Liepājas pilsētas dome
pastāvīgā Pilsētas attīstības komiteja
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404774, fakss 63423391, e-pasts: edoc@liepaja.lv, www.liepaja.lv

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2018.gada 13.decembrī

Nr.12

Sēde sasaukta 2018.gada 13.decembrī pulksten 10.30.
Sēde atklāta 2018.gada 13.decembrī pulksten 10.33.
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Vilnis VITKOVSKIS
Sēdē piedalās 4 komitejas locekļi:
Linda MATISONE
Ludmila RJAZANOVA
Uldis SESKS
Jānis VILNĪTIS
Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis:
Gunārs ANSIŅŠ, darba pienākumu dēļ
Uzaicinātās personas:
Mārtiņš ĀBOLS, Liepājas pilsētas pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes
vadītājs
Māris EGMANIS, Iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” vadītājs
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektors
Mārtiņš GINEITIS, SIA "Addiction" Konferences projekta vadītājs
Mārtiņš HERBSTS, Liepājas pilsētas pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes
Projektu ieviešanas nodaļas Projektu vadītājs
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos
Dace LIEPNIECE, Pašvaldības Administrācijas Vides, veselības un sabiedrības
līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja
Laura LIPSKA, Liepājas pilsētas pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu
ieviešanas nodaļas Projektu vadītāja
Ralfs MINKEVIČS, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes reģiona
nodaļas vadītājs
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos
Arvīds VITĀLS, Iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” vadītājas vietnieks, galvenais
teritorijas plānotājs
Arnis VĪTOLS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas
vadītājs
Sēdi protokolē: Gita LUKATE
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes reģiona nodaļas rīkoto pasākumu
"Kurzemes biznesa klubs".
2. Par esošās Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Vidusposma izvērtējuma
veikšanu un konceptuālu atbalstu nākamās Attīstības programmas pēc 2020.gada izstrādes uzsākšanai.
3. 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").
4. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi.
5. Par 2019.gada Attīstības budžeta pieprasījumu.
6. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā.

7. Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Liepājas pilsētas
pašvaldību tirgus noteikumus.
8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 19.aprīļa nolikumā Nr.24 "Liepājas pilsētas
domes Licencēšanas komisijas nolikums".
9. Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
10. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.9 "LIEPĀJAS
PILSĒTAS DOMES VIDES KOMISIJAS NOLIKUMS".
11. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
"PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASAKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMU SNIEGŠANA".
12. Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.
13. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
14. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-37 atsavināšanu.
15. Par zemes vienības Grīņu ielā 1/3, Liepājā, platības precizēšanu.
16. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 94, blakus nekustamajiem īpašumiem Klaipēdas ielā 90 un 92,
daļas iznomāšanu.
17. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 88A iznomāšanu.
18. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Klaipēdas ielā 83A daļā.
19. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 1C daļā.
20. Par zemesgabala, Klaipēdas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 104C, daļas,
nomu.
Par izmaiņām darba kārtībā un papildjautājumiem
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:

- Atklāj Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības
komitejas (turpmāk – Komiteja) sēdi.
Ierosinu iekļaut darba kārtībā divus papildus jautājumus –
informatīvu jautājumu par konferencēm "Celtspēja" un "Sports
VAR" un jautājumu par Liepājas pilsētas domes 2006.gada
9.novembra
saistošo
noteikumu
Nr.25
"PAR
DETĀLPLĀNOJUMA ZEMESGABALAM ZEMGALES IELĀ 8/12
SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU" atcelšanu, kā arī
mainīt pastāvīgās Komitejas sēdes darba kārtību un
papildjautājumu par konferencēm "Celtspēja" un "Sports VAR"
izskatīt kā 2.jautājumu.
Ja citu priekšlikumu vai ierosinājumu nav, aicinu balsot.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
1. Iekļaut Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas
attīstības
komitejas
sēdes
darba
kārtībā
divus
papildjautājumus:
1.1. par konferencēm "Celtspēja" un "Sports VAR";
1.2. par Liepājas pilsētas domes 2006.gada 9.novembra
saistošo noteikumu Nr.25 "PAR DETĀLPLĀNOJUMA
ZEMESGABALAM ZEMGALES IELĀ 8/12 SAISTOŠĀS
DAĻAS APSTIPRINĀŠANU" atcelšanu.
2. Mainīt Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas
attīstības komitejas sēdes darba kārtību un tās
21.jautājumu "Par konferencēm "Celtspēja" un "Sports
VAR"" izskatīt kā 2.darba kārtības jautājumu.
1.
Par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes reģiona nodaļas
rīkoto pasākumu "Kurzemes biznesa klubs"
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Aicinu Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes
reģiona nodaļas vadītāju Ralfu Minkeviču iepazīstināt klātesošos ar
informāciju par plānotajiem Kurzemes biznesa kluba pasākumiem
2019.gadā Liepājā.
RUNĀ Ralfs MINKEVIČS:
- Informē par 2018.gadā notikušajiem un 2019.gadā plānotajiem
pasākumiem.
Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Jānis VILNĪTIS, Linda MATISONE, Vilnis

VITKOVSKIS.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.22 “Par Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras Kurzemes reģiona nodaļas rīkoto
pasākumu "Kurzemes biznesa klubs"”.
2.
Par konferencēm "Celtspēja" un "Sports VAR"
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Aicinu SIA "Addiction" Konferences projekta vadītāju Mārtiņu
Gineiti iepazīstināt klātesošos ar informāciju par konferencēm
"Celtspēja" un "Sports VAR".
RUNĀ Mārtiņš GINEITIS:
- Iepazīstināt klātesošos ar informāciju par konferencēm "Celtspēja"
un "Sports VAR".
Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Vilnis VITKOVSKIS,
Mārtiņš GINEITIS.
KOMITEJA, balsojot ar 4 balsīm par, pret - 1, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.23 “Par konferencēm "Celtspēja" un
"Sports VAR"”.
3.
Par esošās Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam
Vidusposma izvērtējuma veikšanu un konceptuālu atbalstu nākamās Attīstības
programmas pēc 2020.gada izstrādes uzsākšanai
ZIŅO Aiga KĻAVENIECE:

- Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības un nacionālā līmenī jau ir
uzsācies gatavošanās process nākamajam plānošanas periodam
pēc 2020.gada, tad Liepājas pilsētas pašvaldībai ir būtiski jau
savlaicīgi iekļauties šajā procesā un turpināt pilsētas
sociālekonomisko attīstību.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par esošās Liepājas
pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Vidusposma
izvērtējuma veikšanu un konceptuālu atbalstu nākamās Attīstības
programmas pēc 2020.gada izstrādes uzsākšanai".
Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Aiga KĻAVENICE.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par esošās Liepājas
pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Vidusposma
izvērtējuma veikšanu un konceptuālu atbalstu nākamās
Attīstības programmas pēc 2020.gada izstrādes uzsākšanai”
un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES
2018.gada 20.decembra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es.

4.
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:

- Sagatavotais lēmuma projekts "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")" paredz apstiprināt
Liepājas pilsētas pašvaldības dalību projektā.
Projekta ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes:
- automātisko hidroloģisko staciju (ūdens līmeņa sensors un video
novērošanas kamera) uzstādīšana cietokšņa kanālā pie Lībiešu un
Grīzupes ielu caurtekām, Tirdzniecības kanālā, netālu pie Atteku
salas, pretī īpašumam Vecā ostmalā 10, Liepājas ezerā, netālu no
Amatas un K.Ukstiņa ielu krustojuma;
- 2008.gadā COWI izstrādātās koncepcijas par sadzīves un lietus
ūdens kanalizācijas sistēmu atdalīšanu un virszemes ūdeņu

novadīšanas vaļējo sistēmu inventarizāciju;
- 3D modeļa izstrāde potenciāli applūstošajām teritorijām.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “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
2018.gada 13.decembra sēdē.
5.
Par tehniskās dokumentācijas izstrādi
ZIŅO Laura LIPSKA:

