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SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2019.gada 18.augustā Nr.8  

 

 
Sēde sasaukta 2019.gada 18.augustā pulksten 10.30. 
Sēde atklāta 2019.gada 18.augustā pulksten 10.17. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS Jānis VILNĪTIS 
 
 
Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Linda MATISONE 
Ludmila RJAZANOVA 
Uldis SESKS 
Modris ŠVEIDUKS 

 

Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis: 
Vilnis VITKOVSKIS, darba pienākumu dēļ 

 
 

Uzaicinātās personas:  
Mārtiņš ĀBOLS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs                                                                                              
Māris EGMANIS, Iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" vadītājs                                                                                                         
Mārtiņš HERBSTS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu  
                                  ieviešanas nodaļas Projektu vadītājs                                                         
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos                                                                                           
Juris JIRGENS, Iestādes "Kultūras pārvalde" vadītājs                                                                                                                  
Ilze JURKOVSKA, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu  
                                ieviešanas nodaļas Projektu vadītāja                                                         
Dmitrijs KOMAROVS, SIA "YOU ARE events agency" ģenerāldirektors                                                                                                           
Aksels RUPERTS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās  
                                 attīstības plānošanas nodaļas Eksperts stratēģiskās plānošanas  
                                 jautājumos                
Agris SAULE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas  
                        nodaļas Projektu vadītājs                                                         
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos                                                                                     
Arnis VĪTOLS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas  
                          vadītājs                                                                           
Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras “Latvijas Fakti” pārstāvji                                                                                        

                      
                         
Sēdi protokolē: Gita LUKATE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.1. 
"Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" rīcību īstenošanu un rezultatīvo rādītāju 2018.gadā apstiprināšanu. 

2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 13.septembra lēmumā Nr.362 "Par 
projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā"". 

3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 "Par projektu 
"Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkās Liepājā"". 



 

 

4. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.97 "Par projektu 
"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju, 
Liepājā II kārta" (Cukura iela)". 

5. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalam Spīdolas ielā 7A, Liepājā. 
6. Par zemesgabala Projektētā ielā 12, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 102, daļas 

iznomāšanu. 
7. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 102B, pretī nekustamajam īpašumam Projektētā ielā 14, 

daļas iznomāšanu. 
8. Par zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 102B, 

daļas iznomāšanu. 
9. Par zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 110, daļas 

iznomāšanu. 
10. Par zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 110, daļas 

iznomāšanu. 
11. Par zemesgabala Projektētā ielā 9, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 110, daļas 

iznomāšanu. 
12. Par zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 110, daļas 

iznomāšanu. 
13. Par zemesgabala Kuršu laukumā 4A daļas zemes nomas līguma darbības termiņa 

pagarināšanu. 
14. Par zemesgabala Namdaru ielā 25 zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 
15. Par zemesgabala Brīvības ielā 150 zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 
16. Par zemesgabala Atteku salā 1 daļas zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 
17. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. 
18. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-45 atsavināšanu. 
19. Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 15-1 atsavināšanu. 
20. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20-31 atsavināšanu. 
21. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu. 
22. Par dzīvokļa īpašuma Kaktu ielā 5-9 atsavināšanu. 
23. Par dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 73/75-11 atsavināšanu. 

 
 
 

Par izmaiņām darba kārtībā un papildjautājumiem 
 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Atklāj Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības 
komitejas (turpmāk – Komiteja) sēdi.  
   Ierosinu, pirmkārt, iekļaut darba kārtībā trīs papildjautājumus -  
jautājumu par aktualizēto Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 2017.-
2021.gadam apstiprināšanu, par Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 
2017.- 2021.gadam 2.pielikumā noteikto uzdevumu izpildes 
2018.gadā apstiprināšanu un par atbalstu koncerta organizēšanai, 
otrkārt, jautājumu ”Par atbalstu koncerta organizēšanai“ izskatīt kā 
darba kārtības 1.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:    1. Papildināt Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas 

attīstības komitejas 2019.gada 15.augusta darba kārtību ar 
šādiem jautājumiem: 
   1.1. “Par aktualizēto Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 2017.-
2021.gadam apstiprināšanu”; 
   1.2.  “Par Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 2017.- 
2021.gadam 2.pielikumā noteikto uzdevumu izpildes 2018.gadā 
apstiprināšanu”;  
   1.3. “Par atbalstu koncerta organizēšanai”. 
   2. Jautājumu “Par atbalstu koncerta organizēšanai” izskatīt kā 
darba kārtības pirmo jautājumu. 

