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SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2019.gada 11.aprīlī Nr.4  

 
Sēde sasaukta 2019.gada 11.aprīlī pulksten 10.30. 
Sēde atklāta 2019.gada 11.aprīlī pulksten 10.24. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Vilnis VITKOVSKIS 
 
 
Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Ludmila RJAZANOVA 
Uldis SESKS 
Modris ŠVEIDUKS 
Jānis VILNĪTIS 

 
Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis: 

Linda MATISONE, veselības problēmu dēļ 
 
Uzaicinātās personas:  

Andis DEJUS, SIA "Liepājas ūdens" valdes priekšsēdētājs                                                                                                             
Māris EGMANIS, Iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" vadītājs                                                                                                         
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektors                                                                                                                            
Mārtiņš HERBSTS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu  
                                  ieviešanas nodaļas Projektu vadītājs                                                         
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos                                                                                           
Ilze JURKOVSKA, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu  
                                ieviešanas nodaļas Projektu vadītāja                                                         
Uldis KLAKS-KLEINS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu  
                                       ieviešanas nodaļas Vadošais projektu vadītājs                                                
Laura LIPSKA, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas  
                          nodaļas Projektu vadītāja                                                         
Arvīds VITĀLS, Iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" vadītājas vietnieks, galvenais  
                           teritorijas plānotājs                                                             
Arnis VĪTOLS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas  
                         vadītājs                                                                           
Kristīne ZĪLE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās attīstības  
                        plānošanas nodaļas Eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos                

                                                       
Sēdi protokolē: Gita LUKATE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju 
plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. 

2. Par projektu "Eiropa pilsoņiem" ("Europe for citizens"). 
3. Par projektu "Kopīga aktīvu vietu izveide pilsētās Eiropā" ("Co-creating Active Urban Spaces in 

Europe"). 
4. 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" 
("Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas")”. 

5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.238 "Par projektu 



 

 

"Dabas mājas izveide Zirgu salā"". 
6. Par projektu "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna 

realizēšanai". 
7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 10.novembra lēmumā Nr.383 "Par 

projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta"". 
8. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Dorupes 

ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu. 
9. Par nekustamā īpašuma Koku ielā 10, Liepājā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 
10. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vecajā ostmalā 23. 
11. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 
12. Par zemesgabala Vecajā ostmalā, pretī nekustamajam īpašumam Vecajā ostmalā 10, daļas 

nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
13. Par zemesgabala Lauku ielā 61 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
14. Par zemesgabala 14.novembra bulvārī 82/86 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
 
 

 
Par izmaiņām darba kārtībā 

 
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Atklāj Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības 
komitejas (turpmāk – Komiteja) sēdi.  
   Ierosinu darba kārtības 1.jautājumu “Par Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 
2015.-2020.gadam" aktualizēšanu” izskatīt kā 7.jautājumu.  
   Ja citu priekšlikumu vai ierosinājumu nav, aicinu balsot par 
izmaiņām darba kārtībā. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Izskatīt Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības 

komitejas 2019.gada 11.aprīļa darba kārtības pirmo jautājumu 
“Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" 
aktualizēšanu” kā darba kārtības septīto jautājumu”. 

 
 
 

1. 
Par projektu "Eiropa pilsoņiem" ("Europe for citizens") 

 
ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Lēmuma projekts ir nepieciešams, lai Liepājas Sporta pārvalde 
varētu piedalīties projektā “Eiropa pilsoņiem” (“Europe for citizens”), 
pretendējot uz finansējumu pieredzes apmaiņai un labās prakses 
piemēru apgūšanai par aktīva un veselīga dzīves veida veicināšanu 
pilsētā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu "Eiropa 
pilsoņiem" ("Europe for citizens")". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par projektu "Eiropa 

pilsoņiem" ("Europe for citizens")” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 11.aprīļa sēdē. 

 
2. 

