
 

 

 
 

Liepājas pilsētas dome 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: edoc@liepaja.lv, www.liepaja.lv 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

2019.gada 18.aprīlī Nr. 6 
 

Sēde sasaukta 2019.gada 18.aprīlī pulksten 11.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 18.aprīlī pulksten 10.59. 
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 
Sēdē piedalās 14 deputāti: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Atis DEKSNIS 
Helēna GERILOVIČA 
Linda MATISONE 
Ludmila RJAZANOVA 
Gints ROČĀNS 
Pāvels SEREDA 
Uldis SESKS 
Gaļina SKOROBOGATOVA 
Edvīns STRIKS 
Modris ŠVEIDUKS 
Helvijs VALCIS 
Māris VERPAKOVSKIS 
Vilnis VITKOVSKIS 

  
Uzaicinātās personas:  

Jānis ALPE-LŪKS, SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" finanšu vadītājs                                                                                                                  
Lorita BOGDANOVA, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes 
Pašvaldības budžeta uzskaites daļas vadītājas pienākumu izpildītāja                                      
Andis DEJUS, SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" valdes priekšsēdētājs                                                                                                             
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs                                                                                                                   
Solvita FERDERE, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās  
attīstības plānošanas nodaļas eksperte ES fondu jautājumos                               
Aiga KĻAVENIECE, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja  
vietniece                                                                                    
Laura LIPSKA, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu  
ieviešanas nodaļas projektu vadītāja                                                         
Kristīne LUKOŠJUS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu  
ieviešanas nodaļas vadītāja                                                                  
Aksels RUPERTS, pašvaldības administrācijas Attīstības  
pārvaldes Stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļas eksperts ES fondu  
jautājumos                               
Arvīds VITĀLS, Liepājas pilsētas būvvaldes vadītājas vietnieks, galvenais  
teritorijas plānotājs                                                                       
Kristīne ZĪLE, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās  
attīstības plānošanas nodaļas eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos               
Uldis ZUPA, pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktors                                                                                    



2 

Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2018.gada pārskatu. 
2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2.  
  "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. 
3. Par projektu "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas  
  plāna realizēšanai". 
4. Par projektu "Kopīga aktīvu vietu izveide pilsētās Eiropā" ("Co-creating Active Urban    
  Spaces in Europe"). 
5. Par projektu "Eiropa pilsoņiem" ("Europe for citizens"). 
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.238 "Par  
  projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā"". 
7. Par aizņēmumu projekta "Dabas mājas izveide Zirgu salā" īstenošanai. 
8. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 10.novembra lēmumā Nr.383  
  "Par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta"". 
9. Par aizņēmumu projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta" īstenošanai. 
10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra lēmumā Nr.559  
  "Par projektu "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu  
   teritorijās plūdu laikā". 
11. Par Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu. 
12. Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa atkārtotu iecelšanu. 
13. Par amatu savienošanu. 
14. Par izmaiņām Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sastāvā. 
15. Par amatu savienošanu. 
16. Par amatu savienošanu. 
17. Par Dzīvokļu komisijas 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.318. 
18. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu  
   zemesgabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā, uzsākšanu un darba  
   uzdevuma apstiprināšanu. 
19. Par nekustamā īpašuma Koku ielā 10, Liepājā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 
20. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vecajā  
   ostmalā 23. 
21. Par neapdzīvojamo telpu Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā. 
22. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 16.februāra lēmumā Nr.68 "Par  
   neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā". 
23. Par dzīvojamo māju Kungu ielā 28. 
24. Par zemesgabala 14.novembra bulvārī 82/86 daļas nomas līguma termiņa  
   pagarināšanu. 
25. Par zemesgabala Lauku ielā 61 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
26. Par zemesgabala Vecajā ostmalā, pretī nekustamajam īpašumam Vecajā ostmalā  
   10, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
27. Par dzīvokļa īpašuma Slimnīcas ielā 7-9 nosacīto cenu. 
28. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
29. Par 2019.gada 20.februāra izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
Par izmaiņām darba kārtībā 

 
Jānis VILNĪTIS: - Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī - Dome) sēdi 

un informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegti 
29.jautājumi.  
   Ierosina no darba kārtības izslēgt 3 jautājumus - 
4.jautājumu "Par projektu "Kopīga aktīvu vietu izveide 
pilsētās Eiropā" ("Co-creating Active Urban   Spaces in 
Europe"), 14.jautājumu "Par izmaiņām Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas valdes sastāvā" un 15.jautājumu "Par 
amatu savienošanu". Skaidro iemeslus, kāpēc 
nepieciešamas minētās izmaiņas. 
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   Lūdz deputātus par priekšlikumu izslēgt no darba 
kārtības 4., 14. un 15.jautājumu balsot atsevišķi?  
   Aicina balsot par priekšlikumu izslēgt no darba 
kārtības 4.jautājumu "Par projektu "Kopīga aktīvu vietu 
izveide pilsētās Eiropā" ("Co-creating Active Urban 
Spaces in Europe") . 
    

