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SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2018.gada 15.novembrī Nr.11  

 
Sēde sasaukta 2018.gada 15.novembrī pulksten 10.30. 
Sēde atklāta 2018.gada 15.novembrī pulksten 10.31. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Vilnis VITKOVSKIS 
 
Sēdē piedalās 6 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Ģirts KRONBERGS 
Linda MATISONE 
Ludmila RJAZANOVA 
Uldis SESKS 
Jānis VILNĪTIS 

 
Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis: 

Ģirts KRONBERGS 
 
Uzaicinātās personas:  

Mārtiņš ĀBOLS, Liepājas pilsētas pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes  
                            vadītājs 
Atis DEKSNIS, Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos 
Māris EGMANIS, Iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” vadītājs                                                                                                         
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektors                                                                                                                            
Inese HERBSTA, Iestādes “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests” juriste 
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos                                                                                           
Aiga KĻAVENIECE, Liepājas pilsētas pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes  
                                  vadītāja vietniece 
Linda KRASOVSKA, Iestādes “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests” direktore 
Jānis LAPIŅŠ, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks                                                                                                      
Dace LIEPNIECE, Pašvaldības Administrācijas Vides, veselības un sabiedrības  
                               līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja 
Uldis PABĒRZIS, SIA "Summer Sound Festīvāls" valdes priekšsēdētājs                                                                                                     
Gints ROČĀNS, Domes deputāts 
Ģirts SALVIŅŠ, SIA “Mobilly” pārstāvis 
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos                                                                                           
Helvijs VALCIS, Domes deputāts 
Arvīds VITĀLS, Iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” vadītājas vietnieks, galvenais  
                           teritorijas plānotājs  
Arnis VĪTOLS, Liepājas pilsētas pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes  
                         Ekonomikas nodaļas vadītājs 
Uldis ZUPA, Aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktors 
 
 

Sēdi protokolē: Gita LUKATE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par festivālu "Summer Sound 2019". 



 

 

2. Par elektroniskajiem norēķiniem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā. 
3. Par Liepājas ostas noteikumiem. 
4. Par dzīvnieku kapsētas izveidi. 
5. Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai. 
6. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra lēmumā Nr.645 "Par projektu 

"Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 
2.kārta"". 

7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu 
teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju". 

8. Par "Par Liepājas pilsētas attīstības pamatnostādņu 2017.- 2021.gadam" īstenošanas progresu 
2018.gadā. 

9. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 16.augusta lēmumā Nr.360 "Par projektu 
"Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā"". 

10. Par PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAS UN IESAISTES VEICINĀŠANAS 
KONCEPCIJU. 

11. Par ēkas Flotes ielā 14 nojaukšanu. 
12. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 
13. Par zemesgabala robežu apstiprināšanu (Darbnīcu iela 10, Liepāja). 
14. Par zemesgabalu Brīvības ielā 164 un Brīvības ielā 164A, Liepājā, robežu apstiprināšanu. 
15. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dūņu ielā 4, Liepājā, daļai. 
16. Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļas nomu. 
17. Par zemesgabala Ventspils ielā 36 iznomāšanu. 
18. Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50A, daļas, 

iznomāšanu. 
19. Par zemesgabalu Atmodas bulvārī 2A un Turaidas ielā 2A daļu iznomāšanu. 
20. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.304 "Par zemesgabala 

Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu". 
21. Par zemesgabala Jātnieku ielā 19 daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
22. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 80A, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 76, daļas 

nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
23. Par zemesgabala, Krūmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 59A, daļas, nomas 

līguma termiņa pagarināšanu. 
24. Par zemesgabala Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 6/8, daļas 

nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
25. Par zemesgabala Vecajā ostmalā 1 nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
26. Par zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas nomu. 
27. Par nekustamo īpašumu Šķēdes ielā 15-53, Liepājā. 
28. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53-54 atsavināšanu. 
29. Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1A atsavināšanu. 
30. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-15 atsavināšanu. 
31. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-43 atsavināšanu. 
32. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 atsavināšanu. 
33. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 atsavināšanu. 
34. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N atsavināšanu. 
35. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-2N atsavināšanu. 
36. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N atsavināšanu. 
37. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-5N atsavināšanu. 
38. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55-8 atsavināšanu. 
39. Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2-1M atsavināšanu. 
40. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-2 atsavināšanu. 
41. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1 atsavināšanu. 
42. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-13 atsavināšanu. 
43. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-16 atsavināšanu. 
44. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33-14/15 atsavināšanu. 
45. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-8 atsavināšanu. 
46. Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-10 atsavināšanu. 
47. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4-5 atsavināšanu. 
48. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-8 atsavināšanu. 
49. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1 atsavināšanu. 
50. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4 atsavināšanu. 
51. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8 atsavināšanu. 