 
 
 
 



 

 

 
1. 

Par atbalstu koncerta organizēšanai 
 
 

ZIŅO Juris JIRGENS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz konceptuāli atbalstīt  SIA 
"YOU ARE events agency"  organizēto grupas "BI-2" koncertu 
2019.gada 13.septembrī Liepājā, Daugavas stadionā. 
   Aicinu SIA "YOU ARE events agency" ģenerāldirektoru Dmitriju 
Komarovu iepazīstināt klātesošos ar plānoto pasākumu. 

RUNĀ Dmitrijs KOMAROVS: 
 

- Iepazīstina klātesošos ar plānoto grupas "BI-2" koncertu 
2019.gada 13.septembrī Liepājā, Daugavas stadionā. 
 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Jānis VILNĪTIS, Ludmila RJAZANOVA, Dmitrijs 
KOMAROVS. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.15 “Par atbalstu koncerta 

organizēšanai”. 
 
 

2. 
Par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.1. 

"Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" rīcību īstenošanu un rezultatīvo rādītāju 2018.gadā 
apstiprināšanu 

 
 

ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2015.-2020. gadam pielikuma Nr.2.1. “Rīcību plāns 
2015.-2020. gadam” institūciju izpildi attiecībā uz rīcību īstenošanu 
par 2018.gadu, rezultatīvo rādītāju pārskatu par 2018.gadu un 
izmaiņas attiecībā uz atbildīgajiem un izpildinstitūcijām. 
   Aicinu klātesošos uzklausīt tirgus un sociālo pētījumu aģentūras 
“Latvijas Fakti” pārstāvjus, kuri veikuši liepājnieku aptauju un lūdzu 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par aktualizētā Liepājas 
pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma 
Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" rīcību īstenošanu un 
rezultatīvo rādītāju 2018.gadā apstiprināšanu". 

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

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
pielikuma Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" rīcību 
īstenošanu un rezultatīvo rādītāju 2018.gadā apstiprināšanu” 
un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 
2019.gada 15.augusta sēdē. 

 
 

3. 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 13.septembra lēmumā Nr.362  
"Par projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības  

ēkā Peldu ielā 5, Liepājā"" 
 
 

ZIŅO Agris SAULE: 
 

- Ir veikts būvdarbu un būvuzraudzības iepirkums par ēkas Peldu 
ielā 5 pirmo trīs stāvu izbūvi, kā rezultātā ir nepieciešams precizēt 
attiecināmo un neattiecināmo izmaksu pozīcijas Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 13.septembrī pieņemtajā lēmumā Nr.362 “Par 
projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas 
pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā””. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 13.septembra lēmumā Nr.362 
"Par projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas 
pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā". 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  



 

 

NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 13.septembra lēmumā 
Nr.362 "Par projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana 
Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā” un 
iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 
2019.gada 15.augusta sēdē. 

 
 

4. 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58  

"Par projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava"  
ģērbtuvju ēkās Liepājā"" 

 
 

ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Lēmums ir nepieciešams, lai apstiprinātu projekta izdevumu gala 
summu pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras  maksājuma 
pieprasījuma apstiprināšanas projektam ”Energoefektivitātes 
paaugstināšana stadiona „Daugava” ģērbtuvju ēkās Liepājā” 
(Pr_134). 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 "Par 
projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" 
ģērbtuvju ēkās Liepājā"". 

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

Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 
"Par projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona 
"Daugava" ģērbtuvju ēkās Liepājā"” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 15.augusta sēdē. 