Par projektu "Kopīga aktīvu vietu izveide pilsētās Eiropā"  
("Co-creating Active Urban Spaces in Europe") 

 
ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai Liepājas Sporta pārvalde 
varētu piedalīties projektā "Kopīga aktīvu vietu izveide pilsētās 
Eiropā ("Co-creating Active Urban Spaces in Europe"), kas tiks 
iesniegts pētniecības un inovācijas atbalsta programmā “Apvārsnis 
2020” un pretendētu uz finansējumu, lai izveidotu dažādu aktivitāšu 
pastaigu taku tīklu Beberliņu teritorijā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
"Kopīga aktīvu vietu izveide pilsētās Eiropā" ("Co-creating Active 
Urban Spaces in Europe")". 



 

 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Vilnis VITKOVSKIS, 
Mārtiņš HERBSTS. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par projektu "Kopīga 

aktīvu vietu izveide pilsētās Eiropā" ("Co-creating Active 
Urban Spaces in Europe")” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 11.aprīļa sēdē. 

 
3. 

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” 

("Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas") 
 

ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai precizētu 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.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "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" ("Protecting Baltic Sea from 
untreated wastewater spillages during flood events in urban 
areas")". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “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”  
("Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages 
during flood events in urban areas")" un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
11.aprīļa sēdē. 

 
4. 

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

 
ZIŅO Ilze JURKOVSKA: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai īstenotu EJZF projektu 
"Dabas mājas izveide Zirgu salā" (Pr_272). Pamatojoties uz 
iepirkuma rezultātiem būvniecības izmaksas ir lielākas nekā bija 
plānots, bet saskaņā ar  2018.gada 14. jūnija lēmuma Nr. 238 “Par 
projektu Dabas mājas izveide Zirgu salā” 7.punktā noteikto Projekta 
īstenošanai nepieciešamais Liepājas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējums un priekšfinansējums var tikt precizēts pēc publiskā 
iepirkuma rezultātiem veicamajiem būvdarbiem.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.238 "Par 
projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā"". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 

Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.238 
"Par projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā"" un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
11.aprīļa sēdē. 

 
5. 

Par projektu "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide  
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" 

 
ZIŅO Laura LIPSKA: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai 9.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 
vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 



 

 

sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma “Ģimeniskai videi pietuvināts 
pakalpojums" pirmās projektu (Pr_112) iesniegumu atlases kārtas 
ietvaros iesniegtu projektu "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
"Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas 
plāna realizēšanai"". 

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
   Vēlos aicināt pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldi 
sagatavot informatīvu ziņojumu pastāvīgajai Pilsētas attīstības 
komitejai par šī projekta realizācijas gaitu un iekļautajiem 
risinājumiem.  

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Atbalstu ierosinājumu par informatīvā ziņojuma sagatavošanu. 
   Papildus vēlos piebilst, ka esmu priecīgs, ka ir sākusies šī 
sarežģītā uzdevuma risinājumu realizācija.   
   Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    1. Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 

"Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai"" un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
11.aprīļa sēdē.  
   2. Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldei sagatavot 
informatīvu ziņojumu pastāvīgajai PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS 
KOMITEJAI par šī projekta realizācijas gaitu un tajā 
iekļautajiem risinājumiem. 

 
6. 

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

 
ZIŅO Didzis JĒRIŅŠ: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai saņemtu finansiālu atbalstu 
projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā 6. kārta” un 
projekts varētu tikt veiksmīgi pabeigts. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 10.novembra lēmumā Nr.383 
"Par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta"". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 

Liepājas pilsētas domes 2016.gada 10.novembra lēmumā 
Nr.383 "Par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 
6.kārta"" un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 11.aprīļa sēdē. 

 
7. 

Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2.  
"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu 

 
ZIŅO Kristīne ZĪLE: 
 

- Ņemot vērā to, ka Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. - 
2020. gadam pielikums Nr. 2. 2. “Investīciju plāns 2015. - 2020. 
gadam” papildināts ar jauniem projektiem un veikti vairāki 
precizējumi, nepieciešams apstiprināt plāna aktualizēto versiju.   
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Liepājas 
pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma 
Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par Liepājas pilsētas 

attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 
"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu" un 
iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 
2019.gada 11.aprīļa sēdē. 

