
 

 

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 13.augustā 

 
Nr.8 

 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās daļas 
2.punktu un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.8.apakšpunktu, Liepājas pilsētas 
domes pastāvīgā Pilsētas attīstības komitejas sēde notiek gan Rožu ielā 6, 226.telpā, gan 
izmantojot videokonferenču rīku Zoom Meeting. 
 

Sēde sasaukta 2020.gada 13.augustā pulksten 10:30. 
Sēde atklāta 2020.gada 13.augustā pulksten 10:30. 
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.§, 2.§) 
Kristīne Lukošjus, Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas 

vadītāja (3.§) 
Zane Pomerance, Izglītības pārvaldes Administratīvās nodaļas juriste (4.§) 
Iveta Lapiņa, Administrācijas IT daļas vadītāja (5.§) 
Uldis Novickis, Pašvaldības policijas priekšnieks (6.§) 
Agija Kudrēviča, Liepājas pilsētas būvvaldes Juridiskās daļas vadītāja (7.§ - 9.§) 
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (10.§ - 20.§)    

 

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. 

2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.septembra lēmumam Nr.345 “Par 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes un Liepājas pilsētas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas uzsākšanu”. 

3. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 21.maija lēmumā Nr.217/8 "Par 
projektu "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un 
pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas 
centra pludmalē"". 

4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.467 "Par 
projektu "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana". 



 

 

5. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

6. Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" nolikumā. 

7. Par grozījumu Liepājas pilsētas būvvaldes nolikumā. 

8. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Peldu ielā 59, Liepājā. 

9. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ķēžu ielā 6, Liepājā. 

10. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala daļai Meldru ielā 8, Liepājā. 

11. Par piekrišanu. 

12. Par apmaiņas zemes fondu. 

13. Par starpgabalu (Parka iela 6, Liepāja). 

14. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10-12 atsavināšanu. 

15. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-27 atsavināšanu. 

16. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 21-48 atsavināšanu. 

17. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 40-44 atsavināšanu. 

18. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-38 atsavināšanu. 

19. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1-19 atsavināšanu. 

20. Par dzīvokļa īpašuma Kuldīgas ielā 38-6 atsavināšanu. 

 
 
 

1.§ 
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 pielikumā Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020. 
gadam” veikta virkne ar precizējumiem, nepieciešams apstiprināt 
plāna aktualizēto versiju.  
   Pēc atbildīgo institūciju (struktūrvienības, iestādes, 
kapitālsabiedrības) pieprasījuma, veiktas 63 izmaiņas. Iekļauti 6 
jauni projekti: 
- ūdens sporta popularizēšana, Ezermalas iela 2A, Liepājā 
(Jūrniecības koledža); 
- sporta fizisko īpašību skrīninga sistēma (Sporta pārvalde); 
- pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā (Attīstības pārvalde); 
- Liepājas 3.pamatskolas mācību vides uzlabošana (Izglītības 
pārvalde); 
- uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā 
(Izglītības pārvalde); 
- P.Berči kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, ēkas un aktu 
zāles rekonstrukcija Liepājas Universitāte).  
   No plāna dzēsti 14 projekti, pārējiem 43 projektiem precizēti dati 
(projekta statuss, projektā plānotās darbības, plānotie rezultāti, 
finansējuma apjoms un avoti). 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 
“Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu". 

Izsaka viedokli 
Ludmila Rjazanova: 

 
- Lūdzu manu viedokli iekļaut protokolā. 
   Lēmuma projektam pievienotajā izmaiņu reģistrā redzams, ka tiek 
dzēsts 139.projekts, jo tas zaudējis aktualitāti sakarā ar to, ka Siļķu 
ielā 26A, Liepājā, izveidota specializēta mākslas vingrošanas zāle. 
Kā redzams fotoattēlos, šis ēkas priekšlaukums ir ļoti sliktā stāvoklī. 
Šobrīd, kad vakaros ir gaišs, tā nebūtu tik liela problēma, bet rudenī, 
kad ātrāk paliek tumšs, bērni var satraumēties šķērsojot šo laukumu. 
   Mans priekšlikums ir izskatīt iespēju šo laukumu sakārtot. 



 

 

Izsaka viedokli 
Aiga Kļaveniece: 

 
- Projekta izslēgšanas priekšlikums tika saņemts no Sporta 
pārvaldes. Projekta izslēgšana nav saistīta ne ar ietvi vai ielu. Ielas 
un ietves ir Komunālās pārvaldes pārziņā.  