 
5. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.97  
"Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai,  

revitalizējot degradēto teritoriju, Liepājā II kārta" (Cukura iela)" 
 
 

ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Ir nepieciešams domes lēmums par Cukura ielas pārbūves 
projektu, lai varētu paredzēt pašvaldības finansējumu gadījumā, ja 
Valsts kases aizņēmums netiks piešķirts pilnā projektā paredzētajā 
apjomā.  
   Projekta īstenošana paredz sakārtot teritorijas 
pamatinfrastruktūru atbilstoši pašvaldības attīstības programmai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.97 "Par 
projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju, Liepājā II kārta" 
(Cukura iela)"". 

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

Liepājas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.97 
"Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto 
teritoriju, Liepājā II kārta" (Cukura iela)"” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
15.augusta sēdē. 

 
6. 

Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalam Spīdolas ielā 7A, Liepājā 
 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- SIA “Liepājas enerģija” lūdz noteikt lietošanas tiesību 
aprobežojumu Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam 
īpašumam - zemesgabalam Spīdolas ielā 7A, Liepājā, aptuveni 



 

 

385,3 kv.m platībā - jaunas siltumtrases trasējuma izbūvei, 
ekspluatācijai, rekonstrukcijai un attīstībai, tādēļ sagatavots 
lēmuma projekts "Par lietošanas tiesību aprobežojumu 
zemesgabalam Spīdolas ielā 7A, Liepājā". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

aprobežojumu zemesgabalam Spīdolas ielā 7A, Liepājā” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
7. 

Par zemesgabala Projektētā ielā 12, pretī nekustamajam īpašumam  
Klaipēdas ielā 102, daļas iznomāšanu 

 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu īpašnieku 
biedrībai “Jūraskrasts”, kā dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 102 
apsaimniekotājam (pārvaldniekam),  tiesības uz 5 gadiem iznomāt 
zemesgabala Projektētā ielā 12, pretī nekustamajam īpašumam 
Klaipēdas ielā 102, daļu 356 kv.m platībā, autostāvvietu ierīkošanai 
mājas Klaipēdas ielā 102 iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Projektētā ielā 12, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas        
ielā 102, daļas iznomāšanu". 

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

Projektētā ielā 12, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas 
ielā 102, daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
8. 

Par zemesgabala Klaipēdas ielā 102B, pretī nekustamajam īpašumam  
Projektētā ielā 14, daļas iznomāšanu 

 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu īpašnieku 
biedrībai “Jūraskrasts 1”, kā dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 102A 
apsaimniekotājam (pārvaldniekam),  tiesības uz 5 gadiem iznomāt 
zemesgabala Klaipēdas ielā 102B, pretī nekustamajam īpašumam 
Projektētā ielā 14, daļu 273 kv.m platībā, autostāvvietu ierīkošanai 
mājas Klaipēdas ielā 102A iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Klaipēdas ielā 102B, pretī nekustamajam īpašumam Projektētā    
ielā 14, daļas iznomāšanu". 

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

Klaipēdas ielā 102B, pretī nekustamajam īpašumam Projektētā 
ielā 14, daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
9. 

Par zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam  
Klaipēdas ielā 102B, daļas iznomāšanu 

 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: - Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu īpašnieku 



 

 

 biedrībai “Jūraskrasts 2”, kā dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 100A 
apsaimniekotājam (pārvaldniekam),  tiesības uz 5 gadiem iznomāt 
zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam 
Klaipēdas ielā 102B, daļu 463 kv.m platībā, autostāvvietu 
ierīkošanai mājas Klaipēdas ielā 100A iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas          
ielā 102B, daļas iznomāšanu". 

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

Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas 
ielā 102B, daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
10. 

Par zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam  
Klaipēdas ielā 110, daļas iznomāšanu 

 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu īpašnieku 
biedrībai “Jūraskrasts 1”, kā dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 102A 
apsaimniekotājam (pārvaldniekam),  tiesības uz 5 gadiem iznomāt 
zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam 
Klaipēdas ielā 110, daļu 115 kv.m platībā, autostāvvietu ierīkošanai 
mājas Klaipēdas ielā 102A iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas        
ielā 110, daļas iznomāšanu". 

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

Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas        
ielā 110, daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
11. 