DOME, balsojot ar 15 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Izslēgt no Liepājas pilsētas domes sēdes darba 
kārtības 4.jautājumu "Par projektu "Kopīga aktīvu 
vietu izveide pilsētās Eiropā" ("Co-creating Active 
Urban Spaces in Europe"). 
 

Jānis VILNĪTIS: - Aicina balsot par priekšlikumu izslēgt no darba kārtības 
14.jautājumu "Par izmaiņām Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas valdes sastāvā". 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, 
 

NOLEMJ:    Izslēgt no Liepājas pilsētas domes sēdes darba 
kārtības 14.jautājumu "Par izmaiņām Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas valdes sastāvā". 
 

Jānis VILNĪTIS: - Aicina balsot par priekšlikumu izslēgt no darba kārtības 
15.jautājumu "Par amatu savienošanu". 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, 
 

NOLEMJ:    Izslēgt no Liepājas pilsētas domes sēdes darba 
kārtības 15.jautājumu "Par amatu savienošanu". 

 
1. 

Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2018.gada pārskatu 
 

ZIŅO Jānis VILNĪTIS: 
 

- Informē, ka saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
21.panta pirmās daļas 2.punktu dome apstiprina 
pārskatus par budžeta izpildi un ka izskatīšanai Domes 
sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk arī - 
pašvaldība) budžeta 2018.gadam izpildi.  
   Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2018.gadā ir             
99 174 730 eiro, t.sk. pamatbudžeta ieņēmumi 95 099 684 
eiro. Eiropas Savienības struktūrfondu plānoto projektu 
apguvei 2018.gadā piesaistīti kredītresursi 8 554 681 eiro 
apmērā, bet kredītsaistību dzēšanai (pamatsumma + 
procentu maksājumi) pašvaldība izlietojusi 6 623 530 eiro. 
Pašvaldības kopbudžeta izdevumi sastāda 99 120 118 
eiro, t.sk. pamatbudžeta izdevumi 95 445 419 eiro. 
Komersantu pašu kapitālā ieguldīti 437 177 eiro. 
Pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 2018.gada beigām ir 
8 326 970 eiro, speciālā budžeta atlikums īpašiem 
mērķiem + ziedojumi un dāvinājumi - 1 246 033 eiro.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājumu pret 
iepriekšējo gadu apspriešanā piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Jānis VILNĪTIS un Evija 
KALVENIECE. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - G. ANSIŅŠ, U. SESKS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS,               
P. SEREDA, A. DEKSNIS, E. STRIKS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS,                        
G. SKOROBOGATOVA, M. VERPAKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, L. RJAZANOVA,                        
G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemts lēmums Nr.137 "Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības 2018.gada pārskatu". 
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2. 
Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 

"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu 
 

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt aktualizēto 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-
2020.gadam pielikumu Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-
2020.gadam".  
   Investīciju plāns tiek papildināts ar pieciem jauniem 
projektiem: 
- "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 
2.kārta" (izdalīts kā atsevišķs projekts no Pr_244); 
- "Kopīga aktīvu vietu izveide pilsētās Eiropā" ("Co-
creating Active Urban Spaces in Europe");  
- "Eiropa pilsoņiem" (Europe for citizens);  
- "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 
3.kārta"; 
- "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās 
ārtelpas attīstības un piejamības veicināšana kultūras un 
tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra 
pludmalē". Septiņiem projektiem precizēti dati - 
nosaukums, projektā plānotās darbības, plānotie rezultāti, 
finansējuma apjomu, kā arī veikti tehniski labojumi.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, P. SEREDA, H. VALCIS, 
E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, M. ŠVEIDUKS, U. SESKS, 
J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, M. VERPAKOVSKIS,                             
G. SKOROBOGATOVA, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.138 "Par Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma 
Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" 
aktualizēšanu". 

 
3. 

