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SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2019.gada 6.jūnijā Nr.6  

 

 
Sēde sasaukta 2019.gada 6.jūnijā pulksten 10.30. 
Sēde atklāta 2019.gada 6.jūnijā pulksten 10.33. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Vilnis VITKOVSKIS 
 
 
Sēdē piedalās 6 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Linda MATISONE 
Ludmila RJAZANOVA 
Uldis SESKS 
Modris ŠVEIDUKS 
Jānis VILNĪTIS 

 
 

Uzaicinātās personas:  
Andis DEJUS, SIA "Liepājas ūdens" valdes priekšsēdētājs                                                                                                             
Māris EGMANIS, Iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" vadītājs                                                                                                         
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektors                                                                                                                            
Dāvids JANSONS, SIA "Vēl augstāk" pārstāvis                                                                                                                            
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos                                                                                           
Uldis KLAKS-KLEINS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu  
                                       ieviešanas nodaļas Vadošais projektu vadītājs                                                
Aiga KĻAVENIECE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece                                                                                    
Agris SAULE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas  
                         nodaļas Projektu vadītājs                                                         
Olafs SAULRIETS, SIA "Vēl augstāk" pārstāvis                                                                                                                            
Vairis ŠALMS, Aģentūras "Nodarbinātības projekti" direktora pienākumu izpildītājs                                                                                    
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos                                                                                     
Elīna TOLMAČOVA, Pašvaldības Administrācijas Vides, veselības un sabiedrības  
                                   līdzdalības daļas vadītāja                                                                 
Arvīds VITĀLS, Iestādes "Liepājas pilsētas būvvaldes" vadītājas vietnieks, galvenais  
                           teritorijas plānotājs                                                            

                                                       
Sēdi protokolē: Gita LUKATE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS". 
2. Par kapitāla piesaisti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA". 
3. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2018.gada publisko pārskatu. 
4. Par 2019.gada Attīstības budžeta pieprasījumu. 
5. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi. 
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumā Nr.352 "Par projektu 

"Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija"". 
7. Par projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, 

Liepājā". 
8. Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31, Liepājā, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu. 



 

 

9. Par zemesgabalu Teodora ielā 3 un Teodora ielā 5 nodošanu lietošanā. 
10. Par zemesgabalu daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu. 
11. Par zemesgabala ar nosaukumu "Brīvības iela 164A" daļas iznomāšanu. 
12. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 13A nomas līguma pārjaunošanu un nomas termiņa 

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

termiņu pagarināšanu. 
14. Par zemesgabala, Dūņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 3, daļas, nomas 

līguma izbeigšanu. 
15. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 
16. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 24-9 atsavināšanu. 
 
 
 

1. 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" 

 
ZIŅO Andis DEJUS: 
 

- Šobrīd Liepājas pilsētā netiek nodrošināta regulāra 
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un 
nosēdumu izvešana un attīrīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās, 
tāpēc iedzīvotāju veselības interesēs ir veikt decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu uzskaiti un kontroli, lai noteiktu kādas 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas pilsētā tiek izmantotas, kādi 
ir tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apjomi, vai šīs sistēmas 
tiek atbilstoši ekspluatētas. 
   Lai nodrošinātu minēto prasību ievērošanu,  nepieciešams domes 
lēmums par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “LIEPĀJAS 
ŪDENS”, kas veiks decentralizēto notekūdeņu sistēmas uzskaiti.   
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par deleģēšanas 
līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Gunārs ANSIŅŠ, Ludmila RJAZANOVA, Andis 
DEJUS. 
KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par deleģēšanas 

līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 13.jūnija 
sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
2. 

Par kapitāla piesaisti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" 
 

ZIŅO Elīna TOLMAČOVA: 
 

- Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā par vienu no slimnīcas 
kapitāla daļu turētājiem kļūs Rīgas Stradiņa universitāte. 
Pašvaldība kapitāla daļu palielināšanas rezultātā saglabās 
sabiedrībā tiešu izšķirošo ietekmi. Pamatkapitāla palielināšanas 
rezultātā tiks izlaistas 100 000 jaunas kapitāla daļas ar vienas daļas 
nominālvērtību viens eiro. Kopējais kapitāla daļu skaits sabiedrībā 
pēc pamatkapitāla palielināšanas būs 37 063 368 eiro.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par kapitāla 
piesaisti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS 
REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par kapitāla piesaisti 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA"” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās SOCIĀLO 
LIETU, VESELĪBAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS 
KOMITEJAS 2019.gada 6.jūna sēdē. 

