Liepājas pilsētas domei nepieciešams apstiprināt izsoles 
noteikumus, lai varētu organizēt nekustamo īpašumu Sporta ielā 16 
un Saules ielā 15A izsoli. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par nekustamo 
īpašumu Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A izsoles noteikumu 
apstiprināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par nekustamo 

īpašumu Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A izsoles noteikumu 



 

 

apstiprināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās 
FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 11.jūlija sēdē. 

 
 
Sēde slēgta 2019.gada 11.jūlijā pulksten 10.55. 
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