Par projektu "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas 
plāna realizēšanai" 

 
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts atbalstīt projekta 
"Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" (turpmāk- 
Projekts) sagatavošanu un iesniegšanu 9.3.1.specifiskā 
atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" pirmās 
projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, apstiprināt 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 2 630 900,00 
eiro, kā arī nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu un 
priekšfinansējumu Projekta attiecināmo izmaksu 
segšanai.  
   Projekta ietvaros plānots, ka: 
- Reiņa Meža ielā 12 tiks izveidota Jauniešu māja 12 
bērniem vecumā no 15 līdz 18 gadiem (atsevišķos 
gadījumos līdz 24 gadu vecumam) un personālam, 
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nodrošinot pilnīgu vides pieejamību; 
- Viršu ielā 9/11 pirmajā stāvā tiks izveidoti un aprīkoti 
Grupu dzīvokļi ar atbalstu aprūpē dzīvošanai  16 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, 
nodrošinot pilnīgu vides pieejamību; 
- Teodora Breikša ielā 16/20, pārbūvējot sētā esošo 
garāžu, tiks izveidotas un aprīkotas specializētās 
darbnīcas 20 personām ar garīga rakstura traucējumiem 
- labierīcības, garderobe, nodrošināta vides pieejamība; 
- Salmu ielā 53 un Kuldīgas ielā 20, tiks uzbūvētas un 
labiekārtotas dzīvojamās un saimniecības ēkas un veikts 
teritorijas labiekārtojums, nodrošinot ārpusģimenes 
aprūpē esošiem 16 bērniem ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - J. VILNĪTIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA,                      
V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, E. STRIKS,                         
G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS,                      
L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.139 "Par projektu "Sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai"". 

 
4. 

Par projektu "Eiropa pilsoņiem" ("Europe for citizens") 
 

ZIŅO Atis DEKSNIS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt pašvaldības 
dalību projektā "Eiropa pilsoņiem" (turpmāk - Projekts), tā 
sagatavošanu un iesniegšanu programmas "Europe for 
citizens" ietvaros.  
   Projekta galvenās aktivitātes un rezultāti: 
- pieredzes apmaiņas aktivitātes par aktīva un veselīga 
dzīves veida veicināšanu pilsētā, izmantojot sportu un 
sadarbības formas, kuras palīdz izveidot katrai projektā 
iesaistītajai pilsētai sev atbilstošu sistēmu veselīga 
dzīvesveida popularizēšanai; 
- tiks izstrādāta interneta platforma labas prakses piemēru 
apkopošanai un atspoguļošanai. Finansējums, kas 
Projekta ietvaros tiek paredzēts Liepājai, ir aptuveni 25 
000 eiro uz 36 mēnešiem un to 100% apmērā finansē 
programma "Europe for citizens".  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, P. SEREDA,                 
G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, H. VALCIS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA,               
U. SESKS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, M. ŠVEIDUKS, 
V. VITKOVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.140 "Par projektu "Eiropa 
pilsoņiem" ("Europe for citizens")". 

 
5. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.238 "Par 
projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā"" 

 
ZIŅO Atis DEKSNIS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā, pamatojoties uz iepirkuma "Par 
tiesībām veikt būvdarbus objektā "Dabas mājas izveide 
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Zirgu salā, Liepājā"" rezultātiem, paredzēts precizēt 
projekta "Dabas mājas izveide Zirgu salā" (turpmāk - 
Projekts) kopējās izmaksas un neattiecināmās izmaksas, 
Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības 
līdzfinansējumu Projekta attiecināmo un neattiecināmo 
izmaksu segšanai 2019. un 2020.gadā.  
   Projekta ietvaros tiek plānoti šādi būvdarbi: 
- Dabas mājas būvniecība, pamatojoties uz SIA "BM-
projekts" izstrādāto būvprojektu "Brīvdabas sporta un 
aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā"; 
- inženierkomunikāciju izbūve; 
- apkārtnes labiekārtošana. 
   Dabas mājas satura ideju izstrādās un īstenos 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde", īstenojot  projektu EEZ/Norvēģu 
finanšu instrumenta ietvaros, plānots iegādāties 
nepieciešamo aprīkojumu Dabas mājas darbības 
nodrošināšanai.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - G. ANSIŅŠ, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, 
L. RJAZANOVA, G. SKOROBOGATOVA, M. ŠVEIDUKS, L. MATISONE, H. VALCIS,       
A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, P. SEREDA,                         
M. VERPAKOVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,   

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.141 "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā 
Nr.238 "Par projektu "Dabas mājas izveide            
Zirgu salā"". 

 
6. 