 
 
 
 



 

 

3. 
Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2018.gada publisko pārskatu 

 
ZIŅO Vairis ŠALMS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz Apstiprināt Liepājas 
pilsētas pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 
2018.gada publisko pārskatu. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par pašvaldības 
aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2018.gada publisko pārskatu". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības 

aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2018.gada publisko 
pārskatu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 6.jūnija sēdē. 

 
4. 

Par 2019.gada Attīstības budžeta pieprasījumu. 
 

ZIŅO Aiga KĻAVENIECE: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai apstiprinātu 2019.gada 
attīstības budžeta grozījumu pieprasījumā iekļautās pozīcijas, kas 
saistītas ar pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par 2019.gada 
Attīstības budžeta pieprasījumu". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs par starptautisko sporta konferenci “The Baltic sport 
conference – passport” piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Gunārs ANSIŅŠ, Uldis SESKS, Vilnis 
VITKOVSKIS, Aiga KĻAVENIECE, Olafs SAULRIETS. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret - 1, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.11 “Par 2019.gada Attīstības budžeta 

pieprasījumu”. 
 

5. 
Par tehniskās dokumentācijas izstrādi. 

 
ZIŅO Kristīne LUKOŠJUS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai uzsāktu tehniskās 
dokumentācijas izstrādi 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju 
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām" ietvaros, kurā paredzēta ēkas 
izbūve, kas piemērota pirmsskolas izglītības iestādes funkcijām 
Liedaga ielā 6. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par tehniskās 
dokumentācijas izstrādi". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.12 “Par tehniskās dokumentācijas 

izstrādi”. 
 

6. 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumā Nr.352 "Par projektu 

"Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija"" 
 

ZIŅO Uldis KLAKS-KLEINS: 
 

- Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas sniegto informāciju par 
papildu līdzfinansējuma desmit miljonu eiro apmērā piešķiršanu SIA 
“Liepājas tramvajs” projekta īstenošanai, nepieciešams domes 
lēmums, lai varētu veikt grozījumus Domes 2016.gada 13.oktobra 
lēmumā Nr. 352 “Par projektu “Tramvaja līnijas un pieguļošās 
teritorijas kompleksa rekonstrukcija”” . 
   Piešķirtā finansējuma ietvaros paredzēts: 
   - rekonstruēt tramvaja līniju un tai pieguļošo teritoriju Lielās ielas 
posmā no Liepājas Universitātes līdz Peldu ielai, 
   - papildu iegādāties 5  zemās grīdas tramvajus. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumā Nr.352 
"Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa 
rekonstrukcija"". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Jānis VILNĪTIS, Gunārs ANSIŅŠ, Vilnis 



 

 

VITKOVSKIS, Arvīds VITĀLS. 
KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumiem 

Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumā Nr.352 
"Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas 
kompleksa rekonstrukcija" un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 6.jūnija sēdē. 

 
7. 

Par projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā" 
 

ZIŅO Agris SAULE: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai projektu  “Degradētas 
teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, 
Liepājā”  varētu iesniegt līdzfinansējuma saņemšanai Eiropas 
Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda ierobežotas atlases 
konkursā 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā. 
   Ar šo projektu tiek plānots turpināt uzsākto ēkas Dārza ielā 4/8 
pielāgošanu uzņēmējdarbības veikšanai, kas paredz telpu pārbūvi 
438 m2 platībā. Daļa no telpām tiks iznomātas LIAA biznesa 
inkubatora vajadzībām.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
"Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai 
Dārza ielā, Liepājā"". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par projektu 

"Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju 
attīstībai Dārza ielā, Liepājā"" un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 6.jūnija sēdē. 

 
8. 

Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31, Liepājā, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai lemtu jautājumu par 
zemesgabala Ķieģeļu ielā 31, Liepājā, daļas 285 kv.m. platībā 
iznomāšanu privātpersonai, tās īpašumā esošās ēkas un būves 
domājamās daļas uzturēšanai un apsaimniekošanai uz 10 gadiem.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Ķieģeļu ielā 31, Liepājā, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 

Ķieģeļu ielā 31, Liepājā, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 
9. 