Par zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam  
Klaipēdas ielā 110, daļas iznomāšanu 

 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu Īpašnieku 
biedrībai “Klaipēdas 110”, kā dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 110 
apsaimniekotājam (pārvaldniekam),  tiesības uz 5 gadiem iznomāt 
zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam 
Klaipēdas ielā 110, daļu 872 kv.m platībā, autostāvvietu ierīkošanai 
mājas Klaipēdas ielā 110 iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas                  
ielā 110, daļas iznomāšanu". 

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Vēlos aicināt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas 
pilsētas būvvalde” padomāt par to vai nav pienācis laiks rast labāku 
nosaukumu ielai kā “Projektētā iela”, jo šis risinājums bija plānots 
īslaicīgs.  

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

Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas 
ielā 110, daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 22.augusta sēdē. 
   2. Aicināt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas 
pilsētas būvvalde” padomāt par to vai nav pienācis laiks rast 



 

 

labāku nosaukumu ielai kā “Projektētā iela”, jo šis risinājums 
bija plānots īslaicīgs. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
12. 

Par zemesgabala Projektētā ielā 9, pretī nekustamajam īpašumam  
Klaipēdas ielā 110, daļas iznomāšanu 

 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu īpašnieku 
biedrībai “Klaipēdas 110”, kā dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 110 
apsaimniekotājam (pārvaldniekam),  tiesības uz 5 gadiem iznomāt 
zemesgabala Projektētā ielā 9, pretī nekustamajam īpašumam 
Klaipēdas ielā 110, daļu 358 kv.m platībā, autostāvvietu ierīkošanai 
mājas Klaipēdas ielā 110 iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Projektētā ielā 9, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas                      
ielā 110, daļas iznomāšanu". 

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

Projektētā ielā 9, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas                      
ielā 110, daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
13. 

Par zemesgabala Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam  
Klaipēdas ielā 110, daļas iznomāšanu 

 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu SIA “LNA”, kā 
dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 98 apsaimniekotājam 
(pārvaldniekam),  tiesības uz 5 gadiem iznomāt zemesgabala 
Projektētā ielā 14, daļu 340 kv.m platībā, autostāvvietu ierīkošanai 
mājas Klaipēdas ielā 98 iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas         
ielā 110, daļas iznomāšanu". 

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

Projektētā ielā 14, pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas         
ielā 110, daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
14.# 

Par zemesgabala Kuršu laukumā 4A daļas zemes nomas līguma  
darbības termiņa pagarināšanu. 

 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma darbības termiņu ar SIA “Narvesen Baltija” 
par zemesgabala Kuršu laukumā 4A, Liepājā, daļu 122 kv.m 
platībā, nomu preses kioska apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Kuršu laukumā 4A, daļas zemes nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

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

Kuršu laukumā 4A, daļas zemes nomas līguma darbības 



 

 

termiņa pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
15. 

Par zemesgabala Namdaru ielā 25 zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 
 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma darbības termiņu ar garāžu īpašnieku 
kooperatīvo sabiedrību “Autoamatieris - 2” par zemesgabala 
Namdaru ielā 25, Liepājā, 19208 kv.m platībā, nomu esošo metāla 
garāžu apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Namdaru ielā 25 zemes nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

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

Namdaru ielā 25 zemes nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
16. 

Par zemesgabala Brīvības ielā 150 zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 
 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma darbības termiņu ar garāžu īpašnieku 
kooperatīvo sabiedrību “Brīvība” par zemesgabala Brīvības ielā 
150, Liepājā, 26551 kv.m platībā, nomu fiziskām personām 
piederošo ēku (garāžu), apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Brīvības ielā 150 zemes nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

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

Brīvības ielā 150 zemes nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
17. 

Par zemesgabala Atteku salā 1 daļas zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 
 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pagarināt 
zemes nomas līguma darbības termiņu laivu garāžu īpašnieku 
biedrībai “Sala” par zemesgabala Atteku salā 1, Liepājā, daļas 
5000 kv.m platībā, nomu laivu eliņu apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Atteku salā 1 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu". 

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

Atteku salā 1 daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 



 

 

18. 
Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu 

 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par neizīrētu dzīvokļu 
atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošo sešu dzīvokļu īpašumu atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 15.augusta sēdē. 