Par aizņēmumu projekta "Dabas mājas izveide Zirgu salā" īstenošanai 
 

ZIŅO Atis DEKSNIS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts ņemt 2019.gadā Valsts 
kasē ilgtermiņa aizņēmumu uz 10 gadiem līdz 415 390 
eiro apmēram ar izņemšanu vidējā termiņā Eiropas 
Jūraslietu un zivsaimniecības fonda projekta "Dabas 
mājas izveide Zirgu salā" īstenošanai par Valsts kases 
noteikto procentu likmi. Aizņēmuma atdošanu plānot no 
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 
2022.gadu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, G. SKOROBOGATOVA, 
V. VITKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, H. VALCIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA,                    
A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, E. STRIKS,                  
M. VERPAKOVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.142 "Par aizņēmumu projekta 
"Dabas mājas izveide Zirgu salā" īstenošanai". 

 
7. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 10.novembra lēmumā Nr.383 
"Par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta"" 

 
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts precizēt projekta 
"Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta"  (turpmāk 
- Projekts) kopējās attiecināmās izmaksas, Projekta 
īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu 
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Projekta attiecināmo izmaksu segšanai un Projekta 
īstenošanai nepieciešamo finansējumu no pašvaldības 
budžeta 2019. un 2020.gadā. Projekta īstenošanas 
rezultātā tiks uzlabota centralizētās kanalizācijas 
infrastruktūra, kas dos iespēju to izmantot jauniem 
investoriem, paplašināties esošajiem investoriem, kā arī 
palielināsies to iedzīvotāju skaits, kas izmanto 
centralizētus kanalizācijas pakalpojumus.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ,               
P. SEREDA, M. ŠVEIDUKS, L. MATISONE, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, 
H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, U. SESKS,                      
M. VERPAKOVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,   

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.143 "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 10.novembra 
lēmumā Nr.383 "Par projektu "Ūdenssaimniecības 
attīstība Liepājā, 6.kārta"". 

 
8. 

Par aizņēmumu projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta" 
īstenošanai 

 
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts ņemt 2019.gadā Valsts 
kasē ilgtermiņa aizņēmumu uz 15 gadiem 202169 eiro 
apmērā ar izņemšanu vidējā termiņā sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitāla 
palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 
"Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta" 
īstenošanai par Valsts kases noteikto procentu likmi. 
Aizņēmuma atdošanu plānot no pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 2022.gadu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS,                     
A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, H. VALCIS, P. SEREDA,                  
L. MATISONE, H. GERILOVIČA, U. SESKS, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS,                 
G. SKOROBOGATOVA, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.144 "Par aizņēmumu projekta 
"Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta" 
īstenošanai". 

 
9. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra lēmumā Nr.559 
"Par projektu "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes 

pilsētu teritorijās plūdu laikā" 
 

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts precizēt projekta 
"Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu 
noplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā" ("Protecting Baltic 
Sea from untreated wastewater spillages during flood 
events in urban areas") izmaksu sadalījumu pa gadiem.  
   Minētā projekta ietvaros plānots veikt šādas 
aktivitātes: 
- automātisko hidroloģisko staciju (ūdens līmeņa sensors 
un video novērošanas kamera) uzstādīšana cietokšņa 
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kanālā pie Lībiešu un Grīzupes ielu caurtekām, 
Tirdzniecības kanālā, netālu pie Atteku salas (pretī 
adresei Vecā ostmala 10), Liepājas ezerā, netālu no 
Amatas un Ukstiņa ielu krustojuma; 
- 2008.gadā uzņēmuma "COWI" izstrādātās koncepcijas 
par sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu 
atdalīšanu, un virszemes ūdeņu novadīšanas vaļējo 
sistēmu inventarizācija; 
- 3D modeļa izstrāde potenciāli applūstošajām teritorijām; 
- pārrobežu sadarbība - pieredzes apmaiņas pasākumi, 
apmācības, sadarbības tīklu veidošana.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, 
A. DEKSNIS, M. ŠVEIDUKS, U. SESKS, H. VALCIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA,                
V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS,                            
G. SKOROBOGATOVA, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.145 "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
lēmumā Nr.559 "Par projektu "Baltijas jūras 
aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes 
pilsētu teritorijās plūdu laikā"". 

 
10. 