Izsaka viedokli 
Ludmila Rjazanova: 

 
- Es to saprotu, vēlējos tikai pievērst uzmanību šādai problēmai.  

Izsaka viedokli 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Radusies situācija ir jāvērtē. 
   Ja jautājumu un priekšlikumu vairāk nav, 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 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" 
aktualizēšanu". 

 

 

2.§ 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.septembra  

lēmumam Nr.345 “Par Liepājas pilsētas attīstības programmas  
2021.-2027.gadam izstrādes un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības  

stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas uzsākšanu” 
 

Ziņo  
Aiga Kļaveniece: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai atbilstoši Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9. un 
25.punktam, nodrošinātu Liepājas pilsētas un jaunizveidojamā 
Dienvidkurzemes novada pašvaldību sadarbību attīstības 
programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē, izveidojot 
arī kopīgu vadības grupu un nosakot darba uzdevumu, termiņus 
kopīgo plānošanas dokumentu izstrādei. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.septembra lēmumam Nr.345 
“Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam 
izstrādes un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030.gadam aktualizācijas uzsākšanu”". 

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 Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.septembra 
lēmumam Nr.345 “Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 
2021.-2027.gadam izstrādes un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas 
uzsākšanu”". 

 

 
 
 



 

 

3.§ 
Par projektu “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās  

ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu 
daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē” 

 

Ziņo  
Kristīne Lukošjus: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai projektu “Piekrasti 
raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un 
pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu 
daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē” (turpmāk – Projekts) 
varētu realizēt, piesaistot ERAF līdzekļus.  
   Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes Integrētu teritoriālo 
investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 2020.gada 
6.jūlija lēmumu Nr.8/2.2.36. “Par projekta iesnieguma “Piekrasti 
raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un 
pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu 
daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē” (identifikācijas Nr. 
5.5.1.0/20/I/003) apstiprināšanu ar nosacījumu” nepieciešami 
precizējumi Projekta izmaksu sadalījumā pa gadiem, paredzot 
projektam domāto finansējumu arī 2020.gadā, ņemot vērā, ka 
projekta īstenošanu paredzēts uzsākt 2020.gada nogalē, veicot 
inženiertīklu izbūvi, kuru izmaksas ir neattiecināmas.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
“Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības 
un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu 
daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē”". 

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 “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās 
ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un 
tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra 
pludmalē”". 

 
 

4.§ 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra  

lēmumā Nr.467 "Par projektu "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" 
 

Ziņo  
Zane Pomerance: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai precizētu projekta “Liepājas 
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” izmaksas. 
   Projekta “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 
ietvaros paredzēti ieguldījumi trīs Liepājas pašvaldības izglītības 
iestādēs: 
- Liepājas 7. vidusskola, Celmu iela 6; 
- Liepājas 8.vidusskola, Dunikas iela 9/11; 
- Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola, O. Kalpaka iela 96. 
   Visās trīs mācību iestādēs paredzēti ieguldījumi IKT attīstībā un 
ergonomiskās mācību vides attīstībā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.467 
"Par projektu "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana"". 

Izsaka viedokli: 
Ludmila Rjazanova: 

 
- Vai ir zināms kā finansējums tiks sadalīts pa šīm trīs skolām?  



 

 

Izsaka viedokli: 
Zane Pomerance: 

 
- Aicinu kolēģi, projektu vadītāju Līvu Melderi atbildēt uz Jūsu 
jautājumu. 

Izsaka viedokli: 
Līva Meldere: 

 
- Ir zināms aptuvenais sadalījums pa skolām - Oskara Kalpaka 
Liepājas 15.vidusskolai miljons eiro, atlikums pārējām divām skolām. 
Precīzāks sadalījums varētu būt zināms nākošajā nedēļā. 

Izsaka viedokli: 
Ludmila Rjazanova: 

 
- Lūdzu, atsūtīt man informāciju e-pastā. 

Izsaka viedokli: 
Jānis Vilnītis: 

 
- Pēc projektu vērtēšanas komisijas norādījumiem, veiktas izmaiņas 
projekta budžetā, kā rezultātā ir palielinājies projekta finansējums. 
Būtu nepieciešams papildināt lēmuma projektam pievienoto 
anotāciju ar sīkāku informāciju par nepieciešamo līdzfinansējumu un 
priekšfinansējumu. 

Izsaka viedokli: 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Redzams, ka projekta realizācijai pieaug līdzfinansējuma apjoms.  
   Aicinu, līdz Domes sēdei, pilnveidot lēmuma projekta anotāciju. 
   Lūdzu 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 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra 
lēmumā Nr.467 "Par projektu "Liepājas izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošana"". 

