
 

 

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.februārī 

 
Nr.2 

 
Sēde sasaukta 2020.gada 16.janvārī pulksten 10:30. 
Sēde atklāta 2020.gada 16.janvārī 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:  
 

Aija Mickus, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas juriste (1.§) 
Dace Liepniece-Liepiņa, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un                                           

sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja (2.§, 4.§, 5.§)  
Didzis Jēriņš, pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos (3.§)     
Kristīne Lukošjus, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas 

nodaļas vadītāja (6.§, 7.§) 
Mārtiņš Tīdens, pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos 

(8.§)               
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (9.§, 10.§, 11.§, 12. §, 13.§, 

14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§, 20.§, 21.§, 22.§, 23.§, 24.§)                                                                                                                                                                                
 
Sēdi protokolē Gita Lukate 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. 

2. Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz 
tramvaja tiltam. 

3. Par Liepājas pilsētas būvvaldes nolikumu. 

4. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Zemkopības ministriju. 

5. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.- 2025.gadam. 

6. Par projektu " Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta” (Skolas iela). 

7. Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 
izveide kūrorta zonā, Liepājā 3.kārta.". 

8. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

9. Par apbūvēta zemesgabala Cukura ielā 3 nodošanu atsavināšanai. 

10. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Lazaretes ielā 8 daļai. 

11. Par zemes nomu akciju sabiedrībai “Sadales tīkls”. 



 

 

12. Par zemesgabala Pērkones ielā 32, blakus nekustamajam īpašumam Kalēju ielā 34, 
daļas iznomāšanu. 

13. Par zemesgabala Ceriņu ielā 7 iznomāšanu. 

14. Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas līguma 
termiņa pagarināšanu. 

15. Par zemesgabala, Bāriņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Bāriņu ielā 29A, daļas, 
nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

16. Par zemes nomu dārzu biedrībai "Alsungas ielas dārzi". 

17. Par zemesgabala, Lapu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Piltenes ielā 4, daļas, 
nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

18. Par zemesgabala Ulmales ielā 14 nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

19. Par zemesgabala, Katedrāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 1, 
daļas, nomu. 

20. Par zemesgabala Skuju ielā 5/7 daļas nomas līguma izbeigšanu. 

21. Par zemesgabala Celtnieku ielā 12A zemes nomas līguma izbeigšanu. 

22. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 atsavināšanu. 

23. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

24. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-26 atsavināšanu. 

 
 
 

Par izmaiņām darba kārtībā 
 

Izsaka priekšlikumu  
Jānis Vilnītis: 

 
- Ierosinu izslēgt no darba kārtības 3.jautājumu "Par Liepājas 
pilsētas būvvaldes nolikumu", jo par sagatavoto nolikuma projektu 
nepieciešama papildus diskusija. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

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

Nolemj:    Izslēgt no pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba 
kārtības 3.jautājumu "Par Liepājas pilsētas būvvaldes 
nolikumu". 

 
 
 

1.§ 
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo  
Aija Mickus: 

 
- Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.767 
"Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un 
transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa" 
20.2.apakšpunkts paredz, ka pašvaldība var noteikt laiku, kad 
transportlīdzeklis atzīstams par ilgstoši atstātu uz ceļa. Sagatavotie 
saistošie noteikumi paredz, ka Liepājas pilsētā transportlīdzeklis, 
kas novietots stāvēšanai uz ceļa un netiek izmantots ilgāk par 45 
diennaktīm, tiek atzīts par ilgstoši atstātu uz ceļa. Vienlaikus nosakot 
personas, kuras pašvaldības vārdā ir pilnvarotas pieņemt atbilstošu 
lēmumu.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par saistošo 
noteikumu apstiprināšanu" un saistošo noteikumu projektu "Par 
transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa". 



 

 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

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

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
saistošo noteikumu apstiprināšanu". 