Par Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu 
 

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
nolikums. 
  Ņemot vērā, ka šobrīd spēkā esošais Liepājas pilsētas 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums  
apstiprināts 2007.gadā, ir izstrādāts jauns nolikums, kurā 
precizēts komisijas sastāvs, papildināti komisijas locekļu 
pienākumi - organizēt izsoles ne tikai par dzīvokļiem, bet 
arī citiem nekustamajiem īpašumiem, piemēram, 
zemesgabaliem, kā arī mainīta juridiskā terminoloģija 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un nolikuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - H. VALCIS, M. ŠVEIDUKS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, 
V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, 
H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS,                         
M. VERPAKOVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    1. Pieņemt lēmumu Nr.146 "Par Liepājas pilsētas 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.13 "Liepājas pilsētas 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums". 

 
11. 

Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa atkārtotu iecelšanu 
 

ZIŅO Uldis SESKS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā saskaņā ar Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas likuma 9.panta otro un trešo daļu, 
paredzēts iecelt ar 2019.gada 10.maiju Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas valdē Gunāru Ansiņu kā 
Liepājas pilsētas domes pārstāvi.  
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   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma 
izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS, A. DEKSNIS, 
G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, L. RJAZANOVA,                      
M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, 
pret - nav, atturas - nav, 1 nebalso - G. ANSIŅŠ,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.147 "Par Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas valdes locekļa atkārtotu 
iecelšanu". 

 
12. 

Par amatu savienošanu 
 

ZIŅO Uldis SESKS: 
 

- Informē, ka Domē ir saņemts Gunāra Ansiņa 
iesniegums, kurā viņš lūdz sniegt atļauju savienot 
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas 
attīstības un sadarbības jautājumos un Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas (turpmāk arī - Liepājas SEZ) valdes 
locekļa amatus ar citiem amatiem.  
   Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā" noteikto pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieks un Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas valdes loceklis ir valsts amatpersona. 
Speciālie amata savienošanas ierobežojumi pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietniekam un Liepājas SEZ valdes 
loceklim ir paredzēti minētā likuma 7.panta ceturtajā daļā 
un piektajā daļā. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
21.panta pirmās daļas 10.punktu dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, 
turklāt tikai dome var ievēlēt vai atlaist (atbrīvot no 
pienākumiem) domes priekšsēdētāja vietnieku. Saskaņā 
ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 9.panta 
otro daļu Liepājas pilsētas domes pārstāvjus valdē ieceļ 
un no amata atbrīvo ar Domes lēmumu. Līdz ar to 
Liepājas pilsētas dome ir institūcija, kas ir kompetenta 
sniegt atļauju Gunāram Ansiņam Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieka amata un Liepājas SEZ valdes 
locekļa amata savienošanai ar citiem amatiem.  
   Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir 
iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut 
Gunāram Ansiņam savienot Domes priekšsēdētāja 
vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos, 
Liepājas SEZ valdes locekļa, Domes Vides komisijas 
priekšsēdētāja un Budžeta komisijas locekļa, pašvaldības 
kapitāla daļu turētāja pārstāvja, VASAB (Vīzija un 
stratēģijas apkārt Baltijas jūrai) Baltijas jūras reģiona 
Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas 
priekšsēdētāja, Eiropas Savienības Reģionu komitejas 
locekļa vietnieka un politiskās partijas "Liepājas partija" 
valdes līdzpriekšsēdētāja amatus.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka viņa darbība VASAB (Vīzija un stratēģijas 
apkārt Baltijas jūrai) Baltijas jūras reģiona Telpiskās 
plānošanas un attīstības komitejā beigsies šā gada jūnija 
pirmajā nedēļā, jo Latvija izbeidz savu prezidentūru un to 
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pārņem Dānija. Līdz ar to, minētā amata savienošana 
nepieciešama tikai uz neilgu laika posmu. 
   Informē, ka balsojumā nepiedalīsies. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, U. SESKS,                  
V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, M. ŠVEIDUKS, H. GERILOVIČA,                   
G. SKOROBOGATOVA, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, E. STRIKS, J. VILNĪTIS,                 
G. ROČĀNS, pret - nav, atturas - nav, 1 nebalso - G. ANSIŅŠ,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.148 "Par amatu savienošanu". 
 