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atbalstīt tehniskās
dokumentācijas izstrādi 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"
ietvaros, pašvaldībai piederošajos īpašumos Teodora Breikša ielā
16/20 (Specializēto darbnīcu izveidei), Reiņa Meža ielā 12
(Jauniešu mājas izveidei), Viršu ielā 9/12 (Grupu dzīvokļu ar
atbalstu aprūpē izveidei).
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par tehniskās
dokumentācijas izstrādi".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.24 “Par tehniskās dokumentācijas
izstrādi”.
6.
Par 2019.gada Attīstības budžeta pieprasījumu
ZIŅO Aiga KĻAVENICE:

RUNĀ Jānis VILNĪTIS:
RUNĀ Ludmila RJAZANOVA:

RUNĀ Jānis VILNĪTIS:

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai apstiprinātu, 2019.gada
Attīstības budžeta pieprasījumā iekļautās pozīcijas, kas saistītas ar
pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem.
Budžeta veidošana ciešā sasaistē ar “Liepājas pilsētas attīstības
programmu 2015.-2020.gadam” nodrošinās mērķtiecīgu sociāli
ekonomisko attīstību un finanšu resursu koncentrāciju 2019.gada
attīstības prioritāšu īstenošanai.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par 2019.gada
Attīstības budžeta pieprasījumu".
- Vēlos pateikties pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldei
par paveikto darbu.
- Man ir vairāki priekšlikumi, kurus lūdzu iekļaut kopsavilkumā un
šis sēdes protokolā:
- par bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanu 2.klašu
skolniekiem;
- par pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu pusdienu padārdzinājuma
kompensēšanu, kas varētu būt kā daļējs atbalsts vecākiem, kuriem
bērni jāved pie maksas zobārstiem;
- par finanšu līdzekļu plānošanu Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolai,
kura atrodas Karostā;
- par gājēju celiņa sakārtošanu no Atmodas bulvāra līdz 3.maršruta
autobusa gala pieturai, jo šis celiņš ļoti sliktā stāvoklī.
- Esam saņēmuši Jūsu vēstuli, kurai sniedzām arī atbildi.
Šajā kopsavilkumā iekļauti pašvaldības iestāžu ierosinājumi, kuri
tika vērtēti un sakārtoti pēc prioritātēm.
Jūsu pieminētos priekšlikumus tā vienkārši nevar iekļaut sarakstā
vai arī tos iekļaujot sarakstā neparedzot finansējumu, manuprāt, arī
nav lietderīgi.
Papildus jāpiebilst, ka bija lietas, kas ir iekļautas sarakstā.
Liepājas attīstības budžeta pieprasījumi ir izvērtēti, ir saliktas
prioritātes. Attīstības budžetā 7,1 miljons eiro sadalīti konkrētiem

RUNĀ Ludmila RJAZANOVA:
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:

projektiem, bet projekti 24 miljonu eiro vērtībā gaida, kad tiem tiks
atrasts finansējums.
- Lūdzu, turpmāk arī mūs aicināt uz šāda veida diskusijām. Vēlos
iepazīties ar šo sarakstu.
- Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

KOMITEJA, balsojot ar 4 balsīm par, pret - 1, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par 2019.gada
Attīstības budžeta pieprasījumu” un iesniegt to izskatīšanai
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 20.decembra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es.