 

 

Par izmaiņām darba kārtībā un papildjautājumiem 
 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Atklāj Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības 
komitejas (turpmāk – Komiteja) sēdi.  
   Ierosinu mainīt pastāvīgās Komitejas sēdes darba kārtību un 
8.jautājumu izskatīt kā 51.jautājumu.  
    Ja citu priekšlikumu vai ierosinājumu nav, aicinu balsot. 

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

attīstības komitejas sēdes darba kārtību un tās 8.jautājumu 
"Par Liepājas pilsētas attīstības pamatnostādņu 2017.- 
2021.gadam" īstenošanas progresu 2018.gadā” izskatīt kā 
51. darba kārtības jautājumu.  

 
 

1. 
Par festivālu "Summer Sound 2019" 

 
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Aicinu SIA "Summer Sound Festivāls" valdes priekšsēdētāju Uldi 
Pabērzi iepazīstināt klātesošos ar sagatavoto informāciju par 
plānoto festivālu "Summer Sound 2019" norisi. 

RUNĀ Uldis PABĒRZIS: 
 

- Iepazīstina klātesošos ar informāciju par 2018.gadā notikušo 
festivālu un plānoto festivālu 2019.gadā.  

Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Uldis SESKS, Ludmila RJAZANOVA, Vilnis 
VITKOVSKIS, Uldis PABĒRZIS. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.17 “Par festivālu “Summer Sound 2019”. 

 
 

2. 
Par elektroniskajiem norēķiniem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā 

 
ZIŅO Uldis ZUPA: 
 

- Iepazīstina klātesošos ar Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras 
"Liepājas sabiedriskais transports" sagatavoto informāciju par 
situāciju ar elektroniskajiem norēķiniem Liepājas pilsētas 
sabiedriskajā transportā, jomas attīstības tendencēm, 
iespējamajiem nākotnes scenārijiem un nepieciešamo atbalstu. 

Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Uldis SESKS, Vilnis VITKOVSKIS, Gunārs ANSIŅŠ, 
Jānis VILNĪTIS, Uldis ZUPA. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.18 “Par elektroniskajiem norēķiniem 

Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā”. 
 
 

3. 
Par Liepājas ostas noteikumiem 

 
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Aicinu deputātu Jāni Vilnīti iepazīstināt klātesošos ar sagatavoto 
lēmuma projektu "Par Liepājas ostas noteikumiem" un saistošo 
noteikumu projektu "Liepājas ostas noteikumi". 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt saistošos 
noteikumus, kuru mērķis ir uzlabot kuģošanas drošību ostā, 
nodrošināt kuģu un ostas iekārtu aizsardzību, kā arī kuģu apriti 
Liepājas ostā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par Liepājas ostas 
noteikumiem” un saistošo noteikumu projektu “Liepājas ostas 
noteikumi”. 

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

noteikumiem” un saistošo noteikumu projektu “Liepājas ostas 
noteikumi”, un iesniegt tos izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS 
DOMES 2018.gada 22.novembra sēdē. 



 

 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Jāni Vilnīti par lēmuma un saistošo noteikumu 
projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

4. 
Par dzīvnieku kapsētas izveidi 

 
ZIŅO Dace LIEPNIECE: 
 

- Viena no pašvaldības funkcijām ir gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Minētajā funkcijā 
ietverts arī pašvaldības pienākums izveidot un uzturēt beigto 
dzīvnieku apbedīšanas vietas.   
   Dzīvnieku kapsētas izveidojamas atbilstoši Ministru kabineta 
2009.gada 29.septembra noteikumu Nr.1114 "Noteikumi par 
dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, 
darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu 
noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām" prasībām, kur viena 
no būtiskajām prasībām ir attiecībā uz gruntsūdeņu līmeni, proti 
tam jābūt zemākam par 2 m no augsnes virskārtas, kā arī teritorijā 
jābūt smilšainai augsnei.  
   Lai novērtētu iespējamo dzīvnieku kapsētas izveides vietu Talsu 
ielā 2, SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” ir veicis  teritorijas 
inženierģeoloģisko izpēti, kur noteikts, ka dzīvnieku kapsētas 
ierīkošanai teritoriju nepieciešams uzbērt ar grunti (smilti) robežās 
no 0,9 m līdz 2,0 m.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvnieku 
kapsētas izveidi". 