13. 
Par amatu savienošanu 

 
ZIŅO Helvijs VALCIS: 
 

- Informē, ka Domē ir saņemts pašvaldības aģentūras 
"Liepājas sabiedriskais transports" direktora Ulda Zupas 
iesniegums, kurā viņš lūdz sniegt atļauju savienot 
pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais 
transports" direktora amatu ar citiem amatiem.  
   Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā" noteikto publiskas personas 
iestādes vadītājs ir valsts amatpersona un publiskas 
personas iestādes vadītājam ir atļauts savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu pašvaldības 
institūcijā, ja amatu savienošana nerada interešu konfliktu 
un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās 
institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. Uldis Zupa 
par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais 
transports" direktoru iecelts ar Liepājas pilsētas domes 
2017.gada 12.oktobra lēmumu Nr.390, līdz ar to Dome ir 
institūcija, kas ir kompetenta Uldim Zupam sniegt atļauju 
iestādes vadītāja amatu savienot ar citu amatu.  
   Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir 
iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut Uldim 
Zupam savienot pašvaldības aģentūras "Liepājas 
sabiedriskais transports" direktora amatu ar Domes 
Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu 
izskatīšanas komisijas locekļa amatu un Liepājas 
Universitātes profesionālās maģistru studiju programmas 
"Vadības zinības" direktora amatu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktora 
amata apvienošanu ar Liepājas Universitātes profesionālās maģistru studiju 
programmas "Vadības zinības" direktora amatu apspriešanā piedalās Ludmila 
RJAZANOVA un Uldis ZUPA. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, J. VILNĪTIS,                    
M. VERPAKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, P. SEREDA, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA,                
E. STRIKS, L. RJAZANOVA, G. SKOROBOGATOVA, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS,                
U. SESKS, L. MATISONE, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.149 "Par amatu savienošanu". 
 

14. 
Par Dzīvokļu komisijas 2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.318 

 
ZIŅO Helvijs VALCIS: 
 

- Informē, ka ir saņemts iesniegums, kurā apstrīdēts 
Domes Dzīvokļu komisijas 2019.gada 21.februāra 
lēmums Nr.318 par atteikumu uzņemt uzskaitē 
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pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma 
risināšanā, pašvaldībai piederošas vai tās nomātas 
dzīvojamās telpas izīrēšanai un ka atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma 81.pantam domei ir 
pienākums vēlreiz pēc būtības izskatīt lietu.  
   Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir 
iesniegts lēmuma projekts, kurā, vispusīgi izvērtējot 
tiesību normas un lietas materiālus, Dome secina, ka 
minētais Dzīvokļu komisijas lēmums ir atstājams 
negrozīts.  
   Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto persona šo 
lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu 
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA,                        
V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, H. VALCIS,                  
A. DEKSNIS, P. SEREDA, U. SESKS, M. ŠVEIDUKS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ,                   
H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,   

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.150 "Par Dzīvokļu komisijas 
2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.318". 

 
15. 

Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 
zemesgabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā, uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu 
 

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA: 
 

- Informē, ka, lai mainītu teritorijas plānojumā noteikto 
(atļauto) lietojuma veidu no Savrupmāju apbūves 
teritorijas uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju, 
izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts uzsākt lokālplānojuma, kas groza Liepājas 
pilsētas teritorijas plānojumu, izstrādi zemesgabaliem 
Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, kā arī apstiprināt 
darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS,                  
M. ŠVEIDUKS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA,                              
L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, 
U. SESKS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.151 "Par lokālplānojuma, kas 
groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 
zemesgabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, 
Liepājā, uzsākšanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu". 

 
16. 

Par nekustamā īpašuma Koku ielā 10, Liepājā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu 
 

ZIŅO Jānis VILNĪTIS: 
 

