LATVIJAS REPUBLIKA

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2017.gada 14.septembrī

Nr. 12

Sēde sasaukta 2017.gada 14.septembrī pulksten 13.00.
Sēde atklāta 2017.gada 14.septembrī pulksten 12.57.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS
Sēdē piedalās 14 deputāti:
Valērijs AGEŠINS
Gunārs ANSIŅŠ
Atis DEKSNIS
Helēna GERILOVIČA
Ģirts KRONBERGS
Linda MATISONE
Ludmila RJAZANOVA
Gints ROČĀNS
Pāvels SEREDA
Edvīns STRIKS
Helvijs VALCIS
Māris VERPAKOVSKIS
Jānis VILNĪTIS
Vilnis VITKOVSKIS
Klātesošie:
Antra BRŪNA, Domes priekšsēdētāja biroja vadītāja
Andis DEJUS, SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" valdes priekšsēdētājs
Nora DRIĶE, laikraksta "KURZEMES VĀRDS" korespondente
Māris EGMANIS, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES vadītājs
Ronalds FRICBERGS, pašvaldības izpilddirektors
Edgars GOLTS, Jaunās konservatīvās partijas biedrs
Jurijs HADAROVIČS, partijas "LIEPĀJA KVADRĀTĀ" valdes priekšsēdētājs
Didzis JĒRIŅŠ, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (būvniecības jautājumos)
Evija KALVENIECE, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes vadītāja
Anita KANTĀNE, laikraksta "KURSAS LAIKS"/interneta portāla
www.rekurzeme.lv redaktore
Aiga KĻAVENIECE, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes
Stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Zita LAZDĀNE, pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un
mārketinga daļas vadītāja
Laura LIEPIŅA, SIA "Lielais Dzintars" pārdošanas speciāliste
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Dace LIEPNIECE-LIEPIŅA, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un
sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja
Laura LIPSKA, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja
vietniece
Agris KLESTROVS, pašvaldības administrācijas IT daļas Datorsistēmu
administrēšanas nodaļas informācijas sistēmu administrators
Normunds NIEDOLS, SIA "LIEPĀJAS RAS" valdes loceklis
Kristīne NIEDRE-LATHERE, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS
PĀRVALDES vadītāja
Inita PELNĒNA, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja
Zane POMERANCE, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES
juriskonsults
Sarmīte PUJĒNA, interneta portāla www.irliepaja.lv korespondente
Edgars RĀTS, pašvaldības izpilddirektora padomnieks
Mārtiņš TĪDENS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (īpašumu jautājumos)
Timurs TOMSONS, SIA "Lielais Dzintars" valdes priekšsēdētājs
Arvīds VITĀLS, LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDES vadītājas vietnieks,
galvenais teritorijas plānotājs
Arnis VĪTOLS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas
nodaļas vadītājs
Uldis ZUPA, SIA "Lielais Dzintars" konferenču un pasākumu organizators
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par projektu "Būnas izbūve Baltijas jūrā".
2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.408 "Par
projektu "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas
ezers" Zirgu salā"".
3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumā Nr.351 "Par projektu
"Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta"".
4. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 "Par projektu
"Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkās Liepājā"".
5. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.marta lēmumā Nr.98 "Par projektu
"Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš"
Dzintaru ielā 90, Liepājā."".
6. Par Liepājas koncertzāles "LIELAIS DZINTARS" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un
pakalpojumu maksu.
7. Par atbalstu U-18 Eiropas čempionāta basketbolā rīkošanā.
8. Par Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Cīrulītis" un Liepājas speciālās
internātskolas reorganizāciju apvienošanas ceļā.
9. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "SAULESZAĶIS" nolikumu.
10. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos
Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM".
11. Par Liepājas pilsētas Audžuģimeņu atbalsta plānu 2018.-2019.gadam.
12. Par LIEPĀJAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESAS locekļa atbrīvošanu.
13. Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā.
14. Par saistošo noteikumu precizēšanu.
15. Par līguma slēgšanu un galvojumu SIA "LIEPĀJAS RAS".
16. Izpildrīkojums par piespiedu izpildes izmaksu piedziņu.
17. Par pastāvīgās Finanšu komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem.
18. Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem.
19. Par pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā
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izveidoto komisiju sastāviem.
20. Par pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju
sastāviem.