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

kapsētas izveidi” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 
 

5. 
Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju  

atzinumu saņemšanai 
 

ZIŅO Arvīds VITĀLS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodotu publiskajai 
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai SIA “Reģionālie 
projekti” izstrādāto lokālplānojumu “Lokālplānojums, kas groza 
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Ezerlīču ielā 
4, Liepājā” redakciju. Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai īstenotu 
nekustamā īpašuma īpašnieka ieceri nākotnē teritorijā attīstīt 
savrupmāju būvniecību, tādēļ nepieciešams grozīt Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumā noteikto (atļauto) izmantošanu zemesgabalam 
Ezerlīču ielā 4 no Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD) 
uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS). 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lokālplānojuma 
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai". 

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

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 
 
 
 



 

 

6. 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra lēmumā Nr.645  

"Par projektu "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases 
nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta"" 

 
ZIŅO Aiga KĻAVENIECE: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai tehniski precizētu projekta 
“Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu 
iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta”  
paraksttiesīgās personas amata nosaukumu.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra lēmumā Nr.645 
"Par projektu "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju 
projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta"". 

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

“Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu 
iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta”” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 
 

7. 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306  

"Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju" 
 

ZIŅO Aiga KĻAVENIECE: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt grozījumus 
Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu Vērtēšanas 
komisijas sastāvā. 
   Grozījumi paredz veikt izmaiņas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas deleģēto Vērtēšanas komisijas locekļu sastāvā 
un papildināt vērtēšanas komisijas sastāvu ar Labklājības 
ministrijas 2 deleģētajiem pārstāvjiem un 2 aizvietotājiem projektu 
iesniegumu vērtēšanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 
"Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas 
komisiju". 

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

Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā 
Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu 
iesniegumu vērtēšanas komisiju” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 
 

8. 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 16.augusta lēmumā Nr.360  

"Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā"" 
 

ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai precizētu projekta "Viedo 
pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā” 
pieteikumu atklātam projektu konkursam “Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām", kas 
tika iesniegts 2018.gada 6.septembrī. 
   Projekta ietvaros tiek plānotas šādas aktivitātes: 
- gaismekļu demontāža un nomaiņa, aprīkošanas ar gaismekļa 
kontrolieriem 1905.gada ielā (posmā no Rīgas ielas līdz Jelgavas 
ielai), Akmens ielā, Amatas ielā, Augustes ielā, Autoru ielā, baseina 



 

 

ielā, T.breikša ielā, Drāšu ielā, Emīlijas ielā, Esperanto ielā, 
Ezermalas ielā, F.Grīniņa ielā, Invalīdu ielā, Jaunā ielā, Jelgavas 
ielā, Kaiju ielā, Kārļa ielā, Kraukļu ielā, Kroņu ielā, Lāčplēša ielā, 
Lietuviešu ielā, Metalurgu ielā, Pīlādžu ielā, Puķu ielā, Šķēdes ielā, 
Teodaora ielā, Tērauda ielā, Upmalas ielā, Kapsētas ielā, 
O.Kalpaka ielā (posmā no Pulvera ielas līdz Karostas tiltam), Tirgus 
ielā (posmā no Brīvības ielas līdz Baseina ielai), Tosmares ielā, 
Raiņa parkā, Velo celiņš (no Vētru ielas līdz Jūrmalas parkam), 
Raiņa ielā (no Kapsētas ielas līdz O.Kalpaka ielai), O.Kalpaka ielā 
(no Kaiju ielas līdz Upmalas ielai), 
- apgaismojuma vadības sistēmas (klātbūtnes radaru un gaismekļu 
kontroles, auto plūsmas kontroles) iegādes, uzstādīšanas, 
apkalpošanas un abonēšanas izmaksas, 
- būvuzraudzība un autoruzraudzība. 
   Ja projekts tiks apstiprināts, tad būvdarbu iepirkumu plānots 
izsludināt 2019.gada janvārī, būvdarbu sākums - 2019.gada 
pavasaris. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
2018.gada 16.augusta lēmumā Nr.360 "Par projektu "Viedo 
pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā"". 

