Liepājas pilsētas dome
pastāvīgā Finanšu komiteja
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2020.gada 16.janvārī

Nr. 1

Sēde sasaukta 2020. gada 16. janvārī pulksten 14:00.
Sēde atklāta 2020.gada 16.janvārī pulksten 14:02.
Sēdi vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis
Sēdē piedalās 8 deputāti:
Gunārs Ansiņš
Linda Matisone
Gaļina Skorobogatova
Modris Šveiduks
Vilnis Vitkovskis
Uldis Sesks
Atis Deksnis
Edvīns Striks
Uzaicinātās personas:
Dace Liepniece-Liepiņa, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un
sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja (1. §, 2. §)
Jānis Neimanis, Komunālās pārvaldes vadītājs (3.§)
Ronalds Fricbergs, pašvaldības izpilddirektors (4. §)
Elīna Tolmačova, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības
līdzdalības daļas vadītāja (5. §)
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (6. § - 25. §)
Sēdi protokolē Evija Ošeniece
DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
2.
3.

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra nolikumā Nr.4
“Liepājas pilsētas domes Vides aizsardzības fonda komisijas nolikums”.
Par Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2020.2024.gadam.
Par grozījumu 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.5 “Par reālam dzīvības vai
veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem”.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Par grozījumu 2017.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā".
Par grozījumiem Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa
nolikumā.
Par būvju nojaukšanu.
Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-29 atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 13-34 atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 16-7 atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48 atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 18-6 atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-24 atsavināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 9-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Ludviķa ielā 23-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 11-12 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-18 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-13 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-4A izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 49-4 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6 izsoli.

1.§
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra nolikumā Nr.4
“Liepājas pilsētas domes Vides aizsardzības fonda komisijas nolikums”

Ziņo Dace Liepniece Liepiņa:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, lai
veiktu grozījumus Vides aizsardzības fonda komisijas
nolikumā. Nolikuma grozījumi izstrādāti atbilstoši aktuālajai
likumdošanai (tika veikti grozījumi Dabas resursu nodokļa
likumā, kas stājās spēkā 2020.gada 1.janvārī) un faktiskajai
situācijai. Vides aizsardzības fondā ieskaitītie līdzekļi
paredzēti mērķtiecīgu un efektīvu vides aizsardzības
pasākumu un projektu īstenošanai saskaņā ar dabas resursu
nodokļa likuma prasībām. Saskaņā ar grozījumiem Dabas
resursu nodokļa likumā ir samazinātas pašvaldības budžetā
ieskaitāmā nodokļa noteiktais apmērs no 60% uz 40%. Vides
fondā ieskaitītie līdzekļi tiek izmantoti vides izglītības
pasākumu un akciju īstenošanai, bezsaimnieka kaķu
programmas “noķer – sterilizē – atlaiž” organizēšanai,
īstenoto vides projektu sasniegto rezultātu uzturēšanas
pasākumiem, kā arī Latvijas vides aizsardzības fonda un
Zivju fonda projektu līdzfinansēšanai. Lūdz atbalstīt
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.janvāra sēdē.

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas"Nolemj:

Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada
24.janvāra nolikumā Nr.4 “Liepājas pilsētas domes Vides
aizsardzības fonda komisijas nolikums”"
Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

2.§
Par Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2020.2024.gadam

Ziņo Dace Liepniece Liepiņa:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" -

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts samazinātu gaisa
piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un
vidi, kā arī nodrošinātu starptautiski noteikto emisiju
samazināšanas mērķu izpildi, pašvaldībai, atbilstoši likuma
“Par piesārņojumu” 17. panta 21 daļai un Ministru kabineta
2009. gada 3.novembra noteikumu Nr. 1290 “Noteikumi par
gaisa kvalitāti” 24.punktu, jāorganizē gaisa kvalitātes
uzlabošanas rīcības programmas 2020. - 2024. gadam
izstrāde un jākoordinē tās īstenošana. Līdzekļi nepieciešami
programmas izstrādei: 2020.gadā - 50 000 EUR 2021.gadā –
54 000 EUR. Turpmāk būs nepieciešami līdzekļi programmas
īstenošanai atkarībā no tajā noteiktajiem uzdevumiem.
Saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un hidrometeoroloģijas
centra pieejamo informāciju par gaisa monitoringu Liepājas
pilsētas administratīvajā teritorijā ir vērojami atsevišķi cieto
daļiņu PM10 un PM2,5, kā arī benz(a)pirēna emisiju
pārsniegumu gadījumi, šobrīd gan nepārsniedzot Ministru
kabineta 2009. gada 3.novembra noteikumos Nr. 1290
“Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktos normatīvus. Tomēr
pēdējos gados vērojama neliela pārsniegumu pieauguma
tendence. 2019.gadā bija 11 PM10 pārsniegumu gadījumi,
2018. gadā – 8, savukārt 2017.gadā – 6 (pieļaujami 35
pārsniegumi gadā). Līdz ar to saskaņā ar VARAM izstrādāto
Gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas rīcības
plānu 2019.-2030.gadam, Liepājas pilsētas pašvaldībai
uzdots izstrādāt gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības
programmu. Prognozējamais programmas izstrādes ilgums 2
gadi no līguma noslēgšanas brīža, ietverot detalizētu
piesārņojuma avotu noteikšanu un to devumu kopējā gaisu
piesārņojošu vielu emisiju apjomā. Lūdz atbalstīt sagatavoto
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai
Liepājas pilsētas domes 23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav

"atturas" Nolemj:

Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības
programmu 2020.-2024.gadam"
Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

3.§
Par grozījumu 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.5 “Par reālam dzīvības vai
veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem”

Ziņo Jānis Neimanis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, jo
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 37.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības
institūcija apdrošina tos darbiniekus (amatpersonas), kuri ir
pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam
(riskam). Minētā likuma 37.panta ceturtā daļa noteic, ka šos
amatus nosaka pašvaldības dome. Ar šo domes lēmumu tiek
papildināts to amatu uzskaitījums, kuros pastāv šāda veida
riski. Katru gadu papildu budžetā būs nepieciešami 95 euro.
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
Izsaka priekšlikumu
Informē, ka ir bijuši gadījumi, kad Bērnunama bērns agresijas
Gunārs Ansiņš:
lēkmē vai apreibinošo vielu ietekmē ir uzbrucis un ievainojis
Bērnunama darbinieku, tāpēc Bērnunama darbinieku
apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem paredzētu
materiālu atbalstu pēc nelaimes gadījuma, kad slimošanas
laikā ir samazināti ienākumi, jāsedz ārstēšanās un/vai
rehabilitācijas izdevumi. Ņemot vērā minēto, nepieciešams
izdarīt grozījumu arī Liepājas pilsētas domes 2019.gada
24.janvāra lēmuma Nr.5 “Par reālam dzīvības vai veselības
apdraudējumam
(riskam)
pakļautajiem
amatiem”
1.4.apakšpunktā.
Ierosina papildināt sagatavoto lēmuma projektu ar 2.punktu
šādā redakcijā:
“2. Papildināt 1.4.apakšpunktu aiz
vārdiem “Atkarību
profilakses centrā” ar vārdiem “Bērnunama vadītājs, vecākais
sociālais darbinieks, sociālais darbinieks, sociālais pedagogs,
sociālais audzinātājs, bērnu aprūpētājs, aprūpētājs,
psihologs, medicīnas māsa, saimniecības vadītājs,
dežurants, apkopējs, mikroautobusa vadītājs, sētnieks, ēku
un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Bērnunamā”.
Izsaka priekšlikumu
Ierosina papildināt lēmuma projektu ar jaunu punktu, kurā par
Jānis Vilnītis:
reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)
pakļautajiem amatiem noteikt mācību iestāžu psihologa un
sociālā pedagoga amatus.
Ronalds Fricbergs:
Lūdz atlikt lēmuma projekta izskatīšanu, lai izvērtētu un
apkopotu reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam
(riskam) pakļautos amatus Liepājas pilsētas pašvaldības
iestādēs.
Par izteiktajiem priekšlikumiem savu viedokli izsaka Vilnis Vitkovskis, Modris
Šveiduks, Gunārs Ansiņš, Jānis Vilnītis, Ronalds Fricbergs un Uldis Sesks.

