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SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 

 
2020.gada 10.septembrī 

 
Nr.9 

 
 

Sēde sasaukta 2020.gada 10.septembrī pulksten 10:30. 
Sēde atklāta 2020.gada 10.septembrī pulksten 10:34. 
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:  
 

Kaspars Vārpiņš, Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks (1.§) 
Mārtiņš Herbsts, Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas  
                            Projektu vadītājs (1.§) 
Didzis Jēriņš, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos (2.§) 
Arvīds Vitāls, Liepājas pilsētas būvvaldes vadītājas vietnieks (3.§) 
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (4.§ - 21.§)    

             Juris Rudzītis, SIA “Čau Tēti” valdes loceklis (5.§) 

 
 
 
Sēdi protokolē Gita Lukate 
 
 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par projektu "Tehnoloģiskās inovācijas publiskās drošības uzlabošanai". 

2. Par projektu “Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu”. 

3. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem 
Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu. 

4. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

5. Par zemesgabala Jūrmalas parks 7 būvniecības plāna prezentāciju. 

6. Par zemesgabala Labraga ielā 11 iznomāšanu. 

7. Par zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamās daļas Pilsētas zemes nomas līguma 
pārjaunošanu. 

8. Par zemesgabala Turaidas ielā 10A, blakus nekustamajiem īpašumiem Turaidas 10 un 



 

 

12, daļas iznomāšanu. 

9. Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas līgumu 
termiņu pagarināšanu. 

10. Par zemesgabala Miltu ielā 3 nomas līguma izbeigšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Miltu ielā 3 atsavināšanu. 

12. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Šaurā ielā 6 atsavināšanu. 

13. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Kuldīgas ielā 26A atsavināšanu. 

14. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 39 atsavināšanu. 

15. Par apbūvēta zemesgabala Ķieģeļu ielā 35A nodošanu atsavināšanai. 

16. Par dzīvokļa īpašuma Ugāles ielā 7-10 atsavināšanu. 

17. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-24atsavināšanu. 

18. Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 53-72 atsavināšanu. 

19. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-37 atsavināšanu. 

20. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-50 atsavināšanu. 

21. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 3-9 atsavināšanu. 

 
 
 

1.§ 
Par projektu "Tehnoloģiskās inovācijas publiskās drošības uzlabošanai" 

 
 

Ziņo  
Mārtiņš Herbsts: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai varētu iesniegt projektu 
"Tehnoloģiskās inovācijas publiskās drošības uzlabošanai" 
("Technological inovation for enhancing public security" (INNOSEC)) 
Eiropas Komisijas Iekšējā drošības fonda Policijai programmas 
projektu konkursā. 
   Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību, uzlabojot 
videonovērošanas tīklu Liepājas pilsētā, drošības dienestu 
darbinieku prasmes, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas ikdienas 
darbā. Projekta mērķis ir veicināt policiju sadarbību Latvijā, Lietuvā 
un Igaunijā, kā arī palielināt reģiona drošību.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
"Tehnoloģiskās inovācijas publiskās drošības uzlabošanai"". 

Izsaka viedokli 
Gunārs Ansiņš: 

 
- Šajā jautājumā izskatām nākotnes investīcijas, bet, es, kā deputāts, 
vēlos vērst uzmanību uz notiekošo Juliannas pagalma un Fontaine 
teritorijā. Manuprāt, šajā teritorijā būtu jāizvieto video novērošanas 
kameras, lai veicinātu šīs teritorijas drošumu. 

Izsaka viedokli 
Jānis Vilnītis: 

 
- Pagājušajā nedēļā Fontaine teritorija tika apskatīta. Teritorijas 
apskatē piedalījās dažādas valsts un pašvaldības iestādes, tajā 
skaitā Pārtikas un veterinārais dienests, Pašvaldības policija, 
Būvvalde u.c. iestādes. Ir sagatavoti vairāki pārbaužu akti un 
protokoli. Ceru, ka uzņēmējs izmantos ziemas periodu, lai sakārtotu 
dokumentus un teritoriju atbilstoši likumdošanai. 
   Par video novērošanas kamerām – ir izsludināts iepirkums un 
šādas kameras nepieciešamas arī citās vietās pilsētā. Par šo 
finansējumu varēs uzlabot video novērošanas tīklu pilsētā, savukārt 
par pašvaldības un pašvaldības policijas līdzekļiem būtu 
nepieciešams sakārtot policijas telpas, kuras ir neatbilstošā stāvoklī.  

Izsaka viedokli 
Gunārs Ansiņš: 

 
- Mans viedoklis, ka pieminēto teritoriju nevaram atstāt bez 
uzraudzības. Manuprāt, video novērošanas kameras uzstādāmas 
F.Brīvzemnieka ielā, arī Kuģinieku ielā, jo šī teritorija, it sevišķi 



 

 

tumšajā laikā, rada apdraudējumu cilvēkiem.  

Izsaka viedokli 
Jānis Vilnītis: 

 
- Ir dots uzdevums izpilddirektoram meklēt radušās situācijas 
risinājumu.  

Izsaka viedokli 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Vai Kasparam Vārpiņam ir kas piebilstams par sagatavoto lēmuma 
projektu? 

Izsaka viedokli 
Kaspars Vārpiņš: 

 
- Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību, tajā skaitā, drošības 
dienestu darbinieku prasmes, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas 
ikdienas darbā, jo, kā jau zināms, pašvaldības policijā var strādāt 
darbinieki, kuri ieguvuši tikai vidējo izglītību. Projekta ietvaros 
paredzēts veicināt policiju sadarbību Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā 
arī palielināt reģiona drošību.  
   Lielākā daļa projekta finansējums paredzēts pilsētas video 
novērošanas tīkla paplašināšanai, kas palīdzētu uzturēt sabiedrisko 
kārtību. 

Izsaka viedokli 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- 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 
projektu "Tehnoloģiskās inovācijas publiskās drošības 
uzlabošanai"". 

 

 

2.§ 
Par projektu “Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu” 

 
 

Ziņo  
Didzis Jēriņš: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai īstenotu projektu “Būnas 
izbūve Baltijas jūrā, kā arī papildus būnai izbūvētu krasta 
nostiprinājumu.  
   Īstenojot projektu, tiks novērsta krasta erozija un iespējamā 
Liepājas pilsētas attīrīšanas iekārtu ieskalošana Baltijas jūrā.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu “Krasta 
nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu”". 

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 “Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras 
krastu”". 

 

 
 

 
 



 

 

3.§ 
Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem 

Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu 
 

Ziņo  
Arvīds Vitāls: 

 
- Lēmuma projekts sagatavots, lai lokālplānojuma ietvaros 
izstrādātos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un 
grafisko daļu izdotu kā saistošos noteikumus. 
   Lokālplānojumā ir pamatota iecere par funkcionālā zonējuma 
maiņu zemesgabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā, 
to mainot no savrupmāju apbūves teritorijas uz mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritoriju, un izstrādāti teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lokālplānojuma, 
kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem 
Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā, un saistošo noteikumu 
apstiprināšanu". 

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 
lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas 
plānojumu zemesgabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, 
Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

4.§ 
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 25 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. 9/9 "Par pašvaldības atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības". 

 
 
 
 
 



 

 

5.§ 
Par zemesgabala Jūrmalas parks 7 būvniecības plāna prezentāciju 

 
 

Ziņo  
Maris Egmanis: 

 
- Liepājas pilsētas pašvaldība 2020.gada 27.maijā noslēdza ar 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Čau Tēti” 2018.gada 24.augusta 
Apbūves tiesības piešķiršanas līguma pārjaunojuma līgumu. 
Saskaņā ar Apbūves līguma 5.1.8.un 5.1.8.1 punktiem, Apbūves 
tiesīgajam nav atļauts uzsākt būvdarbus zemesgabalā pirms 
būvdarbu plāna prezentēšanas Liepājas pilsētas pastāvīgajā 
Attīstības komitejā.  
   Aicinu SIA "Čau Tēti" pārstāvi iepazīstināt klātesošos ar 
sagatavoto informāciju. 

Izsaka viedokli: 
Juris Rudzītis: 

 
- Iepazīstina klātesošos ar sagatavoto prezentāciju par zemesgabala 
Jūrmalas parkā 7 apbūvi. 
   Informē, ka līdz šim jau ieguldīti 26000 eiro, kas apliecina, ka 
nolūki ir nopietni. Arī valsts attīstības finanšu institūcija “ALTUM” ir 
devusi savu atbalstu šai iecerei. Esmu apsvēris iespēju pieteikties 
arī pašvaldības mazo un vidējo komercsabiedrību projektu 
konkursam. Pilnvērtīgai projekta realizācijai, nepieciešams 
ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums, kura izbūvei vajadzīgi 
aptuveni 22000 eiro. Ja pašvaldība atrisinātu jautājumu par 
ūdensvada un kanalizācijas pievada izbūvi, būvdarbus varētu uzsākt 
jau oktobrī, jo būs koka ēka, kuru var būvēt arī ziemas periodā. Arī 
labiekārtojuma darbus varam sākt oktobrī, bet būtu labi, ja arī 
pašvaldība varētu sakārtot arī savu teritoriju. 
   Objektu nodot ekspluatācijā paredzēts 2021.gada 1.maijā. 

Izsaka viedokli: 
Uldis Sesks: 

 
- Vēlos atzīmēt, ka šis ir ļoti labs projekts un ceru, ka izdosies to 
realizēt.   

Izsaka viedokli: 
Juris Rudzītis: 

 
- Šobrīd svarīgākais, lai projektu realizētu, ir pašvaldības līdzdalība 
ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūvei. 

Izsaka viedokli: 
Gunārs Ansiņš: 

 
- Esam apņēmības pilni atbalstīt Jūsu ieceri tik tālu, cik likumdošana 
mums to ļauj.  
   Izpilddirekcija jau risina jautājumu par pašvaldības teritorijas 
labiekārtojuma sakārtošanu. Par ūdensvada un kanalizācijas 
pieslēgumu – pašvaldības līdzekļus komunikāciju izbūvei, var 
ieguldīt tikai līdz iznomātajai teritorijai. 
   Aicinu izpilddirektoru virzīt jautājumu par attiecīgas dokumentācijas 
izstrādi. 

Izsaka viedokli: 
Jānis Vilnītis: 

 
- Piekrītu Gunāra Ansiņa teiktajam par to, ka pašvaldība var ieguldīt 
līdzekļus tikai tās īpašumos un tajās teritorijās, kas visiem ir 
pieejamas.  
   Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu konkursam iesniegtos 
projektus izvērtē komisija un maksimālā atbalsta summa ir              
15000 eiro, līdz ar to par šo jautājumu rezultātu nevaram noteikt. 
   Esam ļoti ieinteresēti šī objekta realizācijā. 

Izsaka viedokli: 
Gunārs Ansiņš: 

 
- Nevajadzētu jaukt divas lietas kopā - mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu konkurss ir vien lieta, bet pašvaldības 
īpašuma sakārtošana ir cita lieta. Manuprāt, varam strādāt, lai tiktu 
sakārtota pašvaldības teritorija līdz uzņēmējam iznomātajai teritorijai. 

Izsaka viedokli: 
Māris Egmanis: 

 
- Komunālā pārvalde jau strādā pie šī jautājuma sakārtošanas. Kopā 



 

 

esam bijuši arī apskatīt teritoriju.  

Izsaka viedokli: 
Ronalds Fricbergs: 

 
- Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu konkursam netika 
izmantoti visi piešķirtie līdzekļi, tādēļ aicinājām nevilcinoties sludināt 
atkārtotu konkursu.  

Izsaka viedokli: 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu konkursa izsludināšana 
nav šī lēmuma projekta jautājums. 
   Komunālā pārvalde sagatavos nepieciešamo dokumentāciju, bet 
vai būs līdzekļi arī realizācijai? 

Izsaka viedokli: 
Ronalds Fricbergs: 

 
- Dokumentācija ir izstrādāta, tiks izsludināta iepirkuma procedūra, 
lai noskaidrotu izmaksas un varētu pavasarī kopā realizēt šos 
projektus. 

Izsaka viedokli: 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Manuprāt, esam Jums izrādījuši nepieciešamo atbalstu. 
   Ja jautājumu un komentāru 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:    Pieņemt lēmumu Nr. 10/9 "Par zemesgabala Jūrmalas parks 7 
būvniecības plāna prezentāciju". 

 

 
6.§ 

Par zemesgabala Labraga ielā 11 iznomāšanu 

 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības iznomāt 
zemesgabala Labraga ielā 11, daļu 55 kv.m platībā, uz 5 gadiem 
akciju sabiedrībai “Sadales tīkls” piederošā būvju īpašuma Labraga 
ielā 11A un tajā esošā energoapgādes objekta TP-1294 
ekspluatācijai, remontam, rekonstrukcijai un renovācijai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Labraga ielā 11 iznomāšanu". 

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 Labraga ielā 11 iznomāšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 
 
 
 



 

 

7.§ 
Par zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamās daļas  

Pilsētas zemes nomas līguma pārjaunošanu 
 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Saistībā ar nekustamā īpašuma – ēku (būvju) Dārtas ielā 27, 
40/144 domājamās daļas pārdošanu, nepieciešams lēmums, lai 
nodrošinātu tiesības pārjaunot zemes nomas līgumu par 
zemesgabala Dārtas ielā 27 daļu 194 kv. m. platībā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Dārtas ielā 27 40/144 domājamās daļas Pilsētas 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 Dārtas ielā 27 40/144 domājamās daļas Pilsētas 
zemes nomas līguma pārjaunošanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

8.§ 
Par zemesgabala Turaidas ielā 10A, blakus nekustamajiem īpašumiem  

Turaidas 10 un 12, daļas iznomāšanu 

 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu SIA “Namu serviss 
APSE”, kā dzīvojamo māju Turaidas ielā 10 un Turaidas ielā 12 
apsaimniekotājam (pārvaldniekam), tiesības uz 5 gadiem iznomāt 
zemesgabala Turaidas ielā 10A 5, blakus nekustamajiem īpašumiem 
Turaidas ielā 10 un Turaidas ielā 12, daļu 36 kv.m platībā, atkritumu 
novietnes ierīkošanai māju Turaidas ielā 10 un Turaidas ielā 12 
iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Turaidas ielā 10A, blakus nekustamajiem īpašumiem Turaidas 10 un 
12, 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 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Turaidas ielā 10A, blakus nekustamajiem 
īpašumiem Turaidas 10 un 12, daļas iznomāšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 



 

 

9.§ 
Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas  

daļas nomas līgumu termiņu pagarināšanu 
 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
biedrībai "Tosmares dārzi 21" zemes nomas līgumu par 
zemesgabalu Spīdolas ielā 49, Liepājā, daļas 10079 kv.m platībā, un 
Jaunprojektētās ielas, Liepājā, daļas 2954 kv.m platībā, mazdārziņu 
uzturēšanai un apsaimniekošanai termiņus līdz Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumā paredzētās apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk 
kā līdz 2030.gada 30.oktobrim. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas līgumu 
termiņu 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 Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas 
daļas nomas līgumu termiņu pagarināšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 

10.§ 
Par zemesgabala Miltu ielā 3 nomas līguma izbeigšanu 

 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai izbeigtu starp Liepājas pilsētas 
pašvaldību un akciju sabiedrību “LPB” 2003. gada 18. decembrī 
noslēgto zemes nomas līgumu par zemesgabala Miltu ielā 3 nomu, 
kas tika iznomāts ar mērķi pārtikas preču noliktavas būvniecībai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Miltu ielā 3 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 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Miltu ielā 3 nomas līguma izbeigšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
 
 
 
 



 

 

11.§ 
Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Miltu ielā 3 atsavināšanu 

 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodotu atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu, kurš nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju realizācijai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par nekustamā 
īpašuma neapbūvēta zemesgabala Miltu ielā 3 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 
nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Miltu ielā 3 
atsavināšanu". 

 
 
 
 

12.§ 
Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Šaurā ielā 6 atsavināšanu 

 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodotu atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu, kurš nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju realizācijai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par nekustamā 
īpašuma neapbūvēta zemesgabala Šaurā ielā 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 
nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Šaurā ielā 6 
atsavināšanu". 

 

 
13.§ 

Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala  
Kuldīgas ielā 26A atsavināšanu 

 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodotu atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu, kurš nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju realizācijai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par nekustamā 
īpašuma neapbūvēta zemesgabala Kuldīgas ielā 26A 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 
nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Kuldīgas ielā 26A 
atsavināšanu". 

 

 
14.§ 

Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 39 atsavināšanu 
 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodotu atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu, kurš nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju realizācijai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par nekustamā 
īpašuma neapbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 39 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 
nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 39 
atsavināšanu". 

 
 

15.§ 
Par apbūvēta zemesgabala Ķieģeļu ielā 35A nodošanu atsavināšanai 

 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Uz Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Ķieģeļu 
ielā 35A atrodas privātpersonai piederošs ēku īpašums. Saskaņā ar 
2020.gada 26.augusta atsavināšanas ierosinājumu ēku īpašnieks 
lūdz nodot atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošu 
apbūvētu zemesgabalu Ķieģeļu ielā 35A, kura platība ir 454 
kvadrātmetri. Īpašuma cenu noteiks sertificēts vērtētājs. 
Zemesgabalu ir tiesīgs iegādāties tikai ēku īpašnieks. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par apbūvēta 
zemesgabala Ķieģeļu ielā 35A 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 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
apbūvēta zemesgabala Ķieģeļu ielā 35A nodošanu 
atsavināšanai". 

 
 
 



 

 

16.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Ugāles ielā 7-10 atsavināšanu 

 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ugāles ielā 7-10, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Ugāles ielā 7-10 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 Ugāles ielā 7-10 atsavināšanu". 

 
 

17.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-24 atsavināšanu 

 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-24, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Krūmu ielā 36-24 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 36-24 atsavināšanu". 

 

 
18.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 53-72 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 53-72, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Mežu ielā 53-72 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 Mežu ielā 53-72 atsavināšanu". 

 

 
19.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-37 atsavināšanu 
 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Katedrāles               
ielā 11-37, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam 
- dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Katedrāles ielā 11-37 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 Katedrāles ielā 11-37 atsavināšanu". 

 
 

20.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-50 atsavināšanu 

 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas                 
bulvārī 12-50, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam 
- dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 12-50 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 12-50 atsavināšanu". 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

21.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 3-9 atsavināšanu 

 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 3-9, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Lazaretes ielā 3-9 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 Lazaretes ielā 3-9 atsavināšanu". 

 
 
Sēde slēgta 2020.gada 10.septembrī pulksten 11:12. 
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