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

2018.gada 16.augusta lēmumā Nr.360 "Par projektu "Viedo 
pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā Liepājā"” 
un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 
2018.gada 15.novembra sēdē. 

 
 

9. 
Par PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAS UN IESAISTES  

VEICINĀŠANAS KONCEPCIJU 
 

ZIŅO Mārtiņš TĪDENS: 
 

- Latvijā informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.-
2020.gadam definēts mērķis “Nodrošinot iespēju ikvienam izmantot 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, veidot 
uz zināšanām balstītu ekonomiku un uzlabot kopējo dzīves kvalitāti, 
sniedzot ieguldījumu publiskās pārvaldes efektivitātes un valsts 
konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes paaugstināšanā un darba 
vietu radīšanā.” Balstoties uz attīstības dokumentā norādītajām 
pamatnostādnēm, šīs koncepcijas nolūkiem tiek izvirzīti divi 
galvenie dokumentā minētie rīcību virzieni: 
- moderna un efektīva publiskā pārvalde, 
- e-pakalpojumi un digitālais saturs sabiedrībai. 
   Lai pašvaldība varētu uzsākt pakalpojumu digitalizācijas procesu, 
nepieciešams izskatīt un apstiprināt koncepcijas dokumentu, kurš 
aptver ieteiktos pakalpojumu digitalizācijas risinājumus, to 
prioritātes, ieviešanas secību un investīcijas. 
   Iesniegtās koncepcijas virsmērķis ir padarīt Liepājas pašvaldības 
piedāvātos pakalpojumus pieejamākus tās iedzīvotājiem, 
izmantojot dažādas interneta un komunikācijas  tehnoloģijas. 
   Aicinu koncepcijas izstrādes sadarbības partneri SIA “Mobilly” 
pārstāvi Ģirtu Salviņu iepazīstināt ar koncepcijas izstrādes procesu.  

RUNĀ Ģirts SALVIŅŠ: - Iepazīstina klātesošos ar koncepcijas mērķiem, izpētes un 
izstrādes procesu, e-risinājumiem. 

Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Gunārs ANSIŅŠ, Jānis VILNĪTIS, Ludmila 
RJAZANOVA, Vilnis VITKOVSKIS. 
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Par izstrādātā dokumenta nosaukumu “koncepcija” - šis 
dokuments nav koncepcija. Ierosinu, atbalstīt informatīvo ziņojumu 
par izstrādāto materiālu.  

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Atbalstu, ka šis ir informatīvs ziņojums par koncepcijas izstrādi.      
   Uzskatu, ka izskatīšanai Domes sēdē jāiesniedz pilnīgs 
dokuments, kurā paredzēts arī finansējums un ieviešanas laika 



 

 

grafiks. 
    Aicinu balsot precizēto lēmuma projektu, paredzot, ka 
sagatavotā informācija tiek pieņemta zināšanai. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret - 1, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.19 “Par PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJU 

INFORMĒŠANAS UN IESAISTES VEICINĀŠANAS 
KONCEPCIJU”. 

 
 

10. 
Par ēkas Flotes ielā 14 nojaukšanu 

 
ZIŅO Linda KRASOVSKA: 
 

- Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Flotes ielā 14, Liepājā, 
reģistrētas uz Liepājas pilsētas pašvaldības vārda. Īpašuma 
sastāvā ir zemesgabals, piecstāvu ēka un noliktavas ēka. 
Piecstāvu ēkā atrodas Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta 
sociālā dzīvojamā māja. Noliktavas ēka netiek izmantota, tās 
tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Saskaņā ar 
sertificēta būvinženiera 2018.gada 28.septembra tehniskās 
apsekošanas atzinumu, ēka atrodas avārijas stāvoklī un 
ekspluatācijai nav piemērota un risināms jautājums par ēkas 
nojaukšanu.  
   Pamatojoties uz  Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu, kurā 
noteikts, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā 
tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, pašvaldībai ir 
jāpieņem lēmums par šīs būves sakārtošanu vai nojaukšanu. 
   Sagatavotais lēmuma projekts "Par ēkas Flotes ielā 14 
nojaukšanu" paredz nojaukt Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā 
esošo noliktavas ēku Flotes ielā 14, Liepājā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

14 nojaukšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgā FINANŠU 
KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra sēdē. 