- Informē, ka pašvaldībā 2019.gada 2.aprīlī iesniegts 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "V.O.V.A." Pirkuma 
līgums par nekustamā īpašuma Koku ielā 10, kas sastāv 
no zemesgabala 7379 kv.m platībā un divu stāvu mūra 
ēkas, atsavināšanu par kopējo summu 600 000 eiro.  
   Saskaņā ar likumā "Par pašvaldībām" noteikto 
vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja 
pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts 
nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu 
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likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, un tikai 
pašvaldības dome var lemt par pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā 
arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības 
īpašumā.  
   Jautājums par pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības 
iespējamiem risinājumiem rindu mazināšanai tika 
izskatīts Izglītības komisijā un, izvērtējot Liepājā esošo un 
prognozēto pirmsskolas izglītības iestāžu piepildījumu, 
mācību telpu noslodzi, to pilnvērtīgu izmantošanu, lai 
stiprinātu pirmsskolu izglītības iestāžu efektīvu, 
ilgtspējīgu, kvalitātē un vienlīdzības principos balstītu 
izglītības pakalpojumu attīstību, tika sagatavoti 
priekšlikumi par pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības 
iespējamiem risinājumiem rindu mazināšanai un izvirzīti 
kritēriji nekustamā īpašuma iegādei pirmsskolas izglītības 
iestādes izveidošanai:  
- ēku un teritoriju iespējams pielāgot bērnudārza 
vajadzībām 12 mēnešu laikā, t.sk. nepieciešamo 
projektēšanas un būvdarbu/remontdarbu veikšana; 
- ēkas konstrukcijā nav veiktas būtiskas izmaiņas; 
- infrastruktūra un teritorija ir labā tehniskā stāvoklī; 
- īpašuma ietilpība ir ne mazāka kā 8 grupu izveidei; 
- ēkā var tikt nodrošinātas vietas apmēram 200 bērniem; 
- iespējami zemāks pašvaldības finansiālais ieguldījums - 
1 kv.m izmaksas uz vienu bērnu. Izskatot dažādus 
scenārijus pietiekamam vietu nodrošinājumam pilsētā 
pirmsskolas izglītības iestādēs, Koku ielas īpašuma 
atgūšana ļautu ekonomēt pašvaldības budžeta līdzekļus, 
tajā pašā laikā ievērojami samazinātu rindu uz vietām 
pirmsskolas izglītības iestādēs.  
   Ievērojot minētos apsvērumus, izskatīšanai Domes 
sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts 
izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu 
Koku ielā 10, kas sastāv no zemesgabala 7379 kv.m 
platībā un divu stāvu mūra ēkas, kuru pārdod sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību "V.O.V.A".  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS,                 
V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, U. SESKS, H. GERILOVIČA,                      
G. SKOROBOGATOVA, L. RJAZANOVA, M. ŠVEIDUKS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, 
G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.152 "Par nekustamā īpašuma 
Koku ielā 10, Liepājā, pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu". 

 
17. 

Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vecajā 
ostmalā 23 

 
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka Domei, kā zemesgabala Vecajā ostmalā 23 
īpašniecei, jāpieņem lēmums izmantot vai neizmantot 
pirmpirkuma tiesības saskaņā ar 2019.gada 19.marta 
pirkuma līgumu.  
  Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir 
iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts neizmantot 
pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vecajā 
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ostmalā 23, kas sastāv no 1 būves, kuru pārdod               
SIA "BALTREIDS" par kopējo summu 174 000 eiro.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - J. VILNĪTIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS,               
L. RJAZANOVA, U. SESKS, G. ROČĀNS, M. ŠVEIDUKS, G. SKOROBOGATOVA,                
L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA,                   
M. VERPAKOVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.153 "Par atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu  
Vecajā ostmalā 23". 

 
18. 

Par neapdzīvojamo telpu Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā 
 

ZIŅO Edvīns STRIKS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot sabiedriskā 
labuma organizācijai, biedrībai "Jaunliepājas dzirkstele" 
bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem neapdzīvojamās 
telpas 33,5 kv.m platībā nekustamajā īpašumā Teodora 
Breikša ielā 45 sabiedriskā labuma darbību veikšanai.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, 
H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, E. STRIKS,               
M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, 
U. SESKS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.154 "Par neapdzīvojamo telpu 
Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā". 

 
19. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 16.februāra lēmumā Nr.68 "Par 
neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā" 

 

ZIŅO Edvīns STRIKS: 
 

- Informē, ka, lai sabiedriskā labuma organizācijai, 
biedrībai "CANIS GROUP LIEPAJA" ar Domes lēmumu 
lietošanā nodotās telpas vietā nodotu citu telpu ēkā 
Klaipēdas ielā 96A, kura ir piemērotāka kanisterapijas 
nodarbību rīkošanai, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts izdarīt attiecīgu 
grozījumu 2018.gada 16.februāra lēmuma Nr.68 "Par 
neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu 
lietošanā" 1.punktā.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - J. VILNĪTIS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, 
M. ŠVEIDUKS, L. RJAZANOVA, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, L. MATISONE, 
E. STRIKS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, G. ROČĀNS, U. SESKS,                          
M. VERPAKOVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,   

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.155 "Par grozījumu Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 16.februāra lēmumā Nr.68 
"Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A 
nodošanu lietošanā"". 

 
20. 

Par dzīvojamo māju Kungu ielā 28 
 

ZIŅO Edvīns STRIKS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts svītrot no sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU 
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APSAIMNIEKOTĀJS" apsaimniekošanā nodoto īpašumu 
saraksta ierakstu "KUNGU iela 28".  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - H. VALCIS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, 
M. ŠVEIDUKS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, 
P. SEREDA, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS,                   
U. SESKS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.156 "Par dzīvojamo māju 
Kungu ielā 28". 

 
21. 

Par zemesgabala 14.novembra bulvārī 82/86 daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu 

 
ZIŅO Uldis SESKS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt biedrībai 
"Karostas glābšanas biedrība" līguma par zemesgabala 
14.novembra bulvārī 82/86 daļas iznomāšanu termiņu 
līdz 2022.gada 23.jūlijam sarga mājiņas novietošanai.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - G. ANSIŅŠ, M. ŠVEIDUKS, H. VALCIS, E. STRIKS, 
U. SESKS, G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA,                      
L. MATISONE, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS,                
H. GERILOVIČA, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.157 "Par zemesgabala 

14.novembra bulvārī 82/86 daļas nomas līguma 
termiņa pagarināšanu". 

 
22. 

Par zemesgabala Lauku ielā 61 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Ludmila RJAZANOVA: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt laivu garāžu 
īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai "STARTS" līguma 
par zemesgabala Lauku ielā 61 daļas iznomāšanu 
termiņu līdz 2024.gada 23.maijam laivu eliņu Ulmales ielā 
19 uzturēšanai un apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, M. ŠVEIDUKS,               
E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, 
A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, U. SESKS,                   
G. ROČĀNS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.158 "Par zemesgabala Lauku 
ielā 61 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

 
23. 

Par zemesgabala Vecajā ostmalā, pretī nekustamajam īpašumam Vecajā ostmalā 
10, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 
ZIŅO Modris ŠVEIDUKS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt SIA "ANKIA" 
līguma par zemesgabala Vecajā ostmalā, pretī 
nekustamajam īpašumam Vecajā ostmalā 10, daļas 
iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2024.gada 24.aprīlim 
makšķerēšanas un tūrisma piederumu veikala, nomas 
punkta un kafejnīcas uzturēšanai un apsaimniekošanai.  
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   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, A. DEKSNIS,                 
G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, E. STRIKS, 
G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, M. ŠVEIDUKS, H. GERILOVIČA, J. VILNĪTIS,                
U. SESKS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.159 "Par zemesgabala  
Vecajā ostmalā, pretī nekustamajam īpašumam 
Vecajā ostmalā 10, daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

 
24. 

Par dzīvokļa īpašuma Slimnīcas ielā 7-9 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Modris ŠVEIDUKS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa 
īpašuma Slimnīcas ielā 7-9 nosacīto cenu 12000 eiro.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS,                 
G. SKOROBOGATOVA, E. STRIKS, H. VALCIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA,                 
A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, J. VILNĪTIS, M. ŠVEIDUKS, U. SESKS,                      
M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.160 "Par dzīvokļa īpašuma 
Slimnīcas ielā 7-9 nosacīto cenu". 

 
25. 

Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Gaļina 
SKOROBOGATOVA: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa 
īpašuma Nākotnes ielā 19-1 izsoles rezultātus - nosolītā 
cena ir 950 eiro.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 15 balsīm par - G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS,   
V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, 
M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, U. SESKS, H. GERILOVIČA,                        
M. VERPAKOVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.161 "Par dzīvokļa īpašuma 
Nākotnes ielā 19-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu". 

 
26. 

Par 2019.gada 20.februāra izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Gaļina 
SKOROBOGATOVA: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt izsoles 
rezultātus 5 īpašumiem: 
- dzīvokļa īpašumam Lāčplēša ielā 33-14/15, nosolītā 
cena - 2500 eiro; 
- dzīvokļa īpašumam Nākotnes ielā 19-13, nosolītā cena 
- 1450 eiro; 
- dzīvokļa īpašumam Nākotnes ielā 19-16, nosolītā cena 
- 1550 eiro; 
- dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka ielā 79-2, nosolītā 
cena - 750 eiro; 
- dzīvokļa īpašumam Raiņa ielā 55-8, nosolītā cena - 3800 
eiro. 
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
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DOME, balsojot ar 15 balsīm par - H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, J. VILNĪTIS,                
E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, U. SESKS, L. MATISONE, 
M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, A. DEKSNIS,                
H. GERILOVIČA, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.162 "Par 2019.gada 
20.februāra izsoles rezultātu apstiprināšanu". 

 
Sēde slēgta 2019.gada 18.aprīlī pulksten 11.48. 
 
 
 
 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS  Jānis VILNĪTIS (18.04.2019.) 
 
 
 
 
Protokolēja 

  
 
 
 
Egita LUKJANOVA (18.04.2019.) 

 