 
19. 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-45 atsavināšanu 
 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Atmodas 
bulvārī 8V-45 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-45, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Atmodas bulvārī 8V-45 atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
15.augusta sēdē. 

 
20. 

Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 15-1 atsavināšanu 
 
 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes   
ielā 15-1 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 15-1, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Šķēdes ielā 15-1 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 15.augusta sēdē. 

 
21. 

Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20-31 atsavināšanu 
 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Krūmu    
ielā 20-31 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20-31, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Krūmu ielā 20-31 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 15.augusta sēdē. 

 
 
 



 

 

22. 
Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu 

 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Krūmu    
ielā 53-2 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 15.augusta sēdē. 

 
23. 

Par dzīvokļa īpašuma Kaktu ielā 5-9 atsavināšanu 
 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Kaktu     
ielā 5-9 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Kaktu ielā 5-9, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Kaktu ielā 5-9 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 15.augusta sēdē. 

 
24. 

Par dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 73/75-11 atsavināšanu 
 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ganību     
ielā 73/75-11 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 73/75-11, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Ganību ielā 73/75-11 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 15.augusta sēdē. 

 
25. 

Par aktualizēto Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 2017.-2021.gadam apstiprināšanu 
 
 

ZIŅO Aksels RUPERTS: 
 

- Lēmuma projekts paredz veikt izmaiņas divos Liepājas pilsētas 
attīstības plānošanas dokumentos - Liepājas pilsētas politiskās 
vadlīnijas 2017.-2021.gadam un Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 
uzdevumi 2017. - 2021.gadam. 
   Izmaiņas tiek veiktas, pamatojoties uz 2018.gada novembrī 
notikušajām izmaiņām Liepājas pilsētas domes vadības sastāvā - 
vairākiem uzdevumiem bija nepieciešams mainīt atbildīgos 
politiskos pārstāvjus. Tāpat arī atsevišķiem uzdevumiem mainīts 
īstenošanas termiņš, ņemot vērā izpildītāju sniegto informāciju par 
reālo situāciju, pašvaldības budžeta iespējas un panāktās 
vienošanās starp domes vadību un politiskajiem pārstāvjiem. Trīs 
uzdevumi tiek svītroti, ņemot vērā panāktās domes vadības 
vienošanās.  



 

 

   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par aktualizēto 
Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 2017.-2021.gadam 
apstiprināšanu". 

RUNĀ Ludmila RJAZANOVA: 
 

- Vēlos izteikt viedokli, kuru lūdzu iekļaut protokolā. 
   Politiskajās vadlīnijās minēts, ka liepājnieki ir darba devēji 
pašvaldībai, liepājnieki tiek uzklausīti un kopā tiek nosaukti 
galvenie pilsētas attīstības virzieni. Vēlos pievērst uzmanību, ka 
četri deputāti netika aicināti piedalīties noteikto vadlīniju 
pārskatīšanā un tas nozīmē, ka 20% liepājnieku viedoklis netika 
ņemts vērā. 
   Uzskatu, ka mums, kā ievēlētiem deputātiem, būtu kopā jāstrādā, 
bet turpinās dalīšana – koalīcijā  un ne koalīcijā. 
   Nav ņemtas vērā iedzīvotāju vēlmes. Bija iesniegts iesniegums, 
kuru parakstīja 120 cilvēki, par apvienotās skolas nosaukumu, 58 
vecāki izteica viedokli, lai 2.vidusskolai tiktu saglabāts A.Puškina, 
slavena dzejnieka, vārds, bet skola tik un tā tika nosaukta par   
Liepājas Liedaga vidusskolu.  
   Ir bijušas iedzīvotāju vēstule par ogļu termināliem Karostā. Ir 
vairāk kā 1800 liepājnieku parakstu, bet vēl visas atbildes nav 
saņemtas, nav arī izvērtēta ietekme uz uzņēmumiem “Lauma 
Fabrics” un “Lauma Lingerie”. 
   Šodien pie zobārsta rindā atrodas 1163 bērni, tiem jāgaida 690 
dienas, lai apmeklētu specialistu. Ir steidzīgi jārīkojas.  
   Aicinu papildināt sadaļu par skolām, ar to, ka jāatrod līdzekļi 
Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolai Karostā. 