 
 

11. 
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 10 
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.20 “Par pašvaldības atteikumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības”. 
 
 

12. 
Par zemesgabala robežu apstiprināšanu (Darbnīcu iela 10, Liepāja) 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai ierakstītu zemesgrāmatā Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā  nekustamā  īpašuma (zemesgabala)  Darbnīcu ielā 10 
robežu maiņu, nemainot tā platību, sagatavots lēmuma projekts 
"Par zemesgabala robežu apstiprināšanu (Darbnīcu iela 10, 
Liepāja)". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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



 

 

NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 
robežu apstiprināšanu (Darbnīcu iela 10, Liepāja)” un iesniegt 
to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 
22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Jāni Vilnīti par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
 

13. 
Par zemesgabalu Brīvības ielā 164 un Brīvības ielā 164A, Liepājā, robežu apstiprināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai ierakstītu zemesgrāmatā Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma (zemesgabala) Brīvības ielā 164 
sadalīšanu, sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabalu 
Brīvības ielā 164 un Brīvības ielā 164A, Liepājā, robežu 
apstiprināšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Brīvības ielā 164 un Brīvības ielā 164A, Liepājā, robežu 
apstiprināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Jāni Vilnīti par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
 

14. 
Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dūņu ielā 4, Liepājā, daļai 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- AS “Sadales tīkls” piedāvā nodibināt servitūtu uz zemesgabala 
Dūņu ielā 4 daļu, aptuveni 369 kv.m platībā, 20kV kabeļa līnijas un 
konteinertipa apakšstacijas ar zemējuma kontūru - ierīkošanai un 
ekspluatācijai un, pēc pašvaldības piekrišanas, slēgt lietošanas 
tiesību aprobežojuma līgumu. 
   Sagatavotais lēmuma projekts "Par lietošanas tiesību 
aprobežojumu zemesgabala Dūņu ielā 4, Liepājā, daļai" paredz 
piekrist, ka par labu AS "Sadales tīkls" tiek noteikts lietošanas 
tiesību aprobežojums Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam 
īpašumam, zemesgabala Dūņu ielā 4, Liepājā. 
   Ludzu 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 zemesgabala Dūņu ielā 4, Liepājā, daļai” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Jāni Vilnīti par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
15. 

Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļas nomu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmuma projekts nepieciešams, lai attīstītu infrastruktūru Liepājas 
ezera Zirgu salas piekrastē, tajā skaitā realizētu projektu “Dabas 
mājas izveide Zirgu salā”.  
   Sagatavotais lēmuma projekts "Par zemes vienības "Liepājas 
ezers" daļas nomu" paredz lūgt Dabas aizsardzības pārvaldei 
nodot nomā Liepājas pilsētas pašvaldībai zemes vienības "Liepājas 
ezers" daļu 14366 kv.m platībā, uz 9 gadiem, infrastruktūras 
izveidei. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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



 

 

"Liepājas ezers" daļas nomu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

16. 
Par zemesgabala Ventspils ielā 36 iznomāšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai lemtu jautājumu par zemesgabala Ventspils ielā 36 
iznomāšanu no lēmuma pieņemšanas dienas uz 10 gadiem, 
privātai personai īpašumā esošo ēku (būvju) uzturēšanai un 
apsaimniekošanai, sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabala 
Ventspils ielā 36 iznomāšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Ventspils ielā 36 iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Jāni Vilnīti par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
 

17. 
Par zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam  

Mežu ielā 50A, daļas, iznomāšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai lemtu jautājumu par zemesgabala, Mežu ielas daļas 76 kv.m 
platībā, iznomāšanu uz 5 gadiem, nekustamā īpašuma Mežu ielā 
50A apsaimniekošanai, sagatavots lēmuma projekts "Par 
zemesgabala, Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu 
ielā 50A, daļas, iznomāšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Mežu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 50A, 
daļas, iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputātu Jāni Vilnīti par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
 