Par zemesgabalu Teodora ielā 3 un Teodora ielā 5 nodošanu lietošanā 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai lemtu par zemesgabala 
Teodora ielā 3 un Teodora ielā 5 nodošanu lietošanā bez atlīdzības 
sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Cerības bāka”, 
biedrības darbības nodrošināšanai un sporta aktivitāšu 
organizēšanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabalu 
Teodora ielā 3 un Teodora ielā 5 nodošanu lietošanā". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabalu 

Teodora ielā 3 un Teodora ielā 5 nodošanu lietošanā” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 13.jūnija sēdē. 



 

 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 
10. 

Par zemesgabalu daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līgumu termiņus uz 5 gadiem a/s “Sadales tīkls” par 
zemesgabalu, daļām, uz kurām atrodas A/S “Sadales tīkls” 
piederošie energoapgādes objekti. Iepriekšējo līgumu termiņi 
beidzas 2019.gada 13.jūnijā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabalu 
daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Gunārs ANSIŅŠ, Māris EGMANIS. 
KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabalu 

daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 13.jūnija 
sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 
11. 

Par zemesgabala ar nosaukumu "Brīvības iela 164A" daļas iznomāšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai lemtu jautājumu par 
zemesgabala ar nosaukumu “Brīvības iela 164A” daļas 684 kv.m 
platībā iznomāšanu privātpersonai, tai piederošā nekustamā 
īpašuma Brīvības ielā 164 apsaimniekošanai uz laiku līdz plānotās 
ielas izbūvei, bet ne ilgāk kā uz 10 gadiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala ar 
nosaukumu "Brīvības iela 164A" daļas iznomāšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala ar 

nosaukumu "Brīvības iela 164A" daļas iznomāšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
12. 

Par zemesgabala Kuldīgas ielā 13A nomas līguma pārjaunošanu un  
nomas termiņa pagarināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pārjaunot 
zemes nomas līgumu un pagarinātu zemes nomas līguma termiņu 
par zemesgabala Kuldīgas ielā 13A, Liepājā, nomu nekustamā 
īpašuma Kuldīgas ielā 13 apsaimniekošanai. Līguma 
pagarināšanas termiņš noteikts uz laiku līdz 2024.gada 1.jūnijam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Kuldīgas ielā 13A nomas līguma pārjaunošanu un nomas termiņa 
pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 

Kuldīgas ielā 13A nomas līguma pārjaunošanu un nomas 
termiņa pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 
 
 



 

 

13. 
Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas  

līgumu termiņu pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma termiņu biedrībai “Tosmares dārzi 2” par 
zemesgabala Spīdolas ielā 49, Liepājā, daļu un  Jaunprojektētās 
ielas, Liepājā, daļu, nomu mazdārziņu uzturēšanai un 
apsaimniekošanai. Līguma pagarināšanas termiņš noteikts uz laiku 
līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās apbūves 
uzsākšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 9.jūlijam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas 
līgumu termiņu pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 

Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas 
līgumu termiņu pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
14. 

Par zemesgabala, Dūņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 3, daļas,  
nomas līguma izbeigšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai starp Liepājas pilsētas 
pašvaldību un SIA “Finestra Solution” izbeigtu 2018.gada 15. martā 
noslēgto  zemes nomas līgumu par teritorijas labiekārtošanu un 
autostāvvietu izbūvi Dūņu ielā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala, 
Dūņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 3, daļas, 
nomas līguma izbeigšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala, 

Dūņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 3, 
daļas, nomas līguma izbeigšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 13.jūnija sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
15. 

Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 
 

ZIŅO Mārtiņš TĪDENS: 
 

- Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.11), sagatavots lēmuma projekts “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 
   Lēmumā iekļauti atteikumi izmantot pirmpirkuma tiesības uz 11 
nekustamajiem īpašumiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.13 “Par pašvaldības atteikumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības”. 
 

16. 
Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 24-9 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas 
ielā 24-9 atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 24-
9, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 



 

 

par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Jelgavas ielā 24-9 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 6.jūnija sēdē. 

 
 
Sēde slēgta 2019.gada 6.jūnijā pulksten 11.20. 
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