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

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2021.gada 14.janvārī

Nr. 1

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.8. un 6.9.apakšpunktu un Liepājas pilsētas
pašvaldības administrācijas 2020.gada 21.decembra rīkojuma Nr.247/2.1.1 “Par papildus
nosacījumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un rīcībai ārkārtējās situācijas laikā”
2.3.apakšpunktu, Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēde notiek, izmantojot
videokonferenču rīku Zoom Meeting.

Sēde sasaukta 2021.gada 14.janvārī pulksten 14:00.
Sēde atklāta 2021.gada 14.janvārī pulksten 14:00.
Sēdi vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis
Sēdē piedalās 9 deputāti:
Uldis Sesks
Gaļina Skorobogatova
Modris Šveiduks
Vilnis Vitkovskis
Atis Deksnis
Linda Matisone
Edvīns Striks
Gunārs Ansiņš
Uzaicinātās personas:
Zane Pomerance - Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes juriste (1.§)
Linda Krasovska- Sociālais dienesta direktors (2.§)
Oksana Luce - Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas
daļas vadītāja (3.§)
Kristīne Lukošjus - Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas
vadītāja (4.§-5.§)
Dace Liepniece-Liepiņa - Vides nodaļas vadītāja (6.§)
Aija Nelsone - Personāla daļas vadītāja (7.§)
Aiga Kļaveniece - Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece (8.§)
Evija Kalveniece - Finanšu pārvaldes vadītājs (9.§)
Didzis Jēriņš – pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības
jautājumos (10.§)
Māris Egmanis - Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (11.§-21.§),
Sēdi protokolē Evija Ošeniece

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par projektu "Uzņēmējdarbības plānošanas atbalsta pasākumi Kurzemes
plānošanas reģionā"
2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošajos
noteikumos Nr.25 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem"
3. Par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās
4. Par projektu "Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā”
5. Par projektu " Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde”
6. Par projektu “Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā”
7. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.460
"Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā"
8. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2.
“Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu
9. Par aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa
rekonstrukcija" īstenošanai
10. Par atļauju dāvinājuma pieņemšanai
11. Par nekustamā īpašuma Kungu ielā 2-8, Liepājā, daļu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā
12. Par elektronisko izsoļu rezultātiem 2020.gadā
13. Par dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 1-55 nosacīto cenu
14. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Katedrāles ielā 1, Liepājā, cenas
apstiprināšanu
15. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25, Liepājā, cenas
apstiprināšanu
16. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 33A, Liepājā, cenas
apstiprināšanu
17. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu
18. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 109-15 atsavināšanu
19. Par nekustamā īpašuma Vecā ostmalā 56 atsavināšanu
20. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 72 izsoli
21. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N trešo izsoli
Par izmaiņām darba kārtībā
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Lūdz no darba kārtības izslēgt 11.jautājumu par nekustamā
īpašuma Kungu ielā 2-8, Liepājā, daļu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā. Aicina balsot par 11.darba kārtības jautājuma
izslēgšanu no Pastāvīgās Finanšu komitejas sēdes darba
kārtības.
9 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, Gaļina
Par lēmumu balso:
Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis
"par" Vilnītis, Vilnis Vitkovskis, Gunārs Ansiņš)
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Izslēgt no Pastāvīgās Finanšu komitejas sēdes darba kārtības
11.jautājumu "Par zemes vienības Brīvostas iela, Liepājā,
kadastra apzīmējums 1700010077 (ostas pievedceļš), nodošanu
valsts īpašumā bez atlīdzības".

1.§
Par projektu "Uzņēmējdarbības plānošanas atbalsta pasākumi Kurzemes
plānošanas reģionā"
Ziņo Zane
Pomerance:

Informē, ka lēmums ir nepieciešams, lai nodrošinātu juridisko
pamatu sadarbībai ar Kurzemes plānošanas reģionu projekta
“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas
reģionā” (Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.
gadam pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020. gadam”
projekta unikālais Nr. Pr_316) iesnieguma sagatavošanā un
īstenošanā. Liepājas pilsētas pašvaldība projektā īstenos
jauniešu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, lai nodrošinātu
nepieciešamās kompetences un prasmes reģiona darba tirgum,
izveidojot Jauniešu uzņēmējdarbības un karjeras atbalsta centru,
aprīkojot to ar darba stacijām četrās nozarēs, organizējot biznesa
darbnīcas, tīklošanās pasākumus, forumus, hakatonu
(tehnoloģiju maratonu), sagatavojot speciālistus, kuri nodrošinās
atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Lūdz atbalstīt
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.janvāra sēdē.
9 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, Gaļina
Par lēmumu balso:
Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis
"par" Vilnītis, Vilnis Vitkovskis, Gunārs Ansiņš)
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Izsaka viedokli
Jānis Vilnītis:

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
projektu "Uzņēmējdarbības plānošanas atbalsta pasākumi
Kurzemes plānošanas reģionā""
Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot Liepājas
pilsētas domes sēdē.