 
 

5.§ 
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Vides aizsardzības un  

reģionālās attīstības ministriju 
 

Ziņo  
Iveta Lapiņa: 

 
- Lai Liepājas pilsētas pašvaldības informācijas sistēmās varētu 
izmantot Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmā (turpmāk - 
AVIS) apkopotos datus, nepieciešams lēmums par sadarbības 
līguma noslēgšanu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju. 
   AVIS paredz iedzīvotajiem vienkopus nodrošināt informāciju par 
visiem valsts un pašvaldības atvieglojumiem, bet nākotnē arī par 
komersantu piešķirtajiem atvieglojumiem.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par sadarbības 
līguma slēgšanu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju". 

Izsaka viedokli: 
Ludmila Rjazanova: 

 
- Šāds projekts ir atbalstāms, bet kā tiks informēti un apmācīti 
iedzīvotāji, it sevišķi seniori? 

Izsaka viedokli: 
Iveta Lapiņa: 

 
- Jau šobrīd cilvēki dodas uz Sabiedriskā transporta aģentūru, lai 
iegūtu mēnešbiļetes. Kad būs jaunā kārtība, aģentūrā apmeklētāji 
tiks informēti un apmācīti.   

Izsaka viedokli: 
Mārtiņš Tīdens: 

 
- Vēlos piebilst, ka atvieglojumu ieviešana invalīdiem bija plānota no 
2021.gada, bet nevarēsim to izdarīt, kamēr nebūs ieviesta AVIS, 



 

 

kuru darbības uzsākšana plānota nākošā gada beigās. Mums 
jāpielāgojas šai kārtībai, tātad arī mēs savu sistēmu varēsim ieviest 
nākošā gada beigās. 

Izsaka viedokli: 
Jānis Vilnītis: 

 
- Atbalstu šo projektu. Šis ir nākošais solis, lai sabiedriskajā 
transportā būtu elektroniskā norēķinu sistēma. 

Izsaka viedokli: 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Faktiski atbalstām šīs kārtības ieviešanas uzsākšanu. Aicinu, pēc 
pus gada, sniegt starpziņojumu par projekta norises gaitu. 
   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 
sadarbības līguma slēgšanu ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
6.§ 

Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas  
Pašvaldības policija" nolikumā 

 

Ziņo  
Uldis Novickis: 

 
- Lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu grozījumus nolikumā 
“Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policija” nolikums”.  
   Grozījumi nolikumā nepieciešami, lai lietotā terminoloģija atbilstu 
spēkā esošam administratīvo pārkāpumu procesa regulējumam, 
precizētu norādi uz pašvaldības policijas darbinieku tiesībām, 
pašvaldības policijas darbinieka definīciju un pašvaldības policijas 
priekšnieka vietnieku skaitu.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" 
nolikumā". 

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 pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policija" nolikumā". 

 
 

7.§ 
Par grozījumu Liepājas pilsētas būvvaldes nolikumā 

 

Ziņo  
Agija Kudrēviča: 

 
- Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu “Par Liepājas pilsētas 



 

 

simboliku” projekts paredz, ka atļauju Liepājas pilsētas simbolikas 
lietošanai turpmāk izdos Būvvaldes galvenais mākslinieks, līdz ar to 
nepieciešams izdarīt grozījumus Būvvaldes nolikumā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas būvvaldes nolikumā". 

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 būvvaldes nolikumā". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 
 

8.§ 
Par aizvietotājizpildes noteikšanu Peldu ielā 59, Liepājā  

 

Ziņo  
Agija Kudrēviča: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai pašvaldība varētu organizēt 
būvniecības dokumentācijas (Paskaidrojuma raksta) izstrādi 
bīstamai un vidi degradējošai ēkai.  
   Ņemot vērā, ka ēkas īpašnieks to pats nav veicis, domei jānosaka 
aizvietotājizpilde, kas organizēs būvniecības dokumentācijas izstrādi 
objektam Peldu ielā 59, Liepājā. Izmaksas tiks piedzītas no ēkas 
īpašnieka.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par aizvietotājizpildes 
noteikšanu Peldu ielā 59, 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 Peldu ielā 59, Liepājā". 