 
 



 

 

8. 
Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem  

Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 
 

ZIŅO Arvīds VITĀLS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai atbilstoši nekustamo īpašumu 
Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A īpašnieku 2019.gada 
25.februāra iesniegumiem varētu uzsākt lokālplānojuma izstrādi 
zemesgabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lokālplānojuma, 
kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem 
Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā, uzsākšanu un darba 
uzdevuma apstiprināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par lokālplānojuma, 

kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 
zemesgabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā, 
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu" un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 18.aprīļa 
sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 
9. 

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

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Domei jāpieņem lēmums izmantot vai neizmantot pirmpirkuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu – zemesgabalu 7 379 kv.m platībā 
un ēku īpašumu (divu stāvu mūra ēku) Koku ielā 10, kuru pārdod 
SIA „V.O.V.A.” par kopējo summu EUR 600 000. 
   Ievērojot to, ka uz zemesgabala Liepājā, Koku ielā 10, atrodas 
bijusī bērnudārza ēka, Liepājas pilsētas būvvalde, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 
uzskata, ka nekustamie īpašumi (zeme un būve) ir nepieciešami 
pašvaldībai funkciju realizēšanai. 
   Sagatavotais lēmuma projekts "Par nekustamā īpašuma Koku 
ielā 10, Liepājā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu" paredz izmantot 
pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Koku ielā 10, Liepājā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par nekustamā 

īpašuma Koku ielā 10, Liepājā, pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu " un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās 
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS 2019.gada 
11.aprīļa sēdē.  

 
10. 

Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vecajā ostmalā 23 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Likumdošana nosaka, ka,  gadījumā ja ēkas (būves) ir patstāvīgs 
īpašuma objekts, tā pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes 
īpašniekam (šajā gadījumā – pašvaldībai).  
   Domei, kā zemesgabala Vecā  ostmalā 23 īpašniecei, jāpieņem 
lēmums izmantot vai neizmantot pirmpirkuma tiesības saskaņā ar 
2019. gada 19. marta pirkuma līgumu.    
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par atteikumu 
izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vecajā 
ostmalā 23". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par atteikumu 

izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Vecajā 
ostmalā 23" un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS 
DOMES 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: - Lūdzu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot 



 

 

 Liepājas pilsētas domes sēdē. 
 

11. 
Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- 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 5 
nekustamajiem īpašumiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.7 ”Par pašvaldības atteikumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības”. 
 

12. 
Par zemesgabala Vecajā ostmalā, pretī nekustamajam īpašumam Vecajā ostmalā 10,  

daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
SIA “ANKIA” zemes nomas līguma par zemesgabala Vecā ostmalā, 
pretī nekustamajam īpašumam Vecā ostmalā 10, daļas nomu 
īslaicīgās lietošanas būves (maksķerēšanas un tūrisma piederuma 
veikals, nomas punkts, kafejnīca) uzturēšanai un apsaimniekošanai 
līdz 2024.gada 24.aprīlim. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Vecajā ostmalā, pretī nekustamajam īpašumam Vecajā ostmalā 10, 
daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 

Vecajā ostmalā, pretī nekustamajam īpašumam Vecajā ostmalā 
10, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu" un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 18.aprīļa 
sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
13. 

Par zemesgabala Lauku ielā 61 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma termiņu  laivu garāžu īpašnieku 
kooperatīvajai sabiedrībai “STARTS” par zemesgabala Lauku ielā 
61, daļu 4281 kv.m platībā laivu eliņu uzturēšanai un 
apsaimniekošanai. Līguma pagarināšanas termiņš noteikts uz laiku 
līdz īpašnieka vai valdītāja maiņai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 
23. maijam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Lauku ielā 61 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 

Lauku ielā 61 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu" un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 
14. 

Par zemesgabala 14.novembra bulvārī 82/86 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 



 

 

 zemes nomas līguma termiņu biedrībai “Karostas glābšanas 
biedrība” par zemesgabala 14. novembra bulvārī 82/86 daļu 20 
kv.m platībā, sarga mājiņas uzturēšanai un apsaimniekošanai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
14.novembra bulvārī 82/86 daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 

14.novembra bulvārī 82/86 daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu" un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Uldi Sesku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
Sēde slēgta 2019.gada 11.aprīlī pulksten 10.46. 
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