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Par demokrātiskām vērtībām – manuprāt, tās tiek ievērotas, kā arī 
politika ir kompromisa māksla. 
   Pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde ir sagatavojusi 
dokumentus, ko šobrīd apspriežam. Jautājumi tika iekļauti 
Komitejas darba kārtībā un katram deputātam bija iespēja ar tiem 
iepazīties un iesniegt priekšlikumus. Neesmu redzējis nevienu Jūsu 
priekšlikumu. 
   Ar šo un iepriekšējiem dokumentiem mēs parādām sabiedrībai 
kādus uzdevumus ko esam izpildījuši un kādus nē. Papildus 
jāpiebilst, ka šis dokuments attiecās uz 2018.gadu. Par 2019.gadu 
būs tad, kad būs sagatavots attiecīgais publiskais pārskats. 
   Aicinu Jūs iesaistīties zobārstu problēmas risināšanā, jo mēs arī 
intensīvi pie tā strādājam. Veicam sarunas ar Stradiņa universitātes 
jauniem ārstiem, kuri jau pie mums bijuši praksē, aicināsim šos 
sešus jaunos specialistus strādāt Liepājā. Ja ir papildus 
priekšlikumi, gaidu tos. 
   Par citu valstu speciālistiem – tos aicināt nepieļauj likumdošana 
un Latvijas Zobārstu asociācija. 

RUNĀ Ludmila RJAZANOVA: 
 

- Ir plānotas izmaiņas arī 2021.gadā, tāpēc arī izteicu aicinājumu, 
ka liepājnieki ir jāuzklausa un lēmumi jāpieņem demokrātiski un 
liepājnieku interesēs. 
   Dzirdam, ka speciālistu trūks visā Latvijā, tādēļ tie ir jāpiesaista 
no ārzemēm, jo nav normāli, ka nevar tikt pie speciālista. Problēma 
ir steidzīgi risināma. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Es cenšos fizisko spēju robežās uzklausīt arī Jūs. Ne vienmēr 
risinājums ir uzreiz un ātri un ne visi jautājumi ir pašvaldības 
kompetencē. Iespēju robežās problēmas tiek risinātas, varbūt ne 
vienmēr kā grib atsevišķas iedzīvotāju grupas, bet politikas 
uzdevums ir panākt kompromisu. 
   Aicinu, izteikt viedokli balsojot.  

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret - 1, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par aktualizēto 

Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 2017.-2021.gadam 
apstiprināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās 
FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 15.augusta sēdē. 

 
 
 



 

 

26. 
Par Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 2017.- 2021.gadam 2.pielikumā  

noteikto uzdevumu izpildes 2018.gadā apstiprināšanu 
 

ZIŅO Aksels RUPERTS: 
 

- Lēmuma projekts paredz apstiprināt “Liepājas pilsētas politisko 
vadlīniju 2017.-2021.gadam” uzdevumu īstenošanas progresu par 
2018.gadu. 
   Liepājas pilsētas domes vadības sastāvā 2018.gada novembrī 
notika izmaiņas, līdz ar to, vairākiem uzdevumiem bija 
nepieciešams mainīt atbildīgos politiskos pārstāvjus. Tāpat arī 
vairākiem uzdevumiem mainīts īstenošanas termiņš, ņemot vērā 
izpildītāju sniegto informāciju par reālo situāciju, pašvaldības 
budžeta iespējas un panāktās domes vadības vienošanās.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Liepājas 
pilsētas politisko vadlīniju 2017.- 2021.gadam 2.pielikumā noteikto 
uzdevumu īstenošanu 2018.gadā apstiprināšanu". 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas - 1, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par Liepājas pilsētas 

politisko vadlīniju 2017.- 2021.gadam 2.pielikumā noteikto 
uzdevumu īstenošanu 2018.gadā apstiprināšanu” un iesniegt 
to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
15.augusta sēdē. 

 
 
Sēde slēgta 2019.gada 15.augustā pulksten 11.29. 
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