 

 
9.§ 

Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ķēžu ielā 6, Liepājā 
 

Ziņo  
Agija Kudrēviča: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai pašvaldība varētu sakārtot 
cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu objektu.  
   Ņemot vērā, ka ēkas īpašnieki (kas lielākoties ir ārvalstnieki) to nav 
veikuši saviem spēkiem, domei jānosaka aizvietotājiestāde, kas 
veiks ēkas bīstamo konstrukciju demontāžu Ķēžu ielā 6, Liepājā. 
Izmaksas par veiktajiem darbiem tiks piedzītas no īpašniekiem.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par aizvietotājizpildes 
noteikšanu Ķēžu ielā 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:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
aizvietotājizpildes noteikšanu Ķēžu ielā 6, Liepājā". 

 
 

10.§ 
Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala daļai Meldru ielā 8, Liepājā 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- AS “Sadales tīkls” piedāvā noteikt lietošanas tiesību aprobežojumu 
Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam īpašumam - 
zemesgabalam Meldru ielā 8, Liepājā, aptuveni 46 kv.m platībā - 
komutācijas punkta 10 kv.m platībā un kabeļa 36 kv.m platībā - 
ierīkošanai un ekspluatācijai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lietošanas tiesību 
aprobežojumu zemesgabala daļai Meldru ielā 8, 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 zemesgabala daļai Meldru              
ielā 8, Liepājā . 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

11.§ 
Par piekrišanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai atļautu sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “Čau tēti” ieķīlāt tai piešķirto apbūves tiesību 
pašvaldības zemesgabalā Jūrmalas parks 7, Liepājā, kafejnīcas 
būvniecībai. 
   Apbūves tiesības ieķīlāšana par labu akciju sabiedrībai “Attīstības 
finanšu institūcija Altum” nepieciešama kā aizdevuma papildus 
nodrošinājums kafejnīcas ēkas būvniecībai Jūrmalas parkā 7, 
Liepājā.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par piekrišanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Modris 
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- 1 (Uldis Sesks) tehnisku iemeslu dēļ 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
piekrišanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 



 

 

12.§ 
Par apmaiņas zemes fondu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai pārskatītu Liepājas pilsētas 
apmaiņas zemju fonda sarakstu. Apmaiņas zemju fondā ir iekļauti 
divpadsmit Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoši zemesgabali, ar 
mērķi nepieciešamības gadījumā izmantot apmaiņai pret līdzvērtīgu 
nekustamo īpašumu, kas nepieciešams konkrētas pašvaldības 
funkcijas nodrošināšanai, piemēram, lai veiktu ielu pārbūvi vai 
tamlīdzīgi. Viens zemesgabals no apmaiņas zemes fonda ir 
izmantots maiņai, savukārt pārējie fondā esošie zemesgabali 
nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai, tādējādi tie izslēdzami 
no fonda un fonds faktiski ir likvidējams. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par apmaiņas zemes 
fondu". 

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 
apmaiņas zemes fondu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
13.§ 

Par starpgabalu (Parka iela 6, Liepāja) 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lai varētu ierakstīt zemesgrāmatā Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piekrītošu zemesgabalu – starpgabalu Parka ielā 6, Liepājā, 
nepieciešams domes lēmums par starpgabala statusa noteikšanu. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par starpgabalu 
(Parka iela 6, 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 (Parka iela 6, Liepāja)". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 

 
14.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10-12 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 



 

 

pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 
10-12, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam 
- dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 10-12 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 10-12 atsavināšanu". 

 
 

15.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-27 atsavināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža 
ielā 11-27, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam 
- dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu "Par dzīvokļa īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 11-27 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 Ģenerāļa Baloža ielā 11-27 atsavināšanu". 

 
 

16.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 21-48 atsavināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 21-48, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Siļķu ielā 21-48 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 Siļķu ielā 21-48 atsavināšanu". 



 

 

17.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 40-44 atsavināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 40-44, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Krūmu ielā 40-44 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 Krūmu ielā 40-44 atsavināšanu". 

 

 
18.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-38 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-
38, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Jelgavas ielā 14-38 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 14-38 atsavināšanu". 

 

 
19.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1-19 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1-19, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Vērgales ielā 1-19 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 Vērgales ielā 1-19 atsavināšanu". 

 
 

20.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Kuldīgas ielā 38-6 atsavināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Kuldīgas ielā 38-6, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Kuldīgas ielā 38-6 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 Kuldīgas ielā 38-6 atsavināšanu". 

 
 

Sēde slēgta 2020.gada 13.augustā pulksten 11:17. 
 
Komitejas priekšsēdētājs  Vilnis Vitkovskis 

 

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks                                                                    Jānis Vilnītis 
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