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Sēde sasaukta 2018.gada 11.janvārī pulksten 10.30.
Sēde atklāta 2018.gada 11.janvārī pulksten 10.32.
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Vilnis VITKOVSKIS
Sēdē piedalās 4 komitejas locekļi:
Gunārs ANSIŅŠ
Ludmila RJAZANOVA
Uldis SESKS
Jānis VILNĪTIS
Sēdē nepiedalās 2 komitejas locekļi:
Ģirts KRONBERGS, komandējumā
Linda MATISONE, ģimenes apstākļu dēļ
Klātesošie:
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektors
Pauls GRABOVSKIS, Pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas Jurists
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības Izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos
Aiga KĻAVENIECE, Pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās
attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Dace LIEPNIECE, Pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības
līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja
Edvīns STRIKS, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības Izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos
Elīna TOLMAČOVA, Pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības
līdzdalības daļas vadītāja
Inguna TOMSONE, Pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās
plānošanas nodaļas Eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos
Arnis VĪTOLS, Pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas
vadītājs
Sēdi protokolē: Gita LUKATE
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā.
2. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS
BIROJS”.
3. Par projektu Nr.9.3.2.0/17./I/009 “Infrastruktūras attīstība SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”,
uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti
Kurzemē”.
4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.286 “Par Liepājas
pilsētas attīstības pamatnostādnēm 2017.- 2021.gadam”.

5. Par grozījumiem Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas
sastāvā un vērtēšanas komisijas nolikumu.
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.13
“PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU
SAGLABĀŠANAI”.
7. Par projektu “Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana”.
8. Par projektu “Labiekārtojuma izveide Liepājas pilsētas pludmalē”.
9. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala, Ģenerāļa Baloža ielas Liepājā, daļai.
10. Par zemesgabala Ulmales ielā 2 iznomāšanu.
11. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 44, daļas
iznomāšanu.
12. Par zemesgabala Rendas ielā 4 nomas līguma termiņa pagarināšanu.
13. Par zemesgabala Stārķu ielā 27A nomas līguma termiņa pagarināšanu.
14. Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 56A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
15. Par zemes vienību Grīzupes ielā 100 un Grīzupes ielā 107, Liepājā, platību precizēšanu.
16. Par zemes vienības Parka ielā 23, Liepājā, platības precizēšanu.
17. Par zemesgabalu Rīgas ielā 50 un Brīvības ielā 55, Liepājā, robežu apstiprināšanu.
18. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
19. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5-21 atsavināšanu.
20. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-7 atsavināšanu.
21. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-8 atsavināšanu.
22. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-16 atsavināšanu.
23. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 4A-10 atsavināšanu.
24. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 16-14 atsavināšanu.
25. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-2 atsavināšanu.
26. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55-13 atsavināšanu.
27. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-2A atsavināšanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma Reiņu meža ielā 3-12 atsavināšanu.
29. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-59 atsavināšanu.
30. Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 12/20-32 atsavināšanu.

1.
Par grozījumiem deleģēšanas līgumā
ZIŅO Aiga KĻAVENIECE:

- Grozījumus Deleģēšanas līgumā ir ierosinājusi Vadošā iestāde,
ņemot vērā līdzšinējo pieredzi integrētu teritoriālo investīciju
projektu iesniegumu atlases nodrošināšanā.
Deleģēšanas līguma grozījumi samazina Vadošās iestādes
kontroles mehānismu par pašvaldību integrētu teritoriālo investīciju
projektu iesniegumu gala pārbaudes veikšanas dokumentāciju, kas
paātrinās integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu
izvērtēšanas procesu. Grozījumi paredz Centrālas finanšu līgumu
aģentūras pārstāvju iekļaušanu Vērtēšanu komisiju sastāvā.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumiem
deleģēšanas līgumā”.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumiem
deleģēšanas līgumā” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS
PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.
2.
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “LIEPĀJAS REĢIONA
TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS”
ZIŅO Pauls GRABOVSKIS:

- Lai nodrošinātu profesionālu, kvalitatīvu, mūsdienu prasībām un
normatīvo aktu prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu,
nepieciešams lēmums par Deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA
„Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”, kura pildīs no likuma
“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. un 10.punktos

ietilpstošo autonomo funkciju un Tūrisma likuma 8.pantā noteikto
pašvaldības funkciju izrietošus uzdevumus. Pildot šos uzdevumus
tiks nodrošināta iedzīvotājiem iespēja saņemt informāciju par
tūrisma un atpūtas iespējām, kā arī veicināta saimnieciskā darbība.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par deleģēšanas
līguma noslēgšanu ar SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas
birojs”.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par deleģēšanas
līguma noslēgšanu ar SIA "Liepājas reģiona tūrisma
informācijas birojs” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS
PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es.

3.
Par projektu Nr.9.3.2.0/17./I/009 “Infrastruktūras attīstība SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”,
uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un
kvalitāti Kurzemē”
ZIŅO Edvīns STRIKS:

- Lēmuma projekta nepieciešams, lai Liepājas pilsētas pašvaldības
budžetā plānotu finansējumu SIA “Liepājas Reģionālā slimnīca”
projekta Nr.9.3.2.0/17./I/009 “Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas
reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē"
(turpmāk – Projekts) neattiecināmo izdevumu segšanai 2021. un
2022.gadā.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par projektu
Nr.9.3.2.0/17./I/009 "Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas
reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē"".
Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Gunārs ANSIŅŠ, Jānis
VILNĪTIS, Vilnis VITKOVSKIS, Edvīns STRIKS.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ:
- Par sociālajām gultām, ēdināšanu un administratīvo bloku, kuri
iekļauti neattiecināmajās izmaksās, būtu nepieciešams sagatavot
atsevišķu projektu.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lēmuma projekts paredz, ka Liepājas pilsētas pašvaldības
budžetā
jāplāno
Projektam
nepieciešamo
finansējumu
neattiecināmo izdevumu segšanai 2021.gadā - 1 376 710,00 eiro,
bet 2022.gadā - 1 376 709,00 eiro.
Varam nofiksēt šo problēmu un censties to risināt.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par projektu
Nr.9.3.2.0/17./I/009 “Infrastruktūras attīstība SIA “Liepājas
reģionālā slimnīca”, uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un
bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti
Kurzemē”” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU
KOMITEJAS 2018.gada 11.janvara sēdē.
4.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.286 “Par Liepājas
pilsētas attīstības pamatnostādnēm 2017.- 2021.gadam”
ZIŅO Aiga KĻAVENIECE:

- Lēmuma projektā paredzēts detalizēt, iepriekš apstiprinātos
virzienus līdz uzdevumu līmenim. Tiek noteikti atbildīgie un
izpildītāji, kā arī uzdevumu īstenošanas termiņi, periodā no 2017.2021.gadam. Dokuments sasaistīts ar Liepājas pilsētas attīstības
programmu 2015-2020.gadam. Apstiprinātie virzieni “Liepājas
pilsētas attīstības pamatnostādnēs 2017.-2021.gadam” netiek
grozīti. Kā arī tiek precizēts dokumenta nosaukums no “Liepājas
pilsētas attīstības pamatnostādnes” uz “Liepājas pilsētas politiskās
vadlīnijas 2017.-2021.gadam”.

RUNĀ Ludmila RJAZANOVA:

RUNĀ Aiga KĻAVENIECE:

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ:

RUNĀ Jānis VILNĪTIS:

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ:

Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumiem
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.286
“Par Liepājas pilsētas attīstības pamatnostādnēm 2017.2021.gadam””.
- Lūdzu iekļaut protokolā manus jautājumus un komentārus.
Pamatnostādnēs 2017.-2021.gadam 1.14.punktā nav norādīti
braukšanas maksas atvieglojumus bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem, par ko Domes 2017.gada
14.decembra sēdē ir pieņemts lēmums par grozījumiem Domes
2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 "PAR
BRAUKŠANAS
MAKSAS
ATVIEGLOJUMIEM
LIEPĀJAS
PILSĒTAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ".
Cienījamie kolēģi, atgādinu, ka par partijas “Saskaņa” deputātiem
nobalsoja 19,58% Liepājas iedzīvotāju. Anotācijā ir rakstīts, ka
dokuments veidots pamatojoties uz politisko partiju programmās
ietvertajiem uzdevumiem un savstarpēji panāktu vienošanos. Tā
nav taisnība, jo partijas “Saskaņa” deputāti nebija pieaicināti
Liepājas pilsētas attīstības pamatnostādņu 2017.- 2021.gadam
izstrādes procesā. Pamatnostādnēs nav iekļauts neviens partijas
“Saskaņa” priekšlikums. Arī mūsu partijai bija uzdevumi, ko izvirzīja
Liepājas iedzīvotāji. Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzu:
- veikt izmaiņas 1.6.punktā, iekļaujot piedzimšanas pabalstu
2019.gadā par 1 bērnu – 300 eiro,
- papildināt 1.14.punktu ar to, ka no 2019.gada 1.janvāra
nestrādājošiem pensionāriem vecumā no 75.gadiem, braukšanas
maksas atvieglojumi ir 100% apmērā,
- noteikt, ka no 2019.gada 1.septembra mācību gada laikā
skolēniem no 2. līdz 4.klasei, braukšanas maksas atvieglojumi ir
100% apmērā,
- noteikt no 2020.gada 1.septembra mācību gada laikā skolēniem
no 5. līdz 7.klasei, braukšanas maksas atvieglojumi ir 100%
apmērā,
- noteikt no 2021.gada 1.septembra mācību gada laikā skolēniem
no 8. līdz 9.klasei, braukšanas maksas atvieglojumi ir 100%
apmērā,
- papildināt 1.8.punktu ar nosacījumu, ka bezmaksas pusdienas
skolēniem līdz 9.klasei paredzētas 2019./2020.mācību gadā,
- 3.5.punktā noteikt, ka rotaļu laukums Karostā plānots 2018.gadā,
- 3.6.punktā noteikt, ka 2018.gadaā sporta laukums plānots
Liepājas 3.pamatskolas, Lazaretes ielā 8, Liepāja, teritorijā.
- Dokuments ietver politiski noteikto prioritāro virzienu detalizēšanu
līdz uzdevumu līmenim, kas sasaistīti ar Liepājas pilsētas attīstības
programmu 2015-2020.gadam, par ko tika pieņemts atsevišķs
Domes lēmums.
- Par braukšanas maksas atvieglojumiem ir atsevišķi saistošie
noteikumi, kuros ir noteikts kādi atvieglojumi kurām iedzīvotāju
grupām pienākas. Par atvieglojumiem bērniem bāreņiem ir noteikts
Latvijas likumdošanā, kā arī iekļauta norma saistošajos
noteikumos.
Pamatnostādnes ir pašvaldības deputātu brīva griba, kuras izstrādā
ņemot vērā politiskos un saimnieciskos aspektus.
- Visi Jūsu uzskaitītie jautājumi ir izskatīti un, iespēju robežās,
risināti. Ir atrasti dažādi risinājumi, kas būtu vislabākie
pilsētniekiem.
Varu piebilst, ka jautājumi skatīti gan no pašvaldības finansiālajām
iespējām, gan iedzīvotāju interesēm.
- Nav tā, ka nav notikušas konsultācijas. Šo dokumentu mums
palīdzēja izstrādāt Pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde,
konsultējoties ar dažādām iestādēm, kapitālsabiedrībām. Notika
arī politiskās konsultācijas. Ir bijusi saruna ar Valēriju Agešinu,
kopīgi izskatījām sagatavoto dokumentu. Aicinājām arī citus partijas
“Saskaņa” deputātus apspriest izstrādāto dokumentu.

Deputāti apstiprināja konkrētu plānu attiecībā par bērnu rotaļu
laukumu izveidi pilsētas teritorijā. 2018.gadā plānots bērnu rotaļu
laukums Krūmu ielā. Domes lēmumā iekļauts punkts arī par bērnu
rotaļu laukumu Karostā. Šogad plānots noteikt bērnu rotaļu
laukuma atrašanās vietu Karostā.
Par sporta laukumiem – vadlīnijās ir noteikts, ka veidosim sporta
laukumus katrā pilsētas mikrorajonā. Ir izskatīta arī iespēja par
sporta laukumu pie Liepājas 3.pamatskolas.
Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Sagatavotais lēmuma projekts detalizē jau pieņemto Domes
lēmumu. Šis ir dokuments, kurā mēs varam salāgot iespējas ar
nepieciešamību un priekšlikumiem.
Paldies par izteiktajiem priekšlikumiem.
KOMITEJA, balsojot ar 4 balsīm par, pret - 1, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “”Par grozījumiem
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.286
“Par Liepājas pilsētas attīstības pamatnostādnēm 2017.2021.gadam”” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS
DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es.

5.
Par grozījumiem Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu
vērtēšanas komisijas sastāvā un vērtēšanas komisijas nolikumu
ZIŅO Aiga KĻAVENIECE:

- Lēmuma projekts paredz izmaiņas Integrētu teritoriālo investīciju
projektu iesniegumu Vērtēšanas komisijas nolikumā. Papildināt
komisijas sastāvu ar vismaz vienu Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras deleģēto pārstāvi un Pašvaldības komisijas locekli Ingu
Šeidleri aizstāt ar Innu Vaskovsku (Liepājas pilsētas pašvaldības
administrācijas Finanšu pārvaldes Ieņēmumu daļas vadošā
nodokļu ekonomiste).
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumiem
Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas
komisijas sastāvā un vērtēšanas komisijas nolikumu” un nolikuma
projektu
“LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
INTEGRĒTU
TERITORIĀLO
INVESTĪCIJU
PROJEKTU
IESNIEGUMU
VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumiem
Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas
komisijas sastāvā un vērtēšanas komisijas nolikumu” un
nolikuma projektu “LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES INTEGRĒTU
TERITORIĀLO
INVESTĪCIJU
PROJEKTU
IESNIEGUMU
VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS" un iesniegt tos
izskatīšanai
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
2018.gada
18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma un nolikuma projektu
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.
6.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošajos noteikumos Nr.13
“PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU
SAGLABĀŠANAI”
ZIŅO Mārtiņš TĪDENS:

- Sagatavotie grozījumi saistošajos noteikumos paredz kārtību,
kādā Liepājas pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras
pieminekļu saglabāšanai,
atbalstāmās un neatbalstāmās
izmaksas,
līdzfinansējuma
apmēru,
projektu
iesniegumu
vērtēšanas kārtību, de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumus.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumiem

Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošajos
noteikumos Nr.13 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI""
un saistošo noteikumu projektu "GROZĪJUMI LIEPĀJAS PILSĒTAS
DOMES 2015.GADA 14.MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
Nr.13
"PAR
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMU
KULTŪRAS
PIEMINEKĻU
SAGLABĀŠANAI"".
Papildus vēlos piebilst, ka saistošo noteikumu projekts ir nosūtīts
saskaņošanai Finanšu ministrijā, kurai tuvākajās dienās jāsniedz
atbilde par izstrādāto dokumentu. Līdz ar to, pastāv iespēja, ka līdz
Domes sēdei, sagatavoto saistošo noteikumu projektu varbūt
nepieciešams precizēt, tāpēc, lūdzu, pilnvarojumu Juridiskajai daļai
veikt precizējumus saistošo noteikumu projektā.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumiem
Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošajos
noteikumos Nr.13 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMU
KULTŪRAS
PIEMINEKĻU
SAGLABĀŠANAI""
un
saistošo
noteikumu
projektu
"GROZĪJUMI LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.GADA
14.MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.13 "PAR LIEPĀJAS
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS
PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI"" un iesniegt tos izskatīšanai
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmumu projektu un saistošo
noteikumu projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.
7.
Par projektu “Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana”
ZIŅO Dace LIEPNIECE:

- Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) 2017.gada 22.decembrī
izsludinājis projektu konkursu “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātei
“Publisko ūdeņu pārvaldība”, kura ietvaros pašvaldībai iespējams
iesniegt projektu “Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas
pasākumu īstenošana”. Projekta ietvaros tiktu samazināts ezera
aizaugums aptuveni 50 ha platībā, izpļaujot, izvācot no ezera
niedres, kā arī tās utilizējot. Darbi veicami saskaņā ar Liepājas
ezera dabas aizsardzības plānu un biotopu ekspertu ieteikumiem.
Izpļaujot uz izvācot niedres no ezera, tiks uzlabots ezera
ekoloģiskais stāvoklis, kā arī nodrošinātas kvalitatīvas atpūtas un
rekreācijas iespējas Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.
Projekta
ietvaros paredzēts veikt niedru pļaušanu un izvākšanu no ezera
aptuveni 50 ha platībā, kā arī nodot izvāktās niedres utilizācijai vai
apsaimniekot citā atbilstošā veidā.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par projektu "Liepājas
ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana"".
Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Gunārs ANSIŅŠ, Vilnis VITKOVSKIS.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par projektu "Liepājas
ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana”” un
iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS
2018.gada 11.janvāra sēdē.
8.
Par projektu “Labiekārtojuma izveide Liepājas pilsētas pludmalē”
ZIŅO Dace LIEPNIECE:

- Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) 2017.gada 22.decembrī
izsludinājis projektu konkursu “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātei
“Publisko ūdeņu pārvaldība”, kura ietvaros pašvaldībai iespējams
iesniegt projektu “Labiekārtojuma izveide Liepājas pilsētas
pludmalē”. Saskaņā ar Pludmales tematisko plānojumu, pludmalē

plānots uzstādīt 12 jaunas speciāli dizainētas, no ilgtspējīgiem,
videi draudzīgiem materiāliem izgatavotas pārģērbšanās kabīnes,
soliņi un atkritumu urnas. Projekta ietvaros paredzētie uzdevumi:
12 jaunu pārģērbšanās kabīņu, soliņu, atkritumu urnu izgatavošana
un uzstādīšana peldvietās.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par projektu
"Labiekārtojuma izveide Liepājas pilsētas pludmalē"".
Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Dace LIEPNIECE.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par projektu
"Labiekārtojuma izveide Liepājas pilsētas pludmalē”” un
iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS
2018.gada 11.janvāra sēdē.
9.
Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala, Ģenerāļa Baloža ielas Liepājā, daļai
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” piedāvā nodibināt servitūtu uz
zemesgabala – Ģenerāļa Baloža ielas, daļu aptuveni 13 kv.m
platībā, 20 kV kabeļa līnijas un konteinertipa apakšstacijas ar
zemējuma kontūru ar apgrūtinājuma platību 32 kv.m ierīkošanai un
ekspluatācijai un pēc pašvaldības piekrišanas slēgt lietošanas
tiesību aprobežojuma līgumu.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lietošanas tiesību
aprobežojumu zemesgabala, Ģenerāla Baloža ielas Liepājā, daļai".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par lietošanas tiesību
aprobežojumu zemesgabala, Ģenerāla Baloža ielas Liepājā,
daļai” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES
2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputātu Jāni Vilnīti par lēmuma projektu ziņot Liepājas
pilsētas domes sēdē.
10.
Par zemesgabala Ulmales ielā 2 iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Lai lemtu jautājumu par zemesgabala Ulmales ielā 2, 1083 kv.m
platībā, iznomāšanu uz 5 gadiem, SIA “VIRĀŽA A” teritorijas
labiekārtošanai, iekārtu un materiālu novietošanai, sagatavots
lēmuma projekts "Par zemesgabala Ulmales ielā 2 iznomāšanu".
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala
Ulmales ielā 2 iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputātu Jāni Vilnīti par lēmuma projektu ziņot Liepājas
pilsētas domes sēdē.
11.
Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam
Mežu ielā 44, daļas iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Lai lemtu jautājumu par zemesgabala Mežu ielas daļas 172 kv.m
platībā, iznomāšanu uz 5 gadiem, lēmuma projektā minētās
personas piederošā nekustamā īpašuma Mežu ielā 44
apsaimniekošanai, sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabala,
Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 44, daļas
iznomāšanu".
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala,
Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 44,

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:

daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS
PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
- Lūdzu deputātu Jāni Vilnīti par lēmuma projektu ziņot Liepājas
pilsētas domes sēdē.