21. Par lokālplānojuma, kas groza teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un
Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A, Liepājā, izstrādes uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu.
22. Par zemesgabala Zvejnieku alejā 11A nomas līguma pārjaunošanu.
23. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dūņu ielā 5, Liepājā, daļai.
24. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2003.gada 2.oktobra lēmumā Nr.381.
25. Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 215 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
26. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Kapsēdes ielā 4 nodošanu atsavināšanai.
27. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 4-2 atsavināšanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 92-24 atsavināšanu.
29. Par neapdzīvojamo telpu 1905.gada ielā 46-1N izsoles rezultātu apstiprināšanu.
30. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 11-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par papildjautājumu
- Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) sēdi un
dod vārdu Gunāram Ansiņsm.
Gunārs ANSIŅŠ:
- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
papildjautājums "Par saistošo noteikumu precizēšanu" un
aicina to iekļaut darba kārtībā.
Uldis SESKS:
- Aicina balsot par papildjautājuma "Par saistošo noteikumu
precizēšanu" iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par, pret - nav, atturas – nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Iekļaut Liepājas pilsētas domes sēdes darba kārtībā
jautājumu "Par saistošo noteikumu precizēšanu".
Uldis SESKS:

1.
Par projektu "Būnas izbūve Baltijas jūrā"
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir
uzaicinājusi Liepājas pilsētas pašvaldību iesniegt projektu
"Būnas izbūve Baltijas jūrā" (turpmāk - Projekts) otrajā
iesniegumu atlases kārtā līdz 2017.gada 10.oktobrim.
Projekta mērķis ir novērst jūras krasta erozijas izraisīto
apdraudējumu publiskās infrastruktūras objektam - Liepājas
pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtām, saglabājot to
pastāvēšanu un saimnieciskās darbības konkurētspēju un
nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par projektu "Būnas izbūve Baltijas jūrā"",
kurā paredzēts atbalstīt Projekta sagatavošanu un iesniegšanu
5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta
erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" otrās projektu
iesniegumu atlases kārtas ietvaros un apstiprināt Projekta
kopējās attiecināmās izmaksas 5 499 990,90 eiro apmērā, no
kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda izmaksas,
3,75% - valsts budžeta dotācija un 11,25% ir Liepājas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējums.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

4
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA,
V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, P. SEREDA, A. DEKSNIS, H. VALCIS,
E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS,
M. VERPAKOVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.353 "Par projektu "Būnas izbūve
Baltijas jūrā"".
2.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.408 "Par
projektu "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas
ezers" Zirgu salā""
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka, lai saskaņā ar atklātā konkursa "Par tiesībām
veikt būvdarbus objektā "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas
centrs Zirgu salā, Liepājā." Dabas takas izbūve" rezultātiem
precizētu
projekta
"Antropogēno
slodzi
mazinošas
infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu
salā"" (turpmāk - Projekts) izmaksas, izskatīšanai Domes sēdē
ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas
pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.408 "Par
projektu "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve
dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā"", kurā paredzēts
plānot Projekta kopējās izmaksas 314 581,43 eiro apmērā, kā
arī nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības
līdzfinansējumu 192 537,33 eiro apmērā.
Informē, ka Projekta ietvaros tiks sakārtota Liepājas ezera
Zirgu salas piekrastes daļa, tiks papildināts esošais pastaigu
ceļš ar koka un grants seguma celiņu tīklu, atpūtas vietām un
vingrošanas rīkiem, tādējādi veicinot iedzīvotājus izmantot
infrastruktūru aktīvai atpūtai svaigā gaisā.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, U. SESKS,
M. VERPAKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE,
V. AGEŠINS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, E. STRIKS, A. DEKSNIS,
J. VILNĪTIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.354 "Par grozījumiem Liepājas
pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.408 "Par
projektu "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras
izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā"".
3.
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumā Nr.351 "Par
projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta""
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada
13.oktobra lēmumā Nr.351 "Par projektu "Uzņēmējdarbības
vides attīstība Liepājā, 2.kārta"", kurā paredzēts pilnvarot
Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku
(būvniecības jautājumos) parakstīt visu ar projektu
"Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārta" saistīto
dokumentāciju.