7.
Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā
ZIŅO Didzis JĒRIŅŠ:

- Sagatavoto saistošo noteikumu projekts paredz decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un apsaimniekošanas kārtību, lai
tās neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, un to mērķis ir
sakārtot un veicināt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanu, nodrošināt, ka visi
pilsētā radītie notekūdeņi tiek attīrīti notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās, veicināt vides aizsardzības prasību ievērošanu.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā"
un saistošo noteikumu projektu "Par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas
pilsētā" un saistošo noteikumu projektu "Par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas
pilsētā" un iesniegt tos izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS
DOMES 2018.gada 20.decembra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma un saistošo noteikumu projektu Liepājas pilsētas
domes sēdē ziņošu es.
8.
Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs
saskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus
ZIŅO Arnis VĪTOLS:

- Sagatavotie saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek piešķirts
tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Liepājas pilsētas
pašvaldību tirgus noteikumus, kā arī paredz gadījumus, kad
pašvaldība var atcelt piešķirto tirgus statusu.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par kārtību, kādā
tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar
Liepājas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus" un saistošo
noteikumu projektu "Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss
un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldību tirgus
noteikumus".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par kārtību, kādā tiek
piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar
Liepājas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus" un saistošo
noteikumu projektu "Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus
statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Liepājas pilsētas
pašvaldību tirgus noteikumus" un iesniegt tos izskatīšanai
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 20.decembra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputāti Lindu Matisoni par lēmuma un saistošo noteikumu
projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

9.
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 19.aprīļa nolikumā Nr.24
"Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijas nolikums"
ZIŅO Arnis VĪTOLS:

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem
Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” pašvaldības
dome nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus
pārvaldītājs saskaņo ar vietējo pašvaldību tirgus noteikumus.
Pamatojoties uz šiem noteikumiem izstrādāti Liepājas pilsētas
pašvaldības saistošie noteikumi “Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus
statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Liepājas pilsētas
pašvaldību tirgus noteikumus”, kas paredz, ka lēmumu par tirgus
statusa piešķiršanu apstiprina dome un tirgus noteikumus izskata
un apstiprina Licencēšanas komisija, tāpēc nepieciešams papildināt
Licencēšanas komisijas nolikumu.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 19.aprīļa nolikumā Nr.24
"Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijas nolikums"' un
nolikuma projektu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2018.gada
19.aprīļa nolikumā Nr.24 "Liepājas pilsētas domes Licencēšanas
komisijas nolikums"".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 19.aprīļa nolikumā Nr.24
"Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisijas nolikums"”
un nolikuma projektu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes
2018.gada 19.aprīļa nolikumā Nr.24 "Liepājas pilsētas domes
Licencēšanas komisijas nolikums"" un iesniegt tos
izskatīšanai
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
2018.gada
20.decembra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputāti Lindu Matisoni par lēmuma un nolikuma projektu
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.
10.
Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas
pašvaldības administratīvajā teritorijā
ZIŅO Dace LIEPNIECE:

- Sagatavoto noteikumu projekta mērķis ir uzlabot rūpnieciskās
zvejas rīku un nozvejas limitu sadales kārtību, ievērojot kritērijus
zvejas efektivitātes novērtēšanai.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par rūpnieciskās
zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā" un noteikumu projektu "Par rūpnieciskās
zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par rūpnieciskās
zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas
pašvaldības administratīvajā teritorijā" un noteikumu projektu
"Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas
pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā" un iesniegt tos
izskatīšanai
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
2018.gada
20.decembra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma un noteikumu projektu Liepājas pilsētas domes sēdē
ziņošu es.
11.
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.9
"LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES VIDES KOMISIJAS NOLIKUMS"
ZIŅO Dace LIEPNIECE:

- Sagatavotais nolikuma projekts paredz apstiprināt grozījumus
Liepājas pilsētas domes Vides komisijas nolikumā. Nolikuma

projekts paredz izteikt tā 12.punktu šādā redakcijā:
"12. Pieņemt lēmumus par:
12.1. jaunu sadzīves atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas,
šķirošanas iekārtu un infrastruktūras objektu izvietošanu
pašvaldības administratīvajā teritorijā;
12.2. rūpnieciskās zvejas tiesību nomu fiziskām un juridiskām
personām pašvaldības administratīvajā teritorijā."
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.9
"LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES VIDES KOMISIJAS NOLIKUMS""
un nolikuma projektu "Grozījums Liepājas pilsētas domes
2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.9 "LIEPĀJAS PILSĒTAS
DOMES VIDES KOMISIJAS NOLIKUMS"".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.9
"LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
VIDES
KOMISIJAS
NOLIKUMS"" un nolikuma projektu "Grozījums Liepājas
pilsētas domes 2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.9
"LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
VIDES
KOMISIJAS
NOLIKUMS"" un iesniegt tos izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS
DOMES 2018.gada 20.decembra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma un nolikuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē
ziņošu es.
12.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
"PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASAKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA"
ZIŅO Ronalds FRICBERGS:

- Liepājas pilsētas dome 2015.gada 16.aprīlī apstiprināja Liepājas
pilsētas pašvaldības tematisko plānojumu ”LIEPĀJAS PILSĒTAS
PLUDMALES UN PIEKRASTES ATTĪSTĪBA”, kura īstenošana skar
arī Pludmalē esošo kafejnīcu atrašanās vietu izvietojumu, platību
un citus nosacījumus. Lai nodrošinātu sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu nepārtrauktību Pludmales zonā, paredzēts pagarināt
noslēgto vienošanos “Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietu
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Pludmales zonā”
termiņu.
Grozījumi saistošajos noteikumos paredz svītrot 30.punktu, kā arī
paredz papildināt ar pārejas noteikumiem, paredzot, ka tiek
pagarināts noslēgto vienošanos darbības termiņš līdz 2020.gada
31.martam.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASAKAŅOTA IELU
TIRDZNIECĪBA
UN
SABIEDRISKĀS
ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMU SNIEGŠANA"" un saistošo noteikumu projektu
"Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ SASKAŅOTA
IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMU SNIEGŠANA"".
RUNĀ Uldis SESKS:
- Ierosinu, izstrādājot nosacījumus konkursam, paredzēt līgumu
slēgšanu vismaz uz pieciem gadiem tiem uzņēmējiem, kuri veikuši
nopietnus ieguldījumus kafejnīcu izveidošanai.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASAKAŅOTA
IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMU SNIEGŠANA"" un saistošo noteikumu
projektu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2016.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:

SASKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBA UN SABIEDRISKĀS
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA"" un iesniegt tos
izskatīšanai
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
2018.gada
20.decembra sēdē.
- Lūdzu deputāti Lindu Matisoni par lēmuma un saistošo noteikumu
projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

13.
Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli
ZIŅO Jānis NEIMANIS:

- Ņemot vērā, ka šobrīd spēkā esošie noteikumi apstiprināti
2009.gada 3.decembrī un sakarā ar izmaiņām būvniecību
regulējošajos normatīvajos aktos mainījusies terminoloģija, ir
izstrādāti jauni noteikumi “Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām
un to izpildes kontroli”. Bez tam ņemtas vērā Valsts kontroles
revīziju ziņojumos minētās problēmas citās pašvaldībās.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par ielu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" un noteikumu
projektu "Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes
kontroli".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par ielu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un noteikumu
projektu "Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to
izpildes kontroli" un iesniegt tos izskatīšanai LIEPĀJAS
PILSĒTAS DOMES 2018.gada 20.decembra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma un noteikumu projektu Liepājas pilsētas domes sēdē
ziņošu es.
14.
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 13
nekustamajiem īpašumiem.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.25 “Par pašvaldības atteikumu izmantot
pirmpirkuma tiesības”.
15.
Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-37 atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas
ielā 2-37 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-37,
Liepājā, kadastra numurs 1700 902 8804, atsavināšanu, nosakot
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma
Pāvilostas ielā 2-37 atsavināšanu" un iesniegt to izskatīšanai
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 13.decembra
sēdē.

