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SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
2019.gada 12.septembrī                     Nr. 9 

 
Sēde sasaukta 2019. gada 12. septembrī pulksten 14.00. 
Sēde atklāta 2019. gada 12. septembrī pulksten 14.01. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 
Sēdē piedalās 6 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Atis DEKSNIS 
Linda MATISONE 
Gaļina SKOROBOGATOVA 
Modris ŠVEIDUKS 
Vilnis VITKOVSKIS 
  

Sēdē nepiedalās 2 komitejas locekļi: 
Uldis SESKS 
Edvīns STRIKS 
  

Klātesošie:  
Santa ALTĀNE, Sociālā dienesta direktores vietniece                                                                                                                  
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs                                                                                                                   
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības Izpilddirektors                                                                                                                            
Evija KALVENIECE, Pašvaldības administrācijas Finanšu 
pārvaldes vadītāja                                                                                                 
Aksels RUPERTS, Eksperts stratēģiskās plānošanas 
jautājumos                                                                                                            
Elīna TOLMAČOVA, Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 
daļas vadītāja                                                                                             
  

Sēdi protokolē: Evija OŠENIECE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM". 
2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes un 
Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas 
uzsākšanu. 
3. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.388 
"Par bērnu rotaļu laukumu izbūvi Liepājas pilsētas mikrorajonos". 
4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā 
Nr.542 "Par infrastruktūras nodrošināšanas līguma slēgšanu". 
5. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-9 atsavināšanu. 
6. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-20 atsavināšanu. 
7. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 1 atsavināšanu. 
8. Par apbūvēta zemesgabala Satiksmes ielā 6 nodošanu atsavināšanai. 
9. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2014.gada 18.septembra lēmumā 
Nr.275 "Par neapdzīvojamās telpas Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā". 
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10. Par apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 170, Liepājā, pārdošanas cenas 
apstiprināšanu. 
11. Par zemesgabala robežu apstiprināšanu (Skolas iela 7A) un nekustamo 
īpašumu Liepu ielā 9 un Skolas ielā 9 maiņu. 

 

1. 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM". 
 

ZIŅO Santa ALTĀNE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai precizētu atsevišķu svētku pabalstu 
pieprasīšanas un izmaksas kārtību Liepājas 
pašvaldībā, kuru mērķis ir sniegt materiālu atbalstu 
konkrētām personu grupām, tāpēc ir nepieciešams 
izdarīt grozījumus Liepājas pilsētas domes 2012.gada 
20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 "Par 
svētku pabalstiem”. Saistošo noteikumu projekts 
"Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2012.gada 
20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 "Par 
svētku pabalstiem””: 1) precizē pabalstu pieprasīšanas 
un izmaksas kārtību, nosakot, ka svētku pabalstus 
piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu; 2) 
nosaka pabalstu pieprasīšanas un izmaksu termiņus; 
3) nosaka pabalstu izmaksas veidu, paredzot pabalstu 
izmaksu ar pārskaitījumu pabalsta saņēmēja 
norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā; 4) precizē 
atsevišķus saistošajos noteikumos lietotos terminus. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 19.septembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 
20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR 
SVĒTKU PABALSTIEM" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.septembra 
sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
2. 

Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes un 
Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 

aktualizācijas uzsākšanu. 
 

ZIŅO Aksels RUPERTS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai Liepājas pilsētas pašvaldība jaunas 
attīstības programmas izstrādes gaitā varētu kvalitatīvi 
apzināt pilsētas vajadzības, attīstības un sadarbības 
projektus, pieskaņojot un sasaistot tos ar Latvijas 
nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gada 
prioritātēm un Eiropas Savienības fondu plānošanas 
perioda investīciju mērķiem pēc 2021. gada. Ņemot 
vērā, ka attīstības programmas 2021. - 2027. gadam 
izstrādes gaitā tiks sagatavotas arī jaunas vidēja 
termiņa prioritātes, to īstenošanai nepieciešamie 
pasākumi, rīcības un investīciju projekti, tās būs 



3 

nepieciešams salāgot ar spēkā esošo Liepājas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam. 
Šādu pieeju nosaka arī Attīstības plānošanas 
sistēmas likuma 5. panta 2. daļā noteiktais aktualitātes 
princips attīstības plānošanā. 2019. gada budžeta 
ietvaros tika veikti priekšdarbi - sociālekonomiskā 
izpēte un izstrādāts esošās attīstības programmas 
vidus posma novērtējums. 2020. gada budžetā 
nepieciešams paredzēt finansējumu jaunās attīstības 
programmas un aktualizētās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas pilnai izstrādei. Finansējuma apjoms tiks 
precizēts, plānojot 2020. gada budžetu. Tālākajā 
perspektīvā nav paredzēta ietekme, jo attīstības 
programmas īstenošanas uzraudzību un aktualizāciju 
nodrošinās Attīstības pārvaldes un citu pašvaldības 
struktūrvienību darbinieki savu amatu pienākumu 
ietvaros. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 19.septembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-
2027.gadam izstrādes un Liepājas pilsētas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 
aktualizācijas uzsākšanu" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.septembra 
sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
3. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā 
Nr.388 "Par bērnu rotaļu laukumu izbūvi Liepājas pilsētas mikrorajonos". 

 
ZIŅO Elīna 
TOLMAČOVA: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai veiktu grozījumus 2017.gada 
12.oktobrī pieņemtajā Liepājas pilsētas domes 
lēmumā Nr.388 "Par bērnu rotaļu laukumu izbūvi 
Liepājas pilsētas mikrorajonos". Grozījumi paredz to, 
ka 2020.gada Karostas mikrorajonā bērnu rotaļu 
laukumu veidos Lāčplēša dārzā, papildinot jau esošo 
rotaļu laukumu; lai ekonomētu laiku un resursus, rotaļu 
laukumu izveidei sludinās atklātu konkursu nevis 
konkursu par rotaļu laukuma konceptuālo risinājumu; 
tiek precizētas summas atbilstoši faktiski noslēgtajam 
līgumam par bērnu rotaļu laukumu izbūvi 2018. un 
2019. gadā, precizēts iepirkums par bērnu rotaļu 
laukuma izveidi Vērgales ielā tiks izsludināts līdz 
2021.gada 15.decembrim. Grozījumi nemaina 
2017.gada 12.oktobrī pieņemtā lēmuma ietekmi uz 
pilsētas budžetu, turpmāko trīs gadu laikā bērnu rotaļu 
laukumu izveidei pilsētas mikrorajonos ir paredzēti 150 
000 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 19.septembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS - Lūdz papildināt lēmuma projektu iekļaujot 5. punktu 
priekšlikumu sagatavošanai Jūrmalas parka bērnu 
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rotaļu laukuma paplašināšanai un tālākai attīstībai. 
KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt papildināto lēmuma projektu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 
12.oktobra lēmumā Nr.388 "Par bērnu rotaļu 
laukumu izbūvi Liepājas pilsētas mikrorajonos"  
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 19.septembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
4. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra lēmumā 
Nr.542 "Par infrastruktūras nodrošināšanas līguma slēgšanu". 

 
ZIŅO Ronalds 
FRICBERGS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai sakārtotu grāmatvedības uzskaiti 
par tehniskās dokumentācijas izstrādi Kohēzijas fonda 
projektam “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas 
kompleksa rekonstrukcija”. Tiks parakstīti grozījumi 
Līgumā par sabiedriskā transporta (tramvaja) 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās 
infrastruktūras nodrošināšanu. No Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācijas bilances tiks nodotas 
uzkrātās nepabeigtās celtniecības izmaksas 
(projektēšanas dokumentācijas izstrāde projektam 
“Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa 
rekonstrukcija”) atbilstoši SIA “Liepājas tramvajs” 
piekrītošai projekta daļai 40,343482% jeb 44513,79 
EUR vērtībā. Kohēzijas fonda projekts “Tramvaja 
līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa 
rekonstrukcija” tiek īstenots atbilstoši 2017.gada 
30.marta līgumam par Eiropas Savienības fonda 
projekta īstenošanu Nr.4.5.1.1/16/I/001. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.septembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 
10.decembra lēmumā Nr.542 "Par infrastruktūras 
nodrošināšanas līguma slēgšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.septembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
5. 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-9 atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-9, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 



5 

pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.septembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-9 
atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 19.septembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
6. 

Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-20 atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-20, Liepājā, 
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 2019.gada 
19.septembra sēdē.  

KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-20 atsavināšanu" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 19.septembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
7. 

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 1 atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
nodot atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Dzelzceļnieku ielā 1, 
Liepājā, un noteikt izsoles sākumcenu - 79000 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 19.septembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 1 
atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 19.septembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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8. 
Par apbūvēta zemesgabala Satiksmes ielā 6 nodošanu atsavināšanai. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atsavināt Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo 
īpašumu, apbūvētu zemesgabalu ar platību 5443 kv.m 
Satiksmes ielā 6, Liepājā, pārdodot par brīvu cenu uz 
tā esošo ēku (būvju) īpašuma īpašniekam. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 19.septembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
apbūvēta zemesgabala Satiksmes ielā 6 nodošanu 
atsavināšanai" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 19.septembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
9. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2014.gada 18.septembra lēmumā 
Nr.275 "Par neapdzīvojamās telpas Klaipēdas ielā 96A nodošanu 

lietošanā". 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai izdarītu grozījumu domes lēmumā 
Nr. 275 “Par neapdzīvojamās telpas Klaipēdas ielā 
96A nodošanu lietošanā”, lai, atsaucoties uz 
nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” 
lūgumu, kā sabiedriskā labuma organizācijai 
pagarinātu pašvaldības īpašuma Klaipēdas ielā 96A 
telpu bezatlīdzības lietošanas termiņu no 5 gadiem uz 
10 gadiem. Termiņa pagarinājums dos iespēju aktīvi 
turpināt labdarības aktivitātes Liepājā. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.septembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
grozījumu Liepājas pilsētas domes 2014.gada 
18.septembra lēmumā Nr.275 "Par 
neapdzīvojamās telpas Klaipēdas ielā 96A 
nodošanu lietošanā"  un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.septembra 
sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
10. 

Par apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 170, Liepājā, pārdošanas cenas 
apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
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apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 170, Liepājā, 
pārdošanas cenu 55 600 EUR. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.septembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 170, Liepājā, 
pārdošanas cenas apstiprināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.septembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
11. 

Par zemesgabala robežu apstiprināšanu (Skolas iela 7A) un nekustamo 
īpašumu Liepu ielā 9 un Skolas ielā 9 maiņu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai realizētu Liepājas pilsētas domes 
2019. gada 21. martā pieņemto konceptuālo lēmumu: 
mainīt SIA “Bāriņu iela” piederošo nekustamo īpašumu 
Skolas ielā 9 pret Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Liepu ielā 9, tādējādi 
iegūstot pašvaldības īpašumā sporta zāli. 
Veikt SIA "Bāriņu iela" piederošā zemesgabala Bāriņu 
ielā 12 un pašvaldībai piederošā zemesgabala Skolas 
ielā 7A robežu pārkārtošanu, nemainot zemesgabalu 
platības, tādējādi pašvaldībai iegūstot iespēju 
labiekārtot stāvlaukumu Liepājas teātra 
apmeklētājiem. Lai veiktu nekustamo īpašumu maiņu, 
nepieciešams apstiprināt īpašumu nosacīto cenu: 
Liepu ielā 9 – 307 000 eiro; Skolas ielā 9 – 307 000 
eiro. Tāpat nepieciešams apstiprināt pašvaldībai 
piederoša zemesgabala Skolas ielā 7A jaunās 
robežas un jādod piekrišana slēgt servitūta līgumu ceļa 
servitūta nodibināšanai pašvaldībai piederošajam 
zemesgabalam Skolas ielā 7A par labu 
zemesgabalam Bāriņu ielā 12. Īpašums Skolas ielā 9 
nepieciešams izglītības, sporta un veselīga 
dzīvesveida veicināšanas funkcijas realizēšanai ar 
mērķi nodrošināt pieejamu vēl vienu sporta zāli pilsētā. 
Šobrīd īpašums Skolas ielā 9 tiek nomāts, lai 
nodrošinātu vispārizglītojošo skolu un Liepājas Sporta 
spēļu skolu programmu īstenošanu. Tāpat 
zemesgabala daļa īpašumā Skolas ielā 9 šobrīd tiek 
izmantota arī automašīnu novietošanai Liepājas teātra 
apmeklētājiem. Nekustamo īpašumu maiņas gadījumā 
rodas iespēja blakus esošo zemesgabalu robežu 
pārkārtošanai, kā rezultātā iegūstama lietderīga 
platība, kas rada iespēju paplašināt vietu automašīnu 
novietošanai, turklāt pašvaldībai tiktu radīta iespēja 
ieguldīt finanšu līdzekļus atbilstoša stāvlaukuma 
labiekārtošanai. Tiks ietaupīti pašvaldības budžeta 
līdzekļi, jo nebūs jāiznomā sporta zāle no privātā 
sektora, kā arī nebūs jāuztur neizmantotais 
nekustamais īpašums Liepu ielā 9. Lūdz atbalstīt 
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sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.septembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
zemesgabala robežu apstiprināšanu (Skolas iela 
7A) un nekustamo īpašumu Liepu ielā 9 un Skolas 
ielā 9 maiņu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 19.septembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
Sēde slēgta 2019.gada 12.septembrī pulksten 14.20. 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
 
 
 

 Jānis VILNĪTIS 

 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA  
VIETNIEKS 
 
                                                                  

  
Gunārs ANSIŅŠ 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS 
 
 
                                                                                   

  
Atis DEKSNIS 

 
KOMITEJAS LOCEKLE 
 
 
                                                                                    

  
Linda MATISONE 

 
KOMITEJAS LOCEKLE 
 
 
                                                                                    

  
Gaļina SKOROBOGATOVA 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS  
 
 
                                                                                  

  
Modris ŠVEIDUKS 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS  
 
 
                                                                                  

  
Vilnis VITKOVSKIS 

 
 
 
Protokolēja: 
 
 

  
 
 

Evija OŠENIECE 

 