2.§
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošajos
noteikumos Nr.25 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem"
Ziņo Linda
Krasovska:

Informē, ka sagatavots lēmuma projekts, jo Saskaņā ar Ministru
kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr.829
“Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās" (turpmāk - noteikumi Nr.857) no 2021. gada 1.
janvāra ir palielināti sociālo garantiju pabalstu apmēri bāreņiem

un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas un ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Lūdz
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis
"par" Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
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Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
grozījumiem
Liepājas
pilsētas
domes
2010.gada
16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par pabalstiem
pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem""

Izsaka
Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot
priekšlikumu Jānis
Liepājas pilsētas domes sēdē.
Vilnītis:
3.§
Par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās
Ziņo Oksana Luce:

Izsaka priekšlikumu
Ronalds Fricbergs:

Informē, ka lēmuma projekts sagatavots lai publiska persona
izpildītu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 7. pantā noteikto pienākumu, publiskai
personai ne retāk kā reizi piecos gados ir jāpārvērtē katru tās
tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un jānosaka vispārējo
stratēģisko mērķi. Izvērtējumu sagatavošanas periods – no
2020. gada 8. jūnija līdz 7. decembrim. Papildus izvērtējumi
sagatavoti no 2020. gada 9. decembra līdz 2021. gada 7.
janvārim.Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, lēmumu par publiskas
personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem
attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija un
lēmumā ietver vērtējumu attiecībā uz atbilstību likuma 4. panta
nosacījumiem, kā arī pašvaldības kontrolējošo kapitālsabiedrību
vispārējo stratēģisko mērķi. Iepriekšējais dalības izvērtējums
pašvaldības kapitālsabiedrībās notika 2015. gadā. Lūdz atbalstīt
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.janvāra sēdē.
Ierosina lēmuma projekta 4.punktu izteikt šādā redakcijā: "4.
Izvērtēt pašvaldības līdzdalības apmēra samazināšanu SIA
"LIEPĀJAS ENERĢIJA", atsavinot (pārdodot) daļu no
pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām SIA "LIEPĀJAS
ENERĢIJA"
Publiskas
personas
kapitāla
daļu
un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā, bet
saglabājot līdzdalību SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" Liepājas
pilsētai nozīmīgu jautājumu izlemšanā.". Lūdz par to ziņot
Liepājas pilsētas domes pastāvīgajā Finanšu komitejā, lai ir
atgriezeniskā saite.

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Par lēmumu balso:
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
"par" Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
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Izsaka priekšlikumu Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas
Jānis Vilnītis:
pilsētas domes sēdē.
4.§
Par projektu "Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā”
Ziņo Kristīne
Lukošjus:

Informē, ka sagatavotais lēmums ir nepieciešams, lai projektu
"Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā” (turpmāk
tekstā “projekts”) iesniegtu biedrības “Liepājas rajona partnerība”
izsludinātajā atklātajā projektu konkursa 8. kārtā. Atbalsts
projekta
īstenošanai
paredzēts
Eiropas
Jūrlietu
un
zivsaimniecības fonda (EJZF) Zivsaimniecības Rīcības
programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.
Projekta mērķis ir mazināt līdzšinējo degradējošo ietekmi uz vidi,
kā arī sekmēt Zirgu salas pieejamību, īstenojot teritorijas
pielāgošanu gan tūristu, gan pilsētnieku vajadzībām atpūtai brīvā
dabā. Īstenojot apgaismojuma, pieejamības un biotopu
apstādījumu izbūvi tiek paplašinātas iespējas drošam,
estētiskām laika pavadīšanas iespējām ārtelpā, jebkurā
diennakts laikā. Projekta kopējās izmaksas 460 900 eiro.
Projekta attiecināmās izmaksas - 460 900 eiro, no tām: EJZF
atbalsta intensitāte 90% – 414 810 eiro; Liepājas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējums (10%) – 46 090 eiro. Projekta
īstenošanai nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējumu un
priekšfinansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai: 2021.
gadā – 285 758 eiro. 2022. gadā – 92 180 eiro. Lūdz atbalstīt
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis
"par" Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
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Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
projektu "Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu
salā”"