18. 
Par zemesgabalu Atmodas bulvārī 2A un Turaidas ielā 2A daļu iznomāšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai nodrošinātu biedrībai “Garāžu biedrība Turaida” tiesības 
iznomāt uz laiku, līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā 
paredzētās apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem, 
zemesgabala Atmodas bulvārī 2A daļu un zemesgabala Turaidas 
ielā 2A daļu, teritorijas uzturēšanai, sagatavots lēmuma projekts 
"Par zemesgabalu Atmodas bulvārī 2A un Turaidas ielā 2A daļu 
iznomāšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Atmodas bulvārī 2A un Turaidas ielā 2A daļu iznomāšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
 
 



 

 

19. 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.304  

"Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu" 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai nodrošinātu tiesības izdarīt grozījumus zemes nomas līgumā, 
kas 2015.gada 19.jūnijā noslēgts starp Liepājas pilsētas pašvaldību 
un SIA “BB Camping”, palielinot iznomāto platību par 40 kv.m, 
kempinga apkalpes ēkas novietošanai, nepieciešams izdarīt 
grozījumus Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā 
Nr.304 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu", 
nosakot, ka kopējā iznomātā platība ir 24377 kv.m. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.304 "Par 
zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu"". 

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

Liepājas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.304 
"Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas iznomāšanu"” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
 

20. 
Par zemesgabala Jātnieku ielā 19 daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai nodrošinātu tiesības pagarināt biedrībai  “Karostas glābšanas 
biedrība” zemes nomas līguma, par zemesgabala Jātnieku ielā 19 
daļas 1502 kv.m platībā iznomāšanu, Ziemeļu fortu uzturēšanai un 
apsaimniekošanai, termiņu uz laiku līdz 2023.gada 20.oktobrim, 
sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabala Jātnieku ielā 19, 
daļas zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Jātnieku ielā 19, daļas zemes nomas līguma termiņa 
pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
 

21. 
Par zemesgabala Klaipēdas ielā 80A, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 76,  

daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai nodrošinātu tiesības SIA “Namu serviss APSE”, kā dzīvojamās 
mājas Klaipēdas ielā 76 apsaimniekotājam (pārvaldniekam), 
pagarināt zemesgabala Klaipēdas ielā 80A, daļas 426 kv.m platībā, 
zemes nomas  līguma termiņu  uz laiku līdz 2023.gada 31.oktobrim, 
sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabala Klaipēdas ielā 80A, 
blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 76, daļas nomas 
līguma termiņa pagarināšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Klaipēdas ielā 80A, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas 
ielā 76, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu” un iesniegt 
to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 
22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: - Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot 



 

 

 Liepājas pilsētas domes sēdē. 
 
 

22. 
Par zemesgabala, Krūmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 59A,  

daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai nodrošinātu tiesības pagarināt SIA “Gatvess” zemes nomas 
līguma, par zemesgabala Krūmu ielas, blakus nekustamajam 
īpašumam Krūmu ielā 59A,  daļas 20 kv.m platībā, termiņu uz laiku 
līdz 2023.gada 21.oktobrim, tirdzniecības kioska uzturēšanai un 
apsaimniekošanai, sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabala, 
Krūmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 59A, 
daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Krūmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 59A, 
daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 
22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
 

23. 
Par zemesgabala Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 6/8,  

daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai nodrošinātu tiesības pagarināt biedrībai “Baltijas Zivsaimnieku 
apvienība” zemes nomas līguma, par zemesgabala Vecajā 
ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 6/8,  daļas 
785 kv.m platībā, zivju pārstrādes ceha darbības nodrošināšanai, 
termiņu uz laiku līdz ēkas Vecajā ostmalā 54 rekonstrukcijas 
uzsākšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 15.novembrim, 
sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabala Vecajā ostmalā, 
blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 6/8, daļas nomas 
līguma termiņa pagarināšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Vecajā ostmalā, blakus nekustamajam īpašumam Muitas ielā 
6/8, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 
22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
 

24. 
Par zemesgabala Vecajā ostmalā 1 nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai nodrošinātu tiesības pagarināt laivu īpašnieku biedrībai 
“Olimps 1” zemes nomas līguma, par zemesgabala Vecajā ostmalā 
1, 6135 kv.m platībā, termiņu uz laiku līdz 2023.gada 
30.novembrim, laivu piestātņu uzturēšanai un apsaimniekošanai, 
sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabala Vecajā ostmalā 1 
nomas līguma termiņa pagarināšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Vecajā ostmalā 1 nomas līguma termiņa pagarināšanu” un 



 

 

iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
 

25. 
Par zemesgabala Dzintaru ielā 88A daļas nomu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par zemesgabala Dzintaru ielā 
88A daļas nomu" paredz pārjaunot 2006.gada 31.maijā starp 
Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA "SAIME I" noslēgto zemes 
nomas līgumu ar SIA "LĪVA K", sabiedrības īpašumā esošās 
tirdzniecības ēkas (būves) uzturēšanai un apsaimniekošanai, 
noslēdzot jaunu zemes nomas līgumu. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

Dzintaru ielā 88A daļas nomu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
 

26. 
Par nekustamo īpašumu Šķēdes ielā 15-53, Liepājā 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par nekustamo īpašumu Šķēdes 
ielā 15-53, Liepājā" paredz atteikties pārņemt Liepājas pilsētas 
pašvaldības īpašumā 1/3 domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma 
Nr.53 Šķēdes ielā 15, Liepājā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

īpašumu Šķēdes ielā 15-53, Liepājā” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

27. 
Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53-54 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ventspils 
ielā 53-54 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53-54, 
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 

Ventspils ielā 53-54 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

28. 
Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1A atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas 
ielā 4-1A atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1A, 



 

 

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 

Katrīnas ielā 4-1A atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

29. 
Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-15 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas 
ielā 6-15 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-15, 
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 

Spīdolas ielā 6-15 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

30. 
Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-43 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles 
ielā 11-43 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-43, 
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 

Katedrāles ielā 11-43 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

31. 
Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 
51-5 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5, Liepājā, 
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 dzīvokļa īpašuma 

Talsu ielā 51-5 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 
 
 



 

 

32. 
Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 
51-6 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6, Liepājā, 
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 dzīvokļa īpašuma 

Talsu ielā 51-6 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

33. 
Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Talsu 
ielā 51-1N atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N, 
Liepājā, 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 neapdzīvojamo 

telpu Talsu ielā 51-1N atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 
15.novembra sēdē. 

 
 

34. 
Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-2N atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru 
ielā 25/27-2N atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-2N, 
Liepājā, kadastra numurs 1700 902 9320, 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 neapdzīvojamo 

telpu Dzintaru ielā 25/27-2N atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 
15.novembra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: - Ierosinu pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtībā 
izsludināt pārtraukumu 5 min (līdz pulksten 12.15). 

 
Pulksten 12.15 pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas deputāti atsāk darbu. 
 
 

35. 
Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru 
ielā 25/27-3N atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N, 
Liepājā, kadastra numurs 1700 900 3957, 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 neapdzīvojamo 



 

 

telpu Dzintaru ielā 25/27-3N atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 
15.novembra sēdē. 

 
 

36. 
Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-5N atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru 
ielā 25/27-5N atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-5N, 
Liepājā, kadastra numurs 1700 900 3821, 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 neapdzīvojamo 

telpu Dzintaru ielā 25/27-5N atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 
15.novembra sēdē. 

 
 

37. 
Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55-8 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 
55-8 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55-8, Liepājā, 
kadastra Nr.1700 903 0399, 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 dzīvokļa īpašuma 

Raiņa ielā 55-8 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

38. 
Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2-1M atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā 
ielā 2-1M atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2-1M, 
Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1887, 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 neapdzīvojamo 

telpu Šaurajā ielā 2-1M atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 
15.novembra sēdē. 

 
 
 39. 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-2 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 79-2 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka 
ielā 79-2, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 0843, 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 dzīvokļa īpašuma 

Oskara Kalpaka ielā 79-2 atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 
15.novembra sēdē. 

 
 

40. 
Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes 
ielā 19-1 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 902 9793, 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 dzīvokļa īpašuma 

Nākotnes ielā 19-1 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

41. 
Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-13 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes 
ielā 19-13 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-13, 
Liepājā, 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 dzīvokļa īpašuma 

Nākotnes ielā 19-13 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

42. 
Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-16 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes 
ielā 19-16 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-16, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 0865, 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 dzīvokļa īpašuma 

Nākotnes ielā 19-16 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

43. 
Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33-14/15 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša 
ielā 33-14/15 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33-14/15, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1123, 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 dzīvokļa īpašuma 

Lāčplēša ielā 33-14/15 atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 
15.novembra sēdē. 

 
 

44. 
Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-8 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-
8 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-8, Liepājā, kadastra 
Nr.1700 903 0238, 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 dzīvokļa īpašuma 

Kārļa ielā 5-8 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

45. 
Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-10 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas 
ielā 25-10 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-10, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1706, 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 dzīvokļa īpašuma 

Kapsētas ielā 25-10 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

46. 
Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4-5 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 
4-5 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 4-5, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 0366, 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 dzīvokļa īpašuma 

Cīruļu ielā 4-5 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

47. 
Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-8 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 
3-8 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 



 

 

pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-8, Liepājā, 
kadastra Nr.1700 903 0594, 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 dzīvokļa īpašuma 

Bernātu ielā 3-8 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

48. 
Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Buru               
ielā 8-1 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1, Liepājā, 
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 dzīvokļa īpašuma 

Buru ielā 8-1 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

49. 
Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-
4 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4, Liepājā, kadastra 
Nr.1700 903 0854, 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 dzīvokļa īpašuma 

Buru ielā 8-4 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

50. 
Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-
8 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8, Liepājā, 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 dzīvokļa īpašuma 

Buru ielā 8-8 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2018.gada 15.novembra 
sēdē. 

 
 

51. 
Par "Par Liepājas pilsētas attīstības pamatnostādņu 2017.- 2021.gadam"  

īstenošanas progresu 2018.gadā 
 

ZIŅO Aiga KĻAVENIECE: - Lēmuma projekts nepieciešams, lai atbildīgajiem par Liepājas 



 

 

 pilsētas attīstības pamatnostādņu 2017.-2021.gadam uzdevumu 
ieviešanu, būtu iespēja informēt par uzdevumu īstenošanas 
progresu 2018.gadā. 
   „Liepājas pilsētas politiskās vadlīnijas 2017.-2021.gadam” ir 
Liepājas pilsētas pašvaldības politisko vadlīniju dokuments laika 
periodam no 2017. līdz 2021.gadam. Dokuments veidots 
pamatojoties uz politisko partiju programmās ietvertajiem 
uzdevumiem un savstarpēji panāktu vienošanos.  
   Ievērojot “Attīstības plānošanas sistēmas likuma” 11.panta 
ceturtajā punktā noteikto, politiskās vadlīnijas nodrošina 
saskaņotību ar Liepājas pilsētas attīstības plānošanas 
dokumentiem, kā arī ar nacionāla un reģionāla  līmeņa attīstības 
plānošanas dokumentiem. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Aicināšu deputātus Gunāru Ansiņu, Jāni Vilnīti, Ati Deksni un Uldi 
Sesku sniegt informāciju par Liepājas pilsētas attīstības 
pamatnostādņu 2017.-2021.gadam uzdevumu īstenošanas 
progresu 2018.gadā. Ziņojums būtu jāsniedz arī deputātam Ģirtam 
Kronbergam, bet, diemžēl, deputāts uz sēdi nav ieradies. 
   Pēc ziņojumu noklausīšanās tirgus un sociālo pētījumu centrs 
"Latvijas Fakti" informēs par pilsētas iedzīvotāju aptaujas 
rezultātiem. 

 
Deputāte Linda Matisone pulksten 13.41 iziet no pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas sēžu zāles. 
 
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso - 1,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.21 “Par "Par Liepājas pilsētas attīstības 

pamatnostādņu 2017.- 2021.gadam" īstenošanas progresu 
2018.gadā”. 

 
Sēde slēgta 2018.gada 15.novembrī pulksten 14.05. 
 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS  Vilnis VITKOVSKIS 

 

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS                                                                    Jānis VILNĪTIS 

 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Gunārs ANSIŅŠ 

 

KOMITEJAS LOCEKLE                                                                                     Linda MATISONE 

 

KOMITEJAS LOCEKLE                                                                                     Ludmila RJAZANOVA 

 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Uldis SESKS 

 

Protokolēja: 

  

Gita LUKATE 

 
 