Jānis Vilnītis:
Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Jānis Vilnītis:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:

Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Aicina balsot, paceļot roku, vai papildināt lēmuma projektu ar
Gunāra Ansiņš izteikto priekšlikumu.
5
nav
4
Papildināt sagatavoto lēmuma projektu ar 2.punktu
Gunāra Ansiņa ierosinātajā redakcijā.
Aicina deputātus balsot par lēmuma projektu, kas papildināts
ar 2.punktu šādā redakcijā”
“Papildināt 1.4.punktu aiz
vārdiem “sociālai pedagogs
Atkarību profilakses centrā” ar vārdiem “Bērnunama vadītājs,
vecākais sociālais darbinieks, sociālais darbinieks, sociālais
pedagogs, sociālais audzinātājs, bērnu aprūpētājs,
aprūpētājs, psihologs, medicīnas māsa, saimniecības
vadītājs, dežurants, apkopējs, mikroautobusa vadītājs,
sētnieks, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Bērnunamā;”.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
1. Papildināt lēmuma projektu ar 2.punktu šādā redakcijā:
" Papildināt 1.4.punktu aiz vārdiem “sociālai pedagogs
Atkarību profilakses centrā” ar vārdiem “Bērnunama
vadītājs, vecākais sociālais darbinieks, sociālais
darbinieks, sociālais pedagogs, sociālais audzinātājs,
bērnu aprūpētājs, aprūpētājs, psihologs, medicīnas
māsa, saimniecības vadītājs, dežurants, apkopējs,
mikroautobusa
vadītājs,
sētnieks,
ēku
un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Bērnunamā;”.
2. Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
grozījumu 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.5 “Par reālam
dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)
pakļautajiem amatiem”".
Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

4.§
Par grozījumu 2017.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā"

Ziņo Ronalds Fricbergs: Lēmumprojekts sagatavots, lai izdarītu grozījumu 2017.gada
19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas
pilsētā”, ar kuriem tiek noteikti nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi daļai objektu bijušās rūpnīcas “Liepājas
metalurgs” teritorijā, tādējādi veicinot minēto teritoriju
sakārtošanu un atgriešanu ekonomiskajā apritē. Objekti,
kuriem ar grozījumu tiek paredzēts piemērot nodokļa
atvieglojumus, ir atvasinātām publiskām personām piederoši,

Par lēmumu
"par" "pret" -

neiznomāti nekustamie īpašumi bijušās rūpnīcas “Liepājas
metalurgs” teritorijā un tai piegulošajās teritorijās, ko ierobežo
Brīvības, Zemnieku, Parka, Ezermalas ielas, Zirgu sala,
Liepājas ezers un Meldru iela un kuri tiek izmantoti
atvasinātās
publiskās
personas
funkciju
izpildes
nodrošināšanai. Pirms lēmuma pieņemšanas, atbilstoši
atbildīgas budžeta plānošanas principam, ir izvērtēti
paredzamie nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi. Nosakot
90% nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus minētajai
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijai,
pašvaldības prognozētie nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumi samazināsies par 107029 EUR gadā. Ieņēmumu
samazinājums tiks kompensēts no nekustamā īpašuma
nodokļa ieņēmumiem par dzīvojamām mājām vai dzīvokļiem,
kuros taksācijas gada 1.janvārī nav deklarēta neviena
persona, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā
piemērojot paaugstināto likmi 3% par vidi degradējošām
ēkām. 2019.gadā nekustamā īpašuma nodoklis iekasēts par
20% vairāk nekā plānots. Savukārt institūcijām, attīstot
teritoriju ar infrastruktūras izveidošanu un komunikāciju
izbūvi, tiks veicināta saimnieciskā darbība nākotnē, kas dos
pašvaldībai papildu ienākumus. Nododot objektus lietošanā
vai nomā citām personām, nodokļu atvieglojumi netiks
piešķirti. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
balso: 9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav

"atturas" -

nav

Nolemj:

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
grozījumu 2017.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā""
Lūdz deputātu Uldi Sesku par lēmuma projektu ziņot Liepājas
pilsētas domes sēdē.

Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

5.§
Par grozījumiem Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa
nolikumā

Ziņo Elīna Tolmačova:

Informē, ka lēmums nepieciešams, lai izdarītu grozījumus
Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa
nolikumā. Pamatojoties uz šo nolikumu, nevalstiskās
organizācijas konkursa ietvaros var saņemt līdzfinansējumu
sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu
īstenošanai, iedzīvotāju aktivitātēm un līdzdalībai aktuālu
problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes
uzlabošanos, kā arī organizāciju kapacitātes stiprināšanai.
Palielinot Nevalstisko organizāciju (turpmāk - NVO)

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:

Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

pieprasītā līdzfinansējuma minimālo apmēru līdz 500 eiro un
NVO pieprasītā līdzfinansējuma maksimālo apmēru līdz 3
000 eiro, nepārsniedzot 70 % no projekta kopējām izmaksām,
NVO tiks motivētas mērķtiecīgi plānot savas aktivitātes un
sniegtu pēc iespējas kvalitatīvākus pakalpojumus lielākam
skaitam cilvēku. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas
domes 23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
grozījumiem
Nevalstisko
organizāciju
projektu
līdzfinansēšanas konkursa nolikumā"
Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.
6.§
Par būvju nojaukšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Informē, ka lēmums nepieciešams, lai sakārtotu Liepājas
pilsētas pašvaldības īpašumus, kuri ir daļēji sagruvuši, morāli
un fiziski nolietojušies, funkcionāli nav izmantojami. Liepājas
pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde”
šim mērķim 2020.gadā ir piešķirti finanšu līdzekļi. Būve
Eduarda Tisē ielā 54A daļēji atrodas ielas sarkanajā līnijā.
Dzīvojamā ēka un palīgēkas Jelgavas ielā 39 ir sagruvušas,
nav atjaunojamas, vidi degradējušas. Lūdz atbalstīt
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
būvju nojaukšanu"
Lūdz deputātu Modris Šveiduks par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.
7.§
Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Lēmums nepieciešams, lai nodotu atsavināšanai, nosakot
atsavināšanas veidu- pārdošanu izsolē Liepājas pilsētas
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumus deviņus dzīvošanai
nederīgus dzīvokļus, Emīlijas ielā 12-3, Ģenerāļa Baloža ielā
57-7A, Ģenerāļa Baloža ielā 59-1, Jelgavas ielā 12-6, Laivu

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

ielā 9-1, Lazaretes ielā 4A-3, Pīlādžu ielā 33-5, Pīlādžu iela
33-6, Zāļu ielā 30-3, kuru atjaunošana par pašvaldības
līdzekļiem nav lietderīga. Izsoles procesā iegūto līdzekļu
novirzīšana paredzēta cita dzīvojamā fonda sakārtošanai.
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu"
Lūdz deputātu Modris Šveiduks par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

8.§
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-29 atsavināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut
uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa
īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-29, Liepājā, atsavināšanu,
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa
īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-29
atsavināšanu"
Lūdz deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

9.§
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 atsavināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut
uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa
īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42, Liepājā, atsavināšanu,
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa
īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42
atsavināšanu"
Lūdz deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

10.§
Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 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. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Par lēmumu balso:
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
"par" Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
Nolemj:
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu"
Izsaka priekšlikumu Jānis Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu
Vilnītis:
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.
11.§
Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 13-34 atsavināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut
uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa
īpašuma Baltijas ielā 13-34, Liepājā, atsavināšanu, nosakot
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa
īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 13-34 atsavināšanu"

Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

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

12.§
Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 16-7 atsavināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut
uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa
īpašuma Strazdu ielā 16-7, Liepājā, atsavināšanu, nosakot
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa
īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Par lēmumu balso:
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
"par" Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
"pret" nav
"atturas" nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
Nolemj:
dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 16-7 atsavināšanu"
Izsaka priekšlikumu Jānis Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu
Vilnītis:
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.
13.§
Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48 atsavināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut
uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa
īpašuma Atmodas bulvārī 8-48, Liepājā, atsavināšanu,
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa
īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48 atsavināšanu"
Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

14.§
Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 18-6 atsavināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut
uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa
īpašuma Sakņu ielā 18-6, Liepājā, atsavināšanu, nosakot
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa
īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 18-6 atsavināšanu"
Lūdz deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

15.§
Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-24atsavināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut
uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa
īpašuma Viršu ielā 5-24, Liepājā, kadastra numurs 1700 903
1166, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai
Liepājas pilsētas domes 23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-24atsavināšanu"
Lūdz deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

16.§
Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 9-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 9-5,
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1902, reģistrēts Liepājas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3841-5, 2019.gada
11.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena - 3900 EUR).

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 9-5 izsoles rezultātu
apstiprināšanu"
Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

17.§
Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts apstiprināt
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-6,
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2757, reģistrēts Liepājas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000139900-6,
2019.gada 11.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena 8100 EUR).Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-6 izsoles rezultātu
apstiprināšanu"
Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

18.§
Par dzīvokļa īpašuma Ludviķa ielā 23-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Par lēmumu balso:
"par" -

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ludviķa ielā 23-5,
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 0088, reģistrēts Liepājas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3663-5, 2019.gada
11.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena - 6600 EUR).
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)

"pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Ludviķa ielā 23-5 izsoles rezultātu
apstiprināšanu"
Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

19.§
Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 11-12 izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 11-12,
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2086, reģistrēts Liepājas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3648-12, 2019.gada
11.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena - 4500 EUR).
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 11-12 izsoles rezultātu
apstiprināšanu"
Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

20.§
Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-8,
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 0766, reģistrēts Liepājas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4066-8, 2019.gada
11.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena - 5400 EUR).
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-8 izsoles rezultātu
apstiprināšanu"

Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

21.§
Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-18 izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-18,
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2694, reģistrēts Liepājas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3471-18, 2019.gada
11.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena - 1700 EUR).
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-18 izsoles rezultātu
apstiprināšanu"
Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

22.§
Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-13 izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-13,
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2557, reģistrēts Liepājas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3692-13, 2019.gada
11.decembra izsoles rezultātus (nosolītā cena - 2500 EUR).
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-13 izsoles rezultātu
apstiprināšanu"
Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

23.§
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-4A izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā
57-4A, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1719, reģistrēts
Liepājas
pilsētas
zemesgrāmatas
nodalījumā
Nr.100000125142-4A, 2019.gada 27.novembra izsoles
rezultātus (nosolītā cena - 1900 EUR). Lūdz atbalstīt
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-4A izsoles
rezultātu apstiprināšanu"
Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

24.§
Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 49-4 izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo Māris Egmanis:

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 494, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 0627, reģistrēts Liepājas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3641-4, 2019.gada
27.novembra izsoles rezultātus (nosolītā cena - 10500 EUR).
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes
23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 49-4 izsoles
rezultātu apstiprināšanu"
Lūdz deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

25.§
Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6 izsoli

Ziņo Māris Egmanis:

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma
Atmodas bulvārī 33-6, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2776,

Par lēmumu balso:
"par" "pret" "atturas" Nolemj:
Izsaka priekšlikumu
Jānis Vilnītis:

pirmo izsoli 2019.gada 27.novembrī par nenotikušu. Lūdz
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.janvāra sēdē.
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis)
nav
nav
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6 izsoli"
Lūdz deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot
Liepājas pilsētas domes sēdē.

Sēde slēgta 2020.gada 16.janvārī pulksten 14:47.
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