Izsaka viedokli Jānis Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot
Vilnītis:
Liepājas pilsētas domes sēdē.
5.§
Par projektu " Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde”
Ziņo Kristīne
Lukošjus:

"pret" -

Informē, ka lēmums ir nepieciešams, lai projektu "Ūdenstilpju
attīrīšanas tehnikas iegāde" iesniegtu biedrības “Liepājas rajona
partnerība” izsludinātajā atklātajā projektu konkursa 8. kārtā.
Atbalsts projekta īstenošanai paredzēts Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda (EJZF) Zivsaimniecības Rīcības
programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.
Projekta stratēģiskais mērķis ir Liepājas ezera un upju gultņu
attīrīšana,
uzturēšana
un
bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšana. Projekta ietvaros plānots iegādāties ūdenstilpju
attīrīšanas traktoru.Veicot minētās darbības, tiks attīrīta ezera
un tā pieguļošā teritorija 50 ha platībā. Projekta mērķis ir
nodrošināt ezera un tā upju gultņu attīrīšanu, sekmējot tā
ilgtspējīgu izmantošanu kā pilsētvidei pieejamu sakārtotu dabas
objektu. Īstenojot ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegādi tiks
uzturēta ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūra (laivu, kuģu
ceļi) un nodrošināta makšķernieku piekļuve ezeram. Projekta
kopējās izmaksas ir 650 000 eiro. Projekta attiecināmās
izmaksas – 650 000 eiro, no tām: EJZF atbalsta intensitāte 90%
– 585 000 eiro; Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums
(10%) – 65 000 eiro. Projekta īstenošanai nepieciešamais
pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums projekta
attiecināmo izmaksu segšanai:2021. gadā – 533 000 eiro. Lūdz
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
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"par" -

Nolemj:
Izsaka viedokli Jānis
Vilnītis:

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
projektu " Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde”"
Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

6.§
Par projektu “Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā”
Ziņo Dace Liepniece Informē, ka lēmuma projekts sagatavots, jo Latvijas vides
- Liepiņa:
aizsardzības fonds (LVAF) ir izsludinājis projektu konkursu
“Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un
aizsardzība” aktivitātē “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās”, kura ietvaros pašvaldībai

iespējams iesniegt projektu “Laivu ielaišanas vietas atjaunošana
Ezremalas ielā, Liepājā” . Projekta ietvaros plānots atjaunot laivu
nolaišanas vietu, nodrošinot tās labiekārtojuma vides pieejamību,
vienlaikus uzlabojot kvalitatīvas atpūtas un rekreācijas iespējas
Liepājas pilsētas iedzīvotājiem. Projekta ietvaros paredzētie
uzdevumi: labiekārtot teritoriju aptuveni 300 m2 platībā, izveidot
bruģētu laukumu laivu piekabju nobraukšanai aptuveni 195 m2
platībā, uzstādīt divas platformas laivu pietauvošanai, vienai no
tām nodrošinot vides pieejamību, uzstādīt informācijas stendu un
laivu skaitītāju. Projekta paredzamās kopējās attiecināmās
izmaksas ir 76 550 EUR no kurām LVAF finansējums – 30 000,00
EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis
"par" Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
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Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
projektu “Laivu ielaišanas vietas atjaunošana Ezermalas ielā,
Liepājā”"
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot
Jānis Vilnītis:
Liepājas pilsētas domes sēdē.
Nolemj:

7.§
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.460
"Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā"
Ziņo Aija Nelsone:

Informē, ka lēmums nepieciešams ņemot vērā, ka no 2021. gada
1. janvāra paaugstināta minimālā mēneša darba alga, 2020.
gada 17. decembrī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja un
2020. gada 29. decembrī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
publicēja grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Atbilstoši Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumam Liepājas pilsētas pašvaldībā ir izstrādāta un ar Liepājas
pilsētas domes lēmumu ir apstiprināta Liepājas pilsētas
pašvaldības darbinieku mēnešalgu skala. Atbilstoši grozījumiem
likumā Liepājas pilsētas pašvaldības darbinieku mēnešalgu skalā
tiks paaugstināts maksimāli pieļaujamais mēnešalgas apmērs
pirmajā mēnešalgu grupā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas
domes 21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis
"par" Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav

"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra
lēmumā Nr.460 "Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā""
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot
Jānis Vilnītis:
Liepājas pilsētas domes sēdē.
Nolemj:

8.§
Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2.
“Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu
Ziņo Aiga
Kļaveniece:

Informē, ka lēmums nepieciešams, ņemot vērā to, ka Liepājas
pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam pielikumā
Nr. 2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020. gadam” veikta virkne ar
precizējumiem, nepieciešams apstiprināt plāna aktualizēto
versiju. Pēc atbildīgo institūciju (struktūrvienības, iestādes,
kapitālsabiedrības) pieprasījuma, veiktas 45 izmaiņas. Lūdz
atbalstīt tehnisku precizējumu nosaukumā paskaidrojot, ka
investīciju plāns, kas šobrīd ir spēkā no 2015.-2020.gadam būs
spēkā arī 2021.gadā līdz jaunās attīstības programmas
apstiprināšanai.Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks,
"par" Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam
Nolemj:
pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam"
aktualizēšanu"
Izsaka viedokli Jānis Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas
Vilnītis:
pilsētas domes sēdē.
9.§
Par aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa
rekonstrukcija" īstenošanai
Ziņo Evija
Kalveniece:

Informē, ka lēmums nepieciešams, lai pašvaldība varētu saņemt
aizņēmumu no Valsts kases Kohēzijas fonda projekta “Tramvaja
līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija”
īstenošanai. Projektu īsteno SIA “Liepājas tramvajs”. Liepājas
pilsētas pašvaldība piedalās projektā kā sadarbības partneris ar
līdzfinansējumu 11,25% no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām. Projekta ietvaros jau ir sakārtota Lielā iela un tramvaja

tilts, kā arī pakāpeniski tiek piegādāti jauni tramvaja vagoni.
Kopumā plānots saņemt sešus vagonus līdz gada beigām. Lūdz
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks,
"par" Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās
teritorijas kompleksa rekonstrukcija" īstenošanai"
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot Liepājas
Jānis Vilnītis:
pilsētas domes sēdē.
Nolemj:

10.§
Par atļauju dāvinājuma pieņemšanai
Ziņo Didzis Jēriņš:

Informē, ka lēmums nepieciešams, jo SIA “Lidl Latvija” ir
vērsusies pašvaldībā ar iesniegumu veikt ieguldījumus publiskajā
infrastruktūrā, pārbūvējot Parka ielas un Tirgus ielas krustojumu.
Uzņēmējs pārbūvi apņemas veikt par saviem līdzekļiem. Ņemot
vērā, ka ieguldījums publiskajā infrastruktūrā ir uzskatāms par
dāvinājumu pašvaldībai, nepieciešama Liepājas pilsētas domes
atļauja pieņemt dāvinājumu. Tiks veikta ielu infrastruktūras
pārbūve, nodrošinot piekļuvi SIA “Lidl Latvija” īpašumam, kā arī
nodrošināta satiksmes drošība Parka ielas un Tirgus ielas
krustojumā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks,
"par" Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
atļauju dāvinājuma pieņemšanai"
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas
Jānis Vilnītis:
pilsētas domes sēdē.
Nolemj:

11.§
Par nekustamā īpašuma Kungu ielā 2-8, Liepājā, daļu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā
Ziņo Māris Egmanis: Informē ,ka lēmums nepieciešams, lai sabiedriskā labuma
organizācijai, biedrībai “Liepājas tehnoloģiju klasteris”
bezatlīdzības lietošanā varētu nodot nekustamo īpašumu Kungu
ielā 2-8 (telpu grupas 1700 033 0227 001 008 daļa). Biedrībai
tādējādi tiks dota iespēja veikt darbību labdarības (izglītības
veicināšanas) jomā bez papildus izmaksām par telpu nomu. Lūdz
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis
"par" Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
nekustamā īpašuma Kungu ielā 2-8, Liepājā, daļu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā"
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot Liepājas
Jānis Vilnītis:
pilsētas domes sēdē.
Nolemj:

12.§
Par elektronisko izsoļu rezultātiem 2020.gadā
Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai reizi ceturksnī sniegtu
informāciju Liepājas pilsētas domes pastāvīgajai Finanšu
komitejai par elektronisko izsoļu rezultātiem. Lūdz atbalstīt
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis
"par" Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Pieņemt lēmumu Nr. 1/1 "Par elektronisko izsoļu rezultātiem
2020.gadā"
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot
Jānis Vilnītis:
Liepājas pilsētas domes sēdē.
Nolemj:

13.§
Par dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 1-55 nosacīto cenu
Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Lielajā
ielā 1-55, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0364, reģistrēts
Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.683-55,
nosacīto cenu 15100 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
21.janvāra sēdē.
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot
Jānis Vilnītis:
Liepājas pilsētas domes sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis
"par" Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Nolemj:

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 1-55 nosacīto cenu"

14.§
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Katedrāles ielā 1, Liepājā, cenas
apstiprināšanu
Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā apbūvēta zemesgabala
Katedrāles ielā 1, Liepājā (kadastra Nr.1700 002 0274),
pārdošanas cenu 15800 EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
21.janvāra sēdē.
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot
Jānis Vilnītis:
Liepājas pilsētas domes sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis
"par" Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Nolemj:

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
pašvaldībai piederošā zemesgabala Katedrāles ielā 1,
Liepājā, cenas apstiprināšanu"

15.§
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25, Liepājā,
cenas apstiprināšanu
Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā apbūvēta zemesgabala
Oskara Kalpaka ielā 21/25, Liepājā (kadastra Nr.1700 020 0494),
pārdošanas cenu 105000 EUR (viens simts pieci tūkstoši euro).
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks,
"par" Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
Nolemj:
pašvaldībai piederošā zemesgabala Oskara Kalpaka ielā
21/25, Liepājā, cenas apstiprināšanu"
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot
Jānis Vilnītis:
Liepājas pilsētas domes sēdē.
16.§
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 33A, Liepājā, cenas
apstiprināšanu
Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā apbūvēta zemesgabala
Ģenerāļa Baloža ielā 33A, Liepājā (kadastra Nr.1700 002 0134),
pārdošanas cenu 103200 EUR (viens simts trīs tūkstoši divi simti
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis
"par" Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
pašvaldībai piederošā zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā
33A, Liepājā, cenas apstiprināšanu"
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot
Jānis Vilnītis:
Liepājas pilsētas domes sēdē.
Nolemj:

17.§
Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu
Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmums paredz atļaut uzsākt Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu atsavināšanu,
nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē:1.1. Baseina
ielā 18-3;1.2. Bārtas ielā 18-8A;1.3. Bērzu ielā 21-14;1.4.
Celtnieku ielā 5-4;1.5. Celtnieku ielā 5-7;1.6. Ezera ielā 65-9;1.7.
Ģenerāļa Baloža ielā 57-8A;1.8. Jelgavas ielā 3-3;1.9. Oskara
Kalpaka ielā 79-5;1.10. Zāļu ielā 25-13. Lūdz atbalstīt sagatavoto
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai
Liepājas pilsētas domes 21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks,
"par" Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu"
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot Liepājas
Jānis Vilnītis:
pilsētas domes sēdē.
Nolemj:

18.§
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 109-15 atsavināšanu
Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma
Oskara Kalpaka ielā 109-15, Liepājā, kadastra numurs 1700 903
1524, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks,
"par" Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 109-15 atsavināšanu"
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot Liepājas
Jānis Vilnītis:
pilsētas domes sēdē.
Nolemj:

19.§
Par nekustamā īpašuma Vecā ostmalā 56 atsavināšanu
Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz nodot
atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Vecā ostmalā 56, Liepājā, kadastra
numurs 17000300024, reģistrēts Liepājas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4020. Lūdz atbalstīt sagatavoto
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai
Liepājas pilsētas domes 21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks,
"par" Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
nekustamā īpašuma Vecā ostmalā 56 atsavināšanu"
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot Liepājas
Jānis Vilnītis:
pilsētas domes sēdē.
Nolemj:

20.§
Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 72 izsoli
Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Krūmu ielā 72, Liepājā, kadastra numurs 1700 011 0212,
nosacīto cenu – 152400 EUR (viens simts piecdesmit divi
tūkstoši četri simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas
domes 21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks,
"par" Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
nekustamā īpašuma Krūmu ielā 72 izsoli"
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot
Jānis Vilnītis:
Liepājas pilsētas domes sēdē.
Nolemj:

21.§
Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N trešo izsoli
Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt Liepājas
pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Graudu ielā

43-86N, Liepājā, kadastra numurs 1700 902 2966, kurš reģistrēts
Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1248-A-NT un
tam piekrītošās zemes 10/1000 kopīpašuma domājamo daļu,
kadastra numurs 1700 032 0092, kura reģistrēta Liepājas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1248, otro elektronisko
izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. Apstiprināt lēmuma
1.punktā minētā objekta trešās, elektroniskās izsoles ar
augšupejošu soli, sākumcenu – 14700 EUR (četrpadsmit tūkstoši
septiņi simti euro), pazeminot nosacīto cenu 24500 EUR
(divdesmit četri tūkstoši pieci simti euro) par 40 (četrdesmit)
procentiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
21.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks,
Par lēmumu balso:
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks,
"par" Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" -

nav

"nepiedalās" -

nav

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N trešo izsoli"
Izsaka priekšlikumu Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot
Jānis Vilnītis:
Liepājas pilsētas domes sēdē.
Nolemj:
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