12.
Par zemesgabala Rendas ielā 4 nomas līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Lai nodrošinātu lēmuma projektā minētajai personai tiesības
pagarināt zemes nomas līguma par zemesgabala Rendas ielā 4,
Liepājā 609 kv.m platībā, termiņu uz laiku līdz īpašnieka vai
valdītāja maiņai, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim
nekustamā īpašuma Rendas ielā 2 apsaimniekošanai, sagatavots
lēmuma projekts "Par zemesgabala Rendas ielā 4 nomas līguma
termiņa pagarināšanu".
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala
Rendas ielā 4 nomas līguma termiņa pagarināšanu” un
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES
2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputātu Jāni Vilnīti par lēmuma projektu ziņot Liepājas
pilsētas domes sēdē.
13.
Par zemesgabala Stārķu ielā 27A nomas līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Lai nodrošinātu lēmuma projektā minētajai personai tiesības
pagarināt zemes nomas līguma par zemesgabala Stārķu ielā 27A,
Liepājā 628 kv.m platībā, termiņu uz laiku līdz īpašnieka vai
valdītāja maiņai, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim
nekustamā īpašuma Stārķu ielā 27 apsaimniekošanai, sagatavots
lēmuma projekts "Par zemesgabala Stārķu ielā 27A nomas līguma
termiņa pagarināšanu".
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala
Stārķu ielā 27A nomas līguma termiņa pagarināšanu” un
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES
2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputātu Jāni Vilnīti par lēmuma projektu ziņot Liepājas
pilsētas domes sēdē.
14.
Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 56A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Lai nodrošinātu biedrībai “STRAZDU 4” tiesības pagarināt zemes
nomas līguma termiņu zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 56A,
daļai 380 kv.m platībā, Strazdu ielas 4 iedzīvotāju autostāvvietu
nodrošināšanai uz laiku līdz 2022.gada 11.decembrim, sagatavots
lēmuma projekts "Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 56A daļas
nomas līguma termiņa pagarināšanu".
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala
Oskara Kalpaka ielā 56A daļas nomas līguma termiņa
pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS
PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputātu Jāni Vilnīti par lēmuma projektu ziņot Liepājas
pilsētas domes sēdē.

15.
Par zemes vienību Grīzupes ielā 100 un Grīzupes ielā 107, Liepājā, platību precizēšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Lai varētu reģistrēt zemesgrāmatā Liepājas pilsētas pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības Grīzupes iela 100 un Grīzupes iela 107,
sagatavots lēmuma projekts "Par zemes vienību Grīzupes ielā 100
un Grīzupes ielā 107, Liepājā, platību precizēšanu".
Zemes vienības kadastrāli uzmērot atbilstoši Liepājas pilsētas
teritorijas plānojumam un ielu sarkanajām līnijām, precizētas
platības, un tās pārsniedz pieļaujamo uzmērīšanas kļūdu, tādējādi
ir nepieciešams pašvaldības lēmums par platību precizēšanu.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemes vienību
Grīzupes ielā 100 un Grīzupes ielā 107, Liepājā, platību
precizēšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS
DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.
16.
Par zemes vienības Parka ielā 23, Liepājā, platības precizēšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Lai varētu reģistrēt zemesgrāmatā Liepājas pilsētas pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību Parka ielā 23, sagatavots lēmuma
projekts "Par zemes vienības Parka ielā 23, Liepājā, platības
precizēšanu".
Zemes vienību kadastrāli uzmērot, precizēta platība – 1247 kv.m,
un tā pārsniedz pieļaujamo uzmērīšanas kļūdu, tādējādi ir
nepieciešams pašvaldības lēmums par platības precizēšanu.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemes vienības
Parka ielā 23, Liepājā, platības precizēšanu” un iesniegt to
izskatīšanai
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
2018.gada
18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.
17.
Par zemesgabalu Rīgas ielā 50 un Brīvības ielā 55, Liepājā, robežu apstiprināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Lai ierakstītu zemesgrāmatā Liepājas pilsētas pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 50 sadalīšanu,
sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabalu Rīgas ielā 50 un
Brīvības ielā 55, Liepājā, robežu apstiprināšanu". Zemes ierīcības
projekts paredz atdalīt no zemesgabala Rīgas ielā 50 (Draudzīgā
aicinājuma Liepājas 5.vidusskola) zemes vienību 8872 kv.m platībā
ar adresi Brīvības ielā 55, uz kuras tiek būvēta Liepājas
vieglatlētikas manēža.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabalu
Rīgas ielā 50 un Brīvības ielā 55, Liepājā, robežu
apstiprināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS
PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

18.
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 12
nekustamajiem īpašumiem.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.1 “Par pašvaldības atteikumu izmantot
pirmpirkuma tiesības”.
19.
Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5-21 atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Turaidas
ielā 5-21, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē.
Lūdzu atbalstīt atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa
īpašuma Turaidas ielā 5-21 atsavināšanu".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma
Turaidas ielā 5-21 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.
20.
Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-7 atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Turaidas
ielā 3-7, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Turaidas ielā 3-7 atsavināšanu".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma
Turaidas ielā 3-7 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.
21.
Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-8 atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Turaidas
ielā 3-8, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Turaidas ielā 3-8 atsavināšanu".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma
Turaidas ielā 3-8 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

22.
Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-16 atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Turaidas
ielā 3-16, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Turaidas ielā 3-16 atsavināšanu".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma
Turaidas ielā 3-16 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.
23.
Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 4A-10 atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lazaretes
ielā 4A-10, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Lazaretes ielā 4A-10 atsavināšanu".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma
Lazaretes ielā 4A-10 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es.

24.
Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 16-14 atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pulkveža
Brieža ielā 16-14, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas
veidu – pārdošana izsolē.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Pulkveža Brieža ielā 16-14 atsavināšanu".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma
Pulkveža Brieža ielā 16-14 atsavināšanu” un iesniegt to
izskatīšanai
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
2018.gada
18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es.

25.
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-2 atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ģenerāļa
Baloža ielā 48-2, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas
veidu – pārdošana izsolē.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Ģenerāļa Baloža ielā 48-2 atsavināšanu".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma
Ģenerāļa Baloža ielā 48-2 atsavināšanu” un iesniegt to

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:

izskatīšanai
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
2018.gada
18.janvāra sēdē.
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es.

26.
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55-13 atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ģenerāļa
Baloža ielā 55-13, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas
veidu - pārdošana izsolē.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Ģenerāļa Baloža ielā 55-13 atsavināšanu".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma
Ģenerāļa Baloža ielā 55-13 atsavināšanu” un iesniegt to
izskatīšanai
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
2018.gada
18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es.

27.
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-2A atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ģenerāļa
Baloža ielā 57-2A, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas
veidu – pārdošana izsolē.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Ģenerāļa Baloža ielā 57-2A atsavināšanu".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma
Ģenerāļa Baloža ielā 57-2A atsavināšanu” un iesniegt to
izskatīšanai
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
2018.gada
18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es.

28.
Par dzīvokļa īpašuma Reiņu meža ielā 3-12 atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Reiņu meža
ielā 3-12, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Reiņu meža ielā 3-12 atsavināšanu".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma
Reiņu meža ielā 3-12 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es.

29.
Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-59 atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.59
Kārklu ielā 9, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu -

pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Kārklu ielā 9-59 atsavināšanu".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma
Kārklu ielā 9-59 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es.

30.
Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 12/20-32 atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Toma
ielā 12/20-32, Liepājā, un tam piekrītošās zemes 826/100000
kopīpašuma domājamo daļu atsavināšanu, nosakot atsavināšanas
veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Toma ielā 12/20-32 atsavināšanu".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma
Toma ielā 12/20-32 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es.

Sēde slēgta 2018.gada 11.janvārī pulksten 11.34.
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