Liepājas pilsētas dome
Pastāvīgā Finanšu komiteja
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: edoc@liepaja.lv, www.liepaja.lv

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2018.gada 11.janvārī

Nr. 1

Sēde sasaukta 2018.gada 11.janvārī pulksten 15.00.
Sēde atklāta 2018.gada 11.janvārī pulksten 14.59.
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS
Sēdē piedalās 7 komitejas locekļi:
Valērijs AGEŠINS
Gunārs ANSIŅŠ
Atis DEKSNIS
Ģirts KRONBERGS
Edvīns STRIKS
Jānis VILNĪTIS
Vilnis VITKOVSKIS
Sēdē nepiedalās 1 komitejas locekļi:
Linda MATISONE, ģimenes apstākļu dēļ
Klātesošie:
Māris EGMANIS, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES vadītājs
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektors
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības Izpilddirektora vietnieks būvniecības
jautājumos
Evija KALVENIECE, Pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes
vadītāja
Dace LIEPNIECE, Pašvaldības administrācijas Vides, veselības un
sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja
Kristīne NIEDRE-LATHERE, IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES vadītāja
Zane POMERANCE, IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES juriste
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks īpašumu
jautājumos
Elīna TOLMAČOVA, Pašvaldības administrācijas Vides, veselības un
sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja
Sēdi protokolē: Indra JOTIKA
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. 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".
2. Par projektu "Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu

īstenošana".
3. Par projektu "Labiekārtojuma izveide Liepājas pilsētas pludmalē".
4. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem 2018.gadā.
5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 "KĀRTĪBA, KĀDĀ LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA SEDZ
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS IZMAKSAS PRIVĀTAJAI IZGLĪTĪBAS
IESTĀDEI".
6. Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu
7. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 47-5 nosacīto cenu.
8. Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 33-4 nosacīto cenu.
9. Par dzīvokļa īpašuma Dzelzceļnieku ielā 2-4 nosacīto cenu.
10. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-111 nosacīto cenu.
11. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-2A izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
12. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cukura ielā 40 nodošanu
atsavināšanai.
13. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Pīlādžu ielā 25 nodošanu
atsavināšanai.
14. Par dzīvojamās mājas Graudu ielā 40 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

1.
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 Gunārs ANSIŅŠ:

RUNĀ Edvīns STRIKS:

- Informē, ka 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. Lēmuma projekts paredz Liepājas pilsētas
pašvaldības finansējumu Projekta neattiecināmo izdevumu
segšanai 2021. un 2022.gadā, t.sk.:
2021.gadā - 1 376 710 EUR;
2022.gadā - 1 376 709 EUR.
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes
2018.gada 18.janvāra sēdē.
- Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma
izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies.

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm
par, pret-nav, atturas-nav,
nebalso - 1,
NOLEMJ:
Akceptēt
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 izskatīšanai Liepājas
pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS:
- Lūdz deputātu Gunāru ANSIŅU par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas Domes sēdē.

2.
Par projektu "Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas
pasākumu īstenošana"
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka Latvijas vides aizsardzības fonds 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 paredzamās kopējās attiecināmās izmaksas ir 45719
EUR no kurām LVAF finansējums 85% apmērā – 38861,15
EUR no kopējām attiecināmām projekta izmaksām,
pašvaldības līdzfinansējums attiecīgi 15% - 6857,85 EUR.
2018.gada budžetā jāparedz līdzfinansējums 6857,85 EUR un
priekšfinansējums 36575,20 EUR, kopā 43433,05 EUR.
Turpmāk jāparedz uzturēšanas izdevumi ~ 5000 EUR gadā.
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes
2018.gada 18.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 8 balsīm
par, pret-nav, atturas-nav,
nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt lēmuma projektu "Par projektu "Liepājas ezera
eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana" un
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada
18.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS:
- Lūdz deputātu Gunāru ANSIŅU par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas Domes sēdē.
3.
Par projektu "Labiekārtojuma izveide Liepājas pilsētas pludmalē"
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka Latvijas vides aizsardzības fonds 2017.gada
22.decembrī izsludinājis projektu konkursu “Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātei “Publisko ūdeņu pārvaldība”, kura
ietvaros
pašvaldībai
iespējams
iesniegt
projektu
“Labiekārtojuma izveide Liepājas pilsētas pludmalē”.
Projekta paredzamās kopējās attiecināmās izmaksas ir 60720
EUR no kurām LVAF finansējums 82,35% apmērā – 50000
EUR no kopējām attiecināmām projekta izmaksām,
pašvaldības līdzfinansējums attiecīgi 17,65% - 10720 EUR.
2018.gada budžetā jāparedz līdzfinansējums 10720 EUR un
priekšfinansējums 48576 EUR, kopā 59296 EUR
Turpmāk jāparedz uzturēšanas izdevumi ~ 1000 EUR gadā.
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes
2018.gada 18.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 8 balsīm
par, pret-nav, atturas-nav,
nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt lēmuma projektu "Par projektu "Labiekārtojuma
izveide Liepājas pilsētas pludmalē" un iesniegt
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada

RUNĀ Uldis SESKS:

18.janvāra sēdē.
- Lūdz deputātu Gunāru ANSIŅU par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas Domes sēdē.

4.
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem 2018.gadā
ZIŅO Zane POMERANCE:

RUNĀ Indra JOTIKA:

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai noteiktu viena
izglītojamā izmaksas Liepājas pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs, speciālās pirmsskolas
izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs. 2018.gadā
ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem ir ieplānoti
EUR
272934. Vidējās izmaksas 2018.gadā uz vienu
izglītojamo - vispārējās izglītības iestādēs EUR 34,58,
pirmsskolas izglītības iestādēs EUR 165,53, bet speciālās
pirmsskolas izglītības iestādēs EUR 109,16.
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes
2018.gada 18.janvāra sēdē.
- Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās:
Gunārs ANSIŅŠ, Jānis VILNĪTIS, Vilnis VITKOVSKIS.

KOMITEJA, balsojot ar 8 balsīm
par, pret-nav, atturas-nav,
nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem
par
izglītības
iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem 2018.gadā" un iesniegt izskatīšanai
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS:
- Lūdz deputātu Ati DEKSNI par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas Domes sēdē.
5.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 "KĀRTĪBA, KĀDĀ LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA SEDZ
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS IZMAKSAS
PRIVĀTAJAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI"
ZIŅO Zane POMERANCE:

- Informē, ka 2017.gada 20.oktobrī spēkā stājušies grozījumi
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709
„Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību,
kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai
izglītības iestādei”. Grozījumi noteikumos paredz, ka papildus
šo noteikumu 6. punktā minētajām izmaksām pašvaldība
izmaksās iekļauj arī to pašvaldības izglītības iestāžu kopējo
pamatlīdzekļu nolietojumu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības
programmu. Kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina,
ievērojot pašvaldībām noteikto ilgtermiņa ieguldījumu
uzskaites kārtību."
Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas budžeta gadā.
Izmaksu aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem
iekļauj šādus pašvaldības izglītības iestāžu iepriekšējā gadā
pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus un šajā punktā
minētās aprēķinātās vērtības. Ievērojot minēto, saistošo

noteikumu projektā ir norādītas konkrētas izmaksas katrā
grupā 2018.gadam.
Saistošajos noteikumos norādīts atbilstoši Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 „Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”
noteiktajai metodikai aprēķinātais atbalsta apmērs uz vienu
izglītojamo mēnesī.
2018.gada budžetā paredzēts finansējums privāto izglītības
iestāžu līdzfinansējumam 267572 EUR apmērā.
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes
2018.gada 18.janvāra sēdē.
KOMITEJA, balsojot ar 8 balsīm
par, pret-nav, atturas-nav,
nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem Liepājas
pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 "KĀRTĪBA, KĀDĀ LIEPĀJAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBA
SEDZ
PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMAS IZMAKSAS PRIVĀTAJAI IZGLĪTĪBAS
IESTĀDEI" un saistošo noteikumu projektu "GROZĪJUMI
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2016.GADA 28.JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2 "KĀRTĪBA, KĀDĀ
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA SEDZ PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS IZMAKSAS PRIVĀTAJAI
IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI"" un iesniegt izskatīšanai Liepājas
pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS:
- Lūdz deputātu Ati DEKSNI par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas Domes sēdē.
6.
Par rezerves fonda līdzekļu piešķiršanu
ZIŅO Uldis SESKS:

- Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldība ir saņēmusi
biedrības "Latvijas Tenisa savienība" vēstuli, kurā lūgts rast
iespēju piešķirt finansiālo atbalstu 2018.gada februārī
plānotajam Federāciju kausam, kurš norisināsies Igaunijas
galvaspilsētā
Tallinā.
Latvijas
valstsvienība
startēs
Eiropas/Āfrikas 1.grupā, kur spēkiem mērosies kopumā 14
komandas. Latvijas valsti augstākā mēroga tenisa komandu
sacensībās pārstāvēs arī liepājniece Anastasija Sevastova.
Tādējādi mūsu komanda ar Ostapenko un Sevastovas dalību
kļūst par turnīra favorītkomandu. Sagatavotais lēmuma
projekts paredz no pašvaldības budžeta rezerves fonda
līdzekļiem piešķirt LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SPORTA
PĀRVALDEI 10000 EUR (desmit tūkstoši euro) 2018.gada
februārī plānotā Federāciju kausa līdzfinansējumam, lai
sekmētu Latvijas valsts komandas dalību sacensībās.
Finansējums paredzēts TV translāciju nodrošināšanai.

KOMITEJA, balsojot ar 8 balsīm
par, pret-nav, atturas-nav,
nebalso-nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.1 "Par rezerves fonda līdzekļu

piešķiršanu".
7.
Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 47-5 nosacīto cenu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma
Lāčplēša ielā 47-5, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0479,
nosacīto cenu 2900 EUR.
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes
2018.gada 18.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 8 balsīm
par, pret-nav, atturas-nav,
nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Lāčplēša ielā 47-5 nosacīto cenu" un iesniegt izskatīšanai
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS:
- Lūdz deputātu Valēriju AGEŠINU par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas Domes sēdē.
8.
Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 33-4 nosacīto cenu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma
Klāva Ukstiņa ielā 33-4, Liepājā, kadastra numurs 1700 903
1488, nosacīto cenu 2400 EUR (divi tūkstoši četri simti euro).
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes
2018.gada 18.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 8 balsīm
par, pret-nav, atturas-nav,
nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma Klāva
Ukstiņa ielā 33-4 nosacīto cenu" un iesniegt izskatīšanai
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS:
- Lūdz deputātu Valēriju AGEŠINU par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas Domes sēdē
9.
Par dzīvokļa īpašuma Dzelzceļnieku ielā 2-4 nosacīto cenu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma
Dzelzceļnieku ielā 2-4, Liepājā, kadastra numurs 1700 903
0191, nosacīto cenu 3700 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti
euro).
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes
2018.gada 18.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 8 balsīm
par, pret-nav, atturas-nav,
nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Dzelzceļnieku ielā 2-4 nosacīto cenu" un iesniegt

RUNĀ Uldis SESKS:

izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada
18.janvāra sēdē.
- Lūdz deputātu Valēriju AGEŠINU par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas Domes sēdē.

10.
Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-111 nosacīto cenu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma
Pāvilostas ielā 5-111, Liepājā, kadastra numurs 1700 903
1495, nosacīto cenu 3600 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro).
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes
2018.gada 18.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 8 balsīm
par, pret-nav, atturas-nav,
nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Pāvilostas ielā 5-111 nosacīto cenu" un iesniegt
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada
18.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS:
- Lūdz deputātu Valēriju AGEŠINU par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas Domes sēdē.
11.
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-2A izsoles
rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā
59-2A, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1292, 2017.gada
6.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena - 450 EUR).
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes
2018.gada 18.janvāra sēdē.

KOMITEJA, balsojot ar 8 balsīm
par, pret-nav, atturas-nav,
nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Ģenerāļa
Baloža
ielā
59-2A
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas
domes 2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS:
- Lūdz deputātu Ģirtu KRONBERGU par lēmuma projektu
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.
12.
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cukura ielā 40 nodošanu atsavināšanai.
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Informē, ka uz Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša
zemesgabala Cukura ielā 40 atrodas SIA “CTB” piederošs ēku
īpašums; saskaņā ar 2017.gada 1.novembra atsavināšanas
ierosinājumu SIA “CTB” lūdz nodot atsavināšanai Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošu apbūvētu zemesgabalu Cukura
ielā 40; zemesgabalu ir tiesīgs iegādāties tikai ēku īpašnieks,
cenu nosaka sertificēts vērtētājs, zemesgabala platība - 92856

kv.m; aicina noteikt, cik novērtējumus pasūtīt.
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes
2018.gada 18.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS:

- Pašvaldībai piederošā zemesgabala Cukura ielā 40
novērtēšanai ierosina pasūtīt divus vērtējumus.

KOMITEJA, balsojot ar 8 balsīm
par, pret-nav, atturas-nav,
nebalso-nav,
NOLEMJ:
1. Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldībai piederošā
zemesgabala Cukura ielā 40 nodošanu atsavināšanai" un
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada
18.janvāra sēdē.
2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDEI pasūtīt divus
novērtējumus pašvaldībai piederošā zemesgabala Cukura
ielā 40 novērtēšanai.
RUNĀ Uldis SESKS:
- Lūdz deputātu Ģirtu KRONBERGU par lēmuma projektu
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.
13.
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Pīlādžu ielā 25 nodošanu atsavināšanai
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Informē, ka uz Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša
zemesgabala Pīlādžu ielā 25 atrodas SIA “UNA-L” piederošs
ēku īpašums; saskaņā ar 2017.gada 5.decembra
atsavināšanas ierosinājumu SIA “UNA-L” lūdz nodot
atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošu
apbūvētu zemesgabalu Pīlādžu ielā 25; zemesgabalu ir tiesīgs
iegādāties tikai ēku īpašnieks; cenu nosaka sertificēts
vērtētājs, zemesgabala platība ir 813 kv.m; aicina noteikt
nepieciešamo vērtējumu skaitu.
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes
2018.gada 18.janvāra sēdē.

RUNĀ Uldis SESKS:

- Pašvaldībai piederošā zemesgabala Pīlādžu ielā 25
novērtēšanai ierosina pasūtīt divus novērtējumus.

KOMITEJA, balsojot ar 8 balsīm
par, pret-nav, atturas-nav,
nebalso-nav,
NOLEMJ:
1. Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldībai piederošā
zemesgabala Pīlādžu ielā 25 nodošanu atsavināšanai" un
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada
18.janvāra sēdē.
2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDEI pasūtīt divus
novērtējumus pašvaldībai piederošā zemesgabala
Pīlādžu ielā 25 novērtēšanai.
RUNĀ Uldis SESKS:
- Lūdz deputātu Ģirtu KRONBERGU par lēmuma projektu
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē.
14.
Par dzīvojamās mājas Graudu ielā 40 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz nodot
nekustamā īpašuma Graudu ielā 40, Liepājā, pārvaldīšanas

tiesības dzīvojamās mājas pārvaldniekam - sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS".
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes
2018.gada 18.janvāra sēdē.
KOMITEJA, balsojot ar 8 balsīm
par, pret-nav, atturas-nav,
nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvojamās mājas Graudu
ielā 40 pārvaldīšanas tiesību nodošanu" un iesniegt
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada
18.janvāra sēdē.
RUNĀ Uldis SESKS:
- Lūdz deputātu Valēriju AGEŠINU par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas Domes sēdē.
Sēde slēgta 2018.gada 11.janvārī pulksten 15.15.
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