16.
Par zemes vienības Grīņu ielā 1/3, Liepājā, platības precizēšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Lai varētu reģistrēt zemesgrāmatā Liepājas pilsētas pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību Grīņu ielā 1/3, sagatavots lēmuma
projekts "Par zemes vienības Grīņu ielā 1/3, Liepājā, platības
precizēšanu".
Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra
lēmumu Nr.446 "Par zemes piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai"
noteikts, ka zemes vienība Grīņu ielā 1/3, Liepājā, 11 8090 kv.m
platībā, ir piekrītoša Liepājas pilsētas pašvaldībai. Zemes vienībai
pievienojot Liepājas pilsētas pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības “Novadnieki” un “Baloži”, un kadastrāli to uzmērot
atbilstoši Liepājas pilsētas teritorijas plānojumam un ielu
sarkanajām līnijām, precizēta platība, tādējādi ir nepieciešams
pašvaldības lēmums par platības precizēšanu.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemes vienības
Grīņu ielā 1/3, Liepājā, platības precizēšanu” un iesniegt to
izskatīšanai
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
2018.gada
20.decembra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.
17.
Par zemesgabala Klaipēdas ielā 94, blakus nekustamajiem īpašumiem
Klaipēdas ielā 90 un 92, daļas iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Lai nodrošinātu SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”, kā
dzīvojamo māju Klaipēdas ielā 88, Klaipēdas ielā 90 un Klaipēdas
ielā 92 pārvaldniekam (apsaimniekotājam), tiesības iznomāt uz 5
gadiem zemesgabala Klaipēdas ielā 94, daļu 1190 kv.m platībā,
teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu ierīkošanai māju
Klaipēdas ielā 88, Klaipēdas ielā 90 un Klaipēdas ielā 92
iedzīvotājiem, sagatavots lēmuma projekts.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala
Klaipēdas ielā 94, blakus nekustamajiem īpašumiem Klaipēdas ielā
90 un 92, daļas iznomāšanu".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala
Klaipēdas ielā 94, blakus nekustamajiem īpašumiem Klaipēdas
ielā 90 un 92, daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 20.decembra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.
18.
Par zemesgabala Klaipēdas ielā 88A iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Lai nodrošinātu SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”, kā
dzīvojamo māju Klaipēdas ielā 88, Klaipēdas ielā 90 un Klaipēdas
ielā 92 pārvaldniekam (apsaimniekotājam), tiesības iznomāt uz 5
gadiem zemesgabalu Klaipēdas ielā 88A, 1349 kv.m platībā,
teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu ierīkošanai māju
Klaipēdas ielā 88, Klaipēdas ielā 90 un Klaipēdas ielā 92
iedzīvotājiem, sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabala
Klaipēdas ielā 88A iznomāšanu".
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala
Klaipēdas ielā 88A iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 20.decembra sēdē.

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:

- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

19.
Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Klaipēdas ielā 83A daļā
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Lai lemtu jautājumu par apbūves tiesību piešķiršanu VAS “Ceļu
satiksmes drošības direkcija” zemesgabala Klaipēdas ielā 83A,
daļā 50 kv.m platībā uz 10 gadiem elektromobiļu uzlādes stacijas
izvietošanai, sagatavots lēmuma projekts "Par apbūves tiesību
piešķiršanu zemesgabala Klaipēdas ielā 83A daļā".
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par apbūves tiesību
piešķiršanu zemesgabala Klaipēdas ielā 83A daļā” un iesniegt
to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada
20.decembra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.
20.
Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 1C daļā
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Lai lemtu jautājumu par apbūves tiesību piešķiršanu VAS “Ceļu
satiksmes drošības direkcija” zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā
1C, daļā 50 kv.m platībā uz 10 gadiem elektromobiļu uzlādes
stacijas izvietošanai, sagatavots lēmuma projekts "Par apbūves
tiesību piešķiršanu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 1C daļā".
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par apbūves tiesību
piešķiršanu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 1C daļā” un
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES
2018.gada 20.decembra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.
21.
Par zemesgabala, Klaipēdas ielas, blakus nekustamajam īpašumam
Klaipēdas ielā 104C, daļas, nomu
ZIŅO Māris EGMANIS:

- Lai nodrošinātu tiesības pārjaunot
starp Liepājas pilsētas
pašvaldību un SIA "Hiponia" 2012.gada 28.jūnijā noslēgtā zemes
nomas līguma tiesiskās attiecības par zemesgabala, Klaipēdas
ielas, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 104C, daļas
1341 kv.m platībā, iznomāšanu uz laiku līdz 2022.gada 31.martam
ar akciju sabiedrību "LPB" nekustamā īpašuma Klaipēdas ielā
104C, Liepājā darbības, transporta plūsmas nodrošināšanai,
teritorijas uzturēšanai, sagatavots lēmuma projekts "Par
zemesgabala, Klaipēdas ielas, blakus nekustamajam īpašumam
Klaipēdas ielā 104C, daļas, nomu".
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala,
Klaipēdas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas
ielā 104C, daļas, nomu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS
PILSĒTAS DOMES 2018.gada 20.decembra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

22.
Par Liepājas pilsētas domes 2006.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.25 "PAR
DETĀLPLĀNOJUMA ZEMESGABALAM ZEMGALES IELĀ 8/12 SAISTOŠĀS DAĻAS
APSTIPRINĀŠANU" atcelšanu
ZIŅO Arvīds VITĀLS:

- Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2018.gada
10.decembra vēstulē Nr.1.10/783 “Par detālplānojuma atcelšanu”,
norādīts, ka starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi
un SIA “Liepaja oil terminal” 2003.gada 10.oktobrī bija noslēgts
nomas līgums uz ko pamatojoties SIA “Liepaja oil terminal”
izstrādāja detālplānojumu zemesgabalam Zemgales ielā 8/12
naftas produktu pārkraušanas termināļa būvniecībai Liepājas ostas
teritorijā. Dažādu iemeslu dēļ nomas līgums tika izbeigts, līdz ar to
iecere šajā teritorijā būvēt naftas terminālu netiks realizēta.
2018.gada 16.jūlijā tika noslēgts jauns nekustamā īpašuma
Zemgales ielā 8/12, Liepājā, nomas tiesību rezervēšanas līgums ar
SIA ”Karostas termināls”, nomas mērķis - eļļas termināla un graudu
termināla ar ražošanas kompleksu, būvniecībai, kas neatbilst spēkā
esošajam detālplānojumam.
Ņemot vērā minēto, pašvaldības saistošie noteikumi par
detālplānojuma apstiprināšanu, ir atceļami.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Liepājas
pilsētas domes 2006.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.25
"PAR DETĀLPLĀNOJUMA ZEMESGABALAM ZEMGALES IELĀ
8/12 SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU" atcelšanu" un
saistošo noteikumu projektu "Par Liepājas pilsētas domes
2006.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.25 "PAR
DETĀLPLĀNOJUMA ZEMESGABALAM ZEMGALES IELĀ 8/12
SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU" atcelšanu".
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,
NOLEMJ:
Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par Liepājas pilsētas
domes 2006.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.25 "PAR
DETĀLPLĀNOJUMA ZEMESGABALAM ZEMGALES IELĀ 8/12
SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU" atcelšanu" un
saistošo noteikumu projektu "Par Liepājas pilsētas domes
2006.gada 9.novembra saistošo noteikumu Nr.25 "PAR
DETĀLPLĀNOJUMA ZEMESGABALAM ZEMGALES IELĀ 8/12
SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU" atcelšanu"” un
iesniegt tos izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES
2018.gada 20.decembra sēdē.
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS:
- Par lēmuma un saistošo noteikumu projektu Liepājas pilsētas
domes sēdē ziņošu es.
Sēde slēgta 2018.gada 13.decembrī pulksten 11.27.
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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