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Informē, ka lēmums nepieciešams, lai pašvaldība izvairītos
no interešu konflikta jautājumā, kad esošais pašvaldības
izpilddirektors iepriekš bija paraksttiesīgā persona ar
deleģēšanas līgumu (Vadošās iestādes) saistīto jautājumu
izpildē, kas izsludināja projektu iesniegumu atlasi uz specifisko
atbalstu mērķiem 3.3.1., 4.2.2., 5.6.2.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - M. VERPAKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ,
L. MATISONE, G. ROČĀNS, U. SESKS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS,
H. VALCIS, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, pret nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.355 "Par grozījumu Liepājas
pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumā Nr.351 "Par
projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā,
2.kārta"".
4.
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 "Par
projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkās
Liepājā""
ZIŅO Atis DEKSNIS:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada
16.februāra lēmumā Nr.58 "Par projektu "Energoefektivitātes
paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkās Liepājā"",
kurā, lai pašvaldība izvairītos no interešu konflikta situācijas,
parakstīt visu ar projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana
stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkās Liepājā" saistīto
dokumentāciju paredzēts pilnvarot Liepājas pilsētas
pašvaldības izpilddirektora vietnieku (būvniecības jautājumos).
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ,
E. STRIKS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, V. AGEŠINS, L. MATISONE,
L. RJAZANOVA, H. VALCIS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, G. ROČĀNS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.356 "Par grozījumu Liepājas
pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 "Par
projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona
"Daugava" ģērbtuvju ēkās Liepājā"".
5.
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.marta lēmumā Nr.98 "Par projektu
"Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš"
Dzintaru ielā 90, Liepājā.""
ZIŅO Atis DEKSNIS:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada
16.marta lēmumā Nr.98 "Par projektu "Energoefektivitātes
paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē
"Dzintariņš" Dzintaru ielā 90, Liepājā."", kurā paredzēts
pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora
vietnieku (būvniecības jautājumos) parakstīt visu ar projektu
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"Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas
izglītības iestādē "Dzintariņš" Dzintaru ielā 90, Liepājā."
saistīto dokumentāciju.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ,
V. VITKOVSKIS, U. SESKS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, L. RJAZANOVA, G. ROČĀNS,
A. DEKSNIS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.357 "Par grozījumu Liepājas
pilsētas domes 2017.gada 16.marta lēmumā Nr.98 "Par
projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas
pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš" Dzintaru ielā
90, Liepājā."".
6.
Par Liepājas koncertzāles "LIELAIS DZINTARS" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas
un pakalpojumu maksu
ZIŅO Atis DEKSNIS:

- Informē, ka pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu
atbildību "Lielais Dzintars" (turpmāk - SIA "Lielais Dzintars")
vidējā termiņa plānošanas stratēģijas 2015.-2017.gadam
vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem un Pilnvarojuma līgumā,
kas 2015.gada 1.oktobrī noslēgts starp Liepājas pilsētas
pašvaldību un SIA "Lielais Dzintars", noteiktajiem pārvaldes
uzdevumiem, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par Liepājas koncertzāles "LIELAIS DZINTARS"
telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu",
kurā paredzēts apstiprināt Liepājas koncertzāles "LIELAIS
DZINTARS" telpu nomas maksas cenrādi un aparatūras,
aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksas cenrādi.
Informē, ka lēmums nepieciešams, lai izstrādāto cenrādi SIA
"Lielais Dzintars" varētu oficiāli izmantot ikdienas darbā,
veidojot sadarbības attiecības ar klientiem un partneriem.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - L. RJAZANOVA, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS,
V. AGEŠINS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, U. SESKS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA,
P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS,
M. VERPAKOVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.358 "Par Liepājas koncertzāles
"LIELAIS DZINTARS" telpu, aparatūras, aprīkojuma
nomas un pakalpojumu maksu".
7.
Par atbalstu U-18 Eiropas čempionāta basketbolā rīkošanā
ZIŅO Atis DEKSNIS:

- Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldība ir saņēmusi biedrības
"Latvijas Basketbola Savienība" vēstuli, ar kurā informē, ka
FIBA piešķīrusi tiesības Latvijas Basketbola Savienībai
organizēt U-18 Eiropas čempionātu basketbolā vīriešiem
Liepājā 2018.gada jūlijā, un vienlaikus arī lūdz finansiālu
atbalstu šī sporta pasākuma rīkošanā.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
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lēmuma projekts "Par atbalstu U-18 Eiropas čempionāta
basketbolā rīkošanā", kurā paredzēts atbalstīt U-18 Eiropas
čempionāta basketbolā vīriešiem rīkošanu Liepājā, 2018.gada
jūlijā un uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei
"LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SPORTA PĀRVALDE"
2018.gada budžetā plānot finansējumu 70 000 eiro apmērā
minētā čempionāta rīkošanai.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, U. SESKS,
V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, P. SEREDA,
L. MATISONE, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS,
H. VALCIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.359 "Par atbalstu U-18 Eiropas
čempionāta basketbolā rīkošanā".