Izsaka priekšlikumu Vilnis 
Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma un saistošo noteikumu 
projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 
 

2.§ 
Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no  

dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam 
 

Ziņo  
Dace Liepniece - Liepiņa: 

 
- Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai novērstu pretrunas 
esošajos saistošajos noteikumos attiecībā uz licenču darbības zonu, 
kā arī atsevišķu normu dublēšanos, apvienojot Liepājas pilsētas 
domes 2017.gada 14.septembra saistošos noteikumus Nr.16 “Par 
licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā” un Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 21.februāra saistošos noteikumus Nr.3 “Par licencēto 
makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa 
tilta līdz Tramvaja tiltam". Licencētā makšķerēšana ir ieviesta, lai 
racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus Liepājas ezerā un 
Tirdzniecības kanālā, un gūtu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, 
kā arī kontrolētu un novērstu makšķernieku radīto nelabvēlīgo 
ietekmi uz vidi.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par licencēto 
makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa 
tilta līdz tramvaja tiltam" un saistošo noteikumu projektu "Par 
licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no 
dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā 
no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma un saistošos 
noteikumu projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 
 

3.§ 
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Zemkopības ministriju 

 

Ziņo  
Dace Liepniece - Liepiņa: 

 
- Lēmuma projekts ir nepieciešams, lai nodrošinātu rūpnieciskās 
zvejas tiesību iznomāšanu un zvejas atļauju (licenču) izsniegšanas 



 

 

procesu atbilstoši Zvejniecības likuma 11. panta trešajai daļai, kā arī 
reģistrētu rūpnieciskā zvejas tiesības valsts informācijas sistēmā 
"Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas 
sistēma". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par sadarbības 
līguma slēgšanu ar Zemkopības ministriju". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
sadarbības līguma slēgšanu ar Zemkopības ministriju". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
 
 

4.§ 
Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.- 2025.gadam 

 

Ziņo  
Dace Liepniece - Liepiņa: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu invazīvās augu 
sugas - Sosnovska latvāņa, izplatības ierobežošanu dabas liegumā 
‘”Liepājas ezers’’, Zirgu salā un liegumam piegulošajā teritorijā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Latvāņa 
izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.- 2025.gadam". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.- 
2025.gadam". 

 
 
 

5.§ 
Par projektu " Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta” (Skolas iela) 

 

Ziņo  
Kristīne Lukošjus: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai sagatavotu projektu 
“Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta” (Skolas iela) un 
iesniegtu finansējuma saņemšanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu " 
Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta” (Skolas iela)". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- nav 



 

 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta” 
(Skolas iela)". 

 
 
 

6.§ 
Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības  

pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 3.kārta." 
 

Ziņo  
Kristīne Lukošjus: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai iesniegtu projekta "Degradēto 
teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 
izveide kūrorta zonā, Liepājā, 3. kārta" pieteikumu finansējuma 
saņemšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta 
mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
"Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 3.kārta."". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Jānis Vilnītis, Gunārs Ansiņš, Vilnis 
Vitkovskis. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 3.kārta."". 

 
 
 

7.§ 
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"  -  

 
6 (Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Modris 
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- (Gunārs Ansiņš) tehnisku iemeslu dēļ 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr. 3/2 "Par pašvaldības atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības". 

 
 
 



 

 

8.§ 
Par apbūvēta zemesgabala Cukura ielā 3 nodošanu atsavināšanai 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Uz Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Cukura 
ielā 3 atrodas SIA “Circle K Latvija” piederošs ēku īpašums. 
Saskaņā ar 2019.gada 20.decembra atsavināšanas ierosinājumu 
uzņēmums lūdz nodot atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošu apbūvētu zemesgabalu Cukura ielā 3, kura platība ir 3 
556 kvadrātmetri. Īpašuma cenu noteiks sertificēts vērtētājs. 
Zemesgabalu ir tiesīgs iegādāties tikai ēku īpašnieks. Lai racionāli 
rīkotos ar pašvaldības mantu, kura nav izmantojama pašvaldības 
funkciju izpildei, jo uz tās atrodas citai personai piederošs ēku 
(būvju) īpašums, nepieciešams domes lēmums. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par apbūvēta 
zemesgabala Cukura ielā 3 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 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
apbūvēta zemesgabala Cukura ielā 3 nodošanu atsavināšanai". 

 
 
 

9.§ 
Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Lazaretes ielā 8 daļai 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- AS “Sadales tīkls” piedāvā noteikt lietošanas tiesību aprobežojumu 
Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam īpašumam - 
zemesgabalam Lazaretes ielā 8, Liepājā, aptuveni 55,2 kv.m platībā 
- elektroapgādes objekta – 0.4kV kabeļa līnijas - ierīkošanai un 
ekspluatācijai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lietošanas tiesību 
aprobežojumu zemesgabala Lazaretes ielā 8 daļai". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Lazaretes ielā 8 
daļai". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

10.§ 
Par zemes nomu akciju sabiedrībai “Sadales tīkls” 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai piekristu, ka tiek turpinātas 



 

 

nomas tiesiskās attiecības ar akciju sabiedrību “Sadales tīkls”, kas 
izriet no zemes nomas līgumiem par zemesgabalu nomu Ģenerāļa 
Baloža ielā 12/18, daļas 56,9 kv.m platībā, Cieceres ielā 18, daļas 
36,4 kv.m platībā, Evalda Rimbenieka ielā 1, daļas 30 kv.m platībā, 
Miera ielā 40/42, daļas 61 kv.m platībā – akciju sabiedrībai “Sadales 
tīkls” piederošo ēku (būvju) apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemes nomu 
akciju sabiedrībai “Sadales tīkls”". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par zemes 
nomu akciju sabiedrībai “Sadales tīkls”". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

11.§ 
Par zemesgabala Pērkones ielā 32, blakus nekustamajam īpašumam  

Kalēju ielā 34, daļas iznomāšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības iznomāt 
privātpersonai zemesgabala Pērkones ielā 32 daļu 30 kv.m platībā 
uz 5 gadiem nekustamā īpašuma Kalēju ielā 34 apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Pērkones ielā 32, blakus nekustamajam īpašumam Kalēju ielā 34, 
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 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Pērkones ielā 32, blakus nekustamajam 
īpašumam Kalēju ielā 34, daļas iznomāšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

12.§ 
Par zemesgabala Ceriņu ielā 7 iznomāšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības iznomāt 
privātpersonai zemesgabala Ceriņu ielā 7, 906 kv.m platībā, uz 10 
gadiem personai piederošā ēku (būvju) Ceriņu ielā 7 uzturēšanai un 
apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Ceriņu ielā 7 iznomāšanu". 

Par lēmumu balso:   



 

 

"par"  -  7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Ceriņu ielā 7 iznomāšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 
 

13.§ 
Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas  

daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai piekristu, ka tiek turpinātas 
nomas tiesiskās attiecības ar biedrību “TOSMARES DĀRZI 15”, kas 
izriet no zemes nomas līgumiem par zemesgabala – Spīdolas ielā 
49, Liepājā daļas 1542 kv.m platībā un zemesgabala, 
Jaunprojektētās ielas, daļas 2614 kv.m platībā - nomu, mazdārziņu 
apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas 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 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas 
daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

14.§ 
Par zemesgabala, Bāriņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam  

Bāriņu ielā 29A, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lai nodrošinātu tiesības pagarināt privātpersonai, kā dzīvojamās 
mājas Bāriņu ielā 29B dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai, 
zemes nomas līguma par zemesgabala, Bāriņu ielas, blakus 
nekustamajam īpašumam Bāriņu ielā 29B, daļas 150 kv.m platībā, 
nomu, nekustamā īpašuma Bāriņu ielā 29B apsaimniekošanai 
termiņu līdz 2025.gada 11.martam, sagatavots lēmuma projekts "Par 
zemesgabala, Bāriņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Bāriņu 
ielā 29B, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu". 
   Lūdzu atbalstīt 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 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala, Bāriņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam 
Bāriņu ielā 29A, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

15.§ 
Par zemes nomu dārzu biedrībai "Alsungas ielas dārzi" 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lai nodrošinātu tiesības pagarināt dārzu biedrībai "ALSUNGAS 
IELAS DĀRZI" zemes nomas līgumus par zemesgabaliem Alsungas 
ielā 40B, Alsungas ielā 40A, Alsungas ielā 20, Alsungas ielā 22, 
Alsungas ielā 16, Alsungas ielā 14 un Alsungas ielā 2/4, mazdārziņu 
uzturēšanai un apsaimniekošanai termiņus līdz Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumā paredzētās apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk 
kā līdz 2023.gada 10.aprīlim, sagatavots lēmuma projekts "Par 
zemes nomu dārzu biedrībai "Alsungas ielas dārzi"". 
   Lūdzu atbalstīt 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 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par zemes 
nomu dārzu biedrībai "Alsungas ielas dārzi"". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

16.§ 
Par zemesgabala, Lapu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Piltenes ielā 4,  

daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lai nodrošinātu tiesības pagarināt biedrībai “PILTENES 4”, kā 
dzīvojamās mājas Piltenes ielā 4 pārvaldniekam 
(apsaimniekotājam), zemes nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 
17.jūnijam, sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabala Lapu 
ielā, blakus nekustamajam īpašumam Piltenes ielā 4, daļas nomas 
līguma termiņa pagarināšanu". Zemesgabala Lapu ielā, blakus 
nekustamajam īpašumam Piltenes ielā 4, daļa 298 kv.m platībā tiek 
nomāta autostāvvietām Piltenes ielas 4 iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt 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 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala, Lapu ielas, blakus nekustamajam īpašumam 
Piltenes ielā 4, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

17.§ 
Par zemesgabala Ulmales ielā 14 nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma darbības termiņu automašīnu garāžu 
kooperatīvajai sabiedrībai “LIESMA 1” par zemesgabala Ulmales 
ielā 14, Liepājā, 18098 kv.m platībā, nomu fiziskām personām 
piederošo ēku (būvju) nekustamā īpašuma (garāžu) 
apsaimniekošanai, sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabala 
Ulmales ielā 14 nomas līguma termiņa pagarināšanu". 
   Lūdzu atbalstīt 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 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Ulmales ielā 14 nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

18.§ 
Par zemesgabala, Katedrāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam  

Katedrāles ielā 1, daļas, nomu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības izbeigt 
zemes nomas līgumu ar privātpersonu un uz 5 gadiem iznomātu 
zemesgabala Katedrāles ielā, blakus nekustamajam īpašumam 
Katedrāles ielā 1, daļu 285 kv.m platībā, SIA “DIVI grupa” 
nekustamā īpašuma Katedrāles ielā 1 apsaimniekošanai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala, 
Katedrāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam Katedrāles ielā 1, 
daļas, nomu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 



 

 

zemesgabala, Katedrāles ielas, blakus nekustamajam 
īpašumam Katedrāles ielā 1, daļas, nomu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

19.§ 
Par zemesgabala Skuju ielā 5/7 daļas nomas līguma izbeigšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai izbeigtu starp Liepājas pilsētas 
pašvaldību un biedrību “Liepājas Optimistu pulks” 2013.gada 
4.februārī noslēgto zemes nomas līgumu par zemesgabala Skuju 
ielā 5/7, daļas, nomu. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Skuju ielā 5/7 daļas nomas līguma izbeigšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Skuju ielā 5/7 daļas nomas līguma izbeigšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

20.§ 
Par zemesgabala Celtnieku ielā 12A zemes nomas līguma izbeigšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai izbeigtu starp Liepājas pilsētas 
pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GeoKom” 
2013.gada 10.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu par 
zemesgabala Celtnieku ielā 12A nomu. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Celtnieku ielā 12A zemes nomas līguma izbeigšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Celtnieku ielā 12A zemes nomas līguma 
izbeigšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 
 
 
 



 

 

21.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 atsavināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 
55-5 atsavināšanu" atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē. 
   Lūdzu atbalstīt 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 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 atsavināšanu". 

 
 
 

22.§ 
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts "Par nekustamo īpašumu 
atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Kuršu ielā 11/13-28N, Graudu ielā 
43-86N atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
izsolē. 
   Lūdzu atbalstīt 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 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamo īpašumu atsavināšanu". 

 
 
 

23.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-26 atsavināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa 
Baloža ielā 19-26 atsavināšanu" paredz stļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža 
ielā 19-26, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam 
- dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt 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 



 

 

"nebalso"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-26 atsavināšanu". 

 
 
Sēde slēgta 2020.gada 13.februārī pulksten 11:10. 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs  Vilnis Vitkovskis 
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 Modris Šveiduks 
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