8.
Par Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Cīrulītis" un Liepājas speciālās
internātskolas reorganizāciju apvienošanas ceļā
ZIŅO Atis DEKSNIS:

- Informē, ka, lai Liepājas speciālā internātskola un speciālā
pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis" vienoti varētu
pretendēt uz speciālās izglītības attīstības centra statusa
iegūšanu un valsts finansējumu, izskatīšanai Domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes "Cīrulītis" un Liepājas speciālās
internātskolas reorganizāciju apvienošanas ceļā", kurā
paredzēts lūgt Izglītības un zinātnes ministriju saskaņot
Liepājas speciālo izglītības iestāžu - speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes "Cīrulītis" un Liepājas speciālās
internātskolas - reorganizācijas, apvienošanas procesa
uzsākšanu, lai jaunizveidotā institūcija iegūtu speciālās
izglītības attīstības centra statusu.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - G. ROČĀNS, L. RJAZANOVA, M. VERPAKOVSKIS,
H. VALCIS, E. STRIKS, V. AGEŠINS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, P. SEREDA,
U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.360 "Par Liepājas speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes "Cīrulītis" un Liepājas
speciālās internātskolas reorganizāciju apvienošanas ceļā".
9.
Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "SAULESZAĶIS" nolikumu
ZIŅO Gints ROČĀNS:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes
"SAULESZAĶIS" nolikumu" un nolikuma projekts
"LIEPĀJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
"SAULESZAĶIS" NOLIKUMS" (turpmāk - Nolikums).
Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "SAULESZAĶIS"
nolikums, kas apstiprināts 2007.gada 2.augustā, ir pārstrādāts
un pilnveidots atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 9.panta
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pirmās daļas prasībām un Izglītības kvalitātes valsts dienesta
izstrādātajam paraugnolikumam.
Informē, ka Nolikumā norādīts izglītības iestādes darbības
mērķis, pamatvirzieni un uzdevumi, kā arī īstenojamās
izglītības programmas, izglītības procesa organizācija un citi
jautājumi.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un
nolikuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - G. ANSIŅŠ, U. SESKS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA,
V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA,
P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, M. VERPAKOVSKIS, G. ROČĀNS, H. VALCIS, pret - nav,
atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.361 "Par Liepājas pirmsskolas
izglītības iestādes "SAULESZAĶIS" nolikumu".
2.
Apstiprināt
nolikumu
Nr.24
"LIEPĀJAS
PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES
"SAULESZAĶIS" NOLIKUMS".
10.
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos
Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM"
ZIŅO Helvijs VALCIS:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada
20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU
PABALSTIEM""
un
saistošo
noteikumu
projekts
"GROZĪJUMI LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2012.GADA
20.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.27
"PAR SVĒTKU PABALSTIEM"" (turpmāk - saistošie
noteikumi).
Informē, ka saistošajos noteikumos paredzēts politiski
represētajām personām palielināt pabalsta Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā apmēru no 30 eiro uz 50 eiro.
Papildu informē, ka Liepājā ir aptuveni 440 personas, kuras
ir tiesīgas saņemt šo pabalstu un ka finansējums pabalsta 50
eiro apmērā izmaksai ir ieplānots Liepājas pilsētas pašvaldības
iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS
DIENESTS" budžetā.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un
saistošo noteikumu projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, M. VERPAKOVSKIS,
H. GERILOVIČA, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, H. VALCIS,
E. STRIKS, U. SESKS, V. AGEŠINS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, pret nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.362 "Par grozījumu Liepājas
pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos
noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM"".
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 "GROZĪJUMI
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
2012.GADA
20.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.27
"PAR SVĒTKU PABALSTIEM"".
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11.
Par Liepājas pilsētas Audžuģimeņu atbalsta plānu 2018.-2019.gadam
ZIŅO Helvijs VALCIS:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par Liepājas pilsētas Audžuģimeņu atbalsta plānu
2018.-2019.gadam", kurā paredzēts apstiprināt Liepājas
pilsētas Audžuģimeņu atbalsta plānu 2018.-2019.gadam
(turpmāk - Audžuģimeņu atbalsta plāns).
Informē, ka Audžuģimeņu atbalsta plāns nepieciešams, lai
nodrošinātu audžuģimeņu skaita pieaugumu un veicinātu bērnu
aprūpi ģimeniskā vidē. Tajā iekļautas atbalsta formas Liepājas
pašvaldības bērniem jebkurā audžuģimenē un atbalsts
audžuģimenēm Liepājas pašvaldībā, kuras aprūpē Liepājas
bērnus. Audžuģimeņu atbalsta plāns veidots, pamatojoties uz
pašreizējās situācijas izvērtējumu, uz diviem gadiem, tā kā
Labklājības ministrija Valsts ģimenes politikas ietvaros plāno
uzsākt audžuģimeņu modeļa koncepcijas izstrādi un īstenošanu
visā valstī.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS,
M. VERPAKOVSKIS, L. RJAZANOVA, U. SESKS, L. MATISONE, H. GERILOVIČA,
V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS, P. SEREDA, A. DEKSNIS,
G. ROČĀNS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.363 "Par Liepājas pilsētas
Audžuģimeņu atbalsta plānu 2018.-2019.gadam".
12.
Par LIEPĀJAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESAS locekļa atbrīvošanu
ZIŅO Helvijs VALCIS:

- Informē, ka Domē ir saņemts LIEPĀJAS PILSĒTAS
BĀRIŅTIESAS (turpmāk - Bāriņtiesa) locekles Ingas
Fiļippovas 2017.gada 28.augusta iesniegums, kurā lūgts
atbrīvot viņu no Bāriņtiesas locekles amata, un, lai izpildītu
Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto
prasību un atbrīvotu Bāriņtiesas locekli no amata, izskatīšanai
Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par LIEPĀJAS
PILSĒTAS BĀRIŅTIESAS locekļa atbrīvošanu", kurā
paredzēts atbrīvot ar 2017.gada 15.septembri Bāriņtiesas
locekli Ingu Fiļippovu no amata.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, L. RJAZANOVA,
L. MATISONE, V. AGEŠINS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, G. ANSIŅŠ,
A. DEKSNIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS,
J. VILNĪTIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.364 "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS
BĀRIŅTIESAS locekļa atbrīvošanu".
13.
Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka šogad darbības termiņš beidzas Domes 2014.gada
24.aprīlī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.8
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"SAISTOŠIE
NOTEIKUMI
PAR
LICENCĒTO
AMATIERZVEJU - MAKŠĶERĒŠANU LIEPĀJAS EZERĀ"
un ir nepieciešams apstiprināt jaunus noteikumus.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā"
un saistošo noteikumu projekts "PAR LICENCĒTO
MAKŠĶERĒŠANU LIEPĀJAS EZERĀ" (turpmāk - saistošie
noteikumi).
Informē, ka saistošajos noteikumos noteikta kārtība, kādā
tiek organizēta licencētā makšķerēšana Liepājas pilsētas
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajā Liepājas ezerā.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un
saistošo noteikumu projektu.
Ludmila RJAZANOVA:
- Lūdz deputātus pievērst uzmanību, ka 2016.gadā ieņēmumi
no licenču pārdošanas bija 37 211 eiro (kopā ar biedru naudu)
no tiem 30% bija jāiemaksā Valsts pamatbudžetā, 70% no
ienākumiem paliek biedrībai "Liepājas ezeri". Algām iztērēti
~20 000 eiro, tas ir līdz 59% no kopējiem ieņēmumiem. Tad
zivju krājumu pavairošanai, kā arī vides un zivju resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai atliek tikai līdz 11%.
Dati saņemti no biedrības "Liepājas ezeri" atskaites par
2016.gadu. Uzskatu, ka nav lietderīgi paaugstināt licences
maksu, ir jāpārskata biedrības "Liepājas ezeri" struktūra.
Jautā, vai ir pamatojums, ka biedrībā ir 5 darbinieki, kuru
uzturēšanai aiziet lielākā ieņēmumu daļa no licenču
pārdošanas?
Didzis JĒRIŅŠ:
- Informē par biedrības "Liepājas ezeri" kopējo budžetu un par
tā sadalījumu.
Jautājuma par biedrības "Liepājas ezeri" darbību apspriešanā piedalās: Gunārs ANSIŅŠ,
Ludmila RJAZANOVA, Uldis SESKS.
DOME, balsojot ar 11 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE,
H. VALCIS, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, V. VITKOVSKIS, U. SESKS,
A. DEKSNIS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, pret - nav, 4 atturas - H. GERILOVIČA,
L. RJAZANOVA, P. SEREDA, V. AGEŠINS, nebalso - nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.365 "Par licencēto makšķerēšanu
Liepājas ezerā".
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 "PAR
LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU LIEPĀJAS EZERĀ".
14.
Par saistošo noteikumu precizēšanu
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka Dome 2017.gada 13.jūlijā apstiprināja saistošos
noteikumus
Nr.12
"PAR
SABIEDRISKO
ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS
UN LIETOŠANAS KĀRTĪBU LIEPĀJAS PILSĒTĀ" un ka,
izskatot saistošo noteikumu redakciju, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija vērsa uzmanību uz
nepieciešamību precizēt noteikumu saturu.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par saistošo noteikumu precizēšanu", kurā
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paredzēts precizēt minētos saistošos noteikumus.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, M. VERPAKOVSKIS,
L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, U. SESKS, L. MATISONE, H. VALCIS, E. STRIKS,
G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS,
J. VILNĪTIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.366 "Par saistošo noteikumu
precizēšanu".
15.
Par līguma slēgšanu un galvojumu SIA "LIEPĀJAS RAS"
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka, lai SIA "LIEPĀJAS RAS" varētu pretendēt uz
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu, sadzīves
atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam ar
katru sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona attiecīgo
pašvaldību ir jābūt noslēgtam pakalpojuma līgumam par
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par līguma slēgšanu un galvojumu SIA
"LIEPĀJAS RAS"", kurā paredzēts noslēgt līgumu ar SIA
"LIEPĀJAS RAS" par sadzīves atkritumu apglabāšanas
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un piešķirt tiesības
pretendēt uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Ludmila RJAZANOVA:
- Informē, ka SIA "LIEPĀJAS RAS" kopējie ieņēmumi no
atkritumu apsaimniekošanas un elektroenerģijas pārdošanas
samazinājās 2016.gadā salīdzinoši ar 2015.gadu (SIA
"LIEPĀJAS RAS" gada pārskati). Arī 2017.gadā 6 mēnešu
ieņēmumi ir mazāki par ieņēmumiem 2016.gada 6 mēnešiem
par ~240 000 eiro. Darba samaksa administrācijai nav
samazinājusies ne 2016.gadā, ne 2017.gadā. Interesanta
sakarība, ka, samazinoties ienākumiem no saimnieciskās
darbības, darba samaksa administrācijai 2017.gada 6 mēnešos
ir pieaugusi par ~10 000 eiro.
Informē, ka Domei pieder 65,85% kapitāla daļas. Jautā, vai tā
ir saimnieciska pieeja? Un Liepājas pilsētas pašvaldība būs
galvotājs kredītam 1 000 000 eiro apmērā.
Skatoties uz Valdes locekļa darba samaksu 2016.gadā –
51 498 eiro, tā ir lielāka nekā Liepājas pilsētas pašvaldības
priekšsēdētāja atalgojums. Jautā, vai atbildība SIA "LIEPĀJAS
RAS" valdes loceklim ir lielākā par atbildību pilsētas
priekšsēdētājā amatā?
Uldis SESKS:
- Aicina SIA "LIEPĀJAS RAS" pārstāvi informēt par
uzņēmuma darbību un finansēm.
Normunds NIEDOLS:
- Informē par SIA "LIEPĀJAS RAS" ieņēmumiem un sola
sniegt informāciju, ja nepieciešami skaidrojumi par SIA
"LIEPĀJAS RAS" finansiālajiem rādītājiem.
Jautājumu par projektā iesaistītajiem partneriem un poligonā "Ķīvītes" esošajiem un
plānotajiem ražošanas veidiem apspriešanā piedalās: Uldis SESKS, Jānis VILNĪTIS, Normunds
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NIEDOLS, Ludmila RJAZANOVA.
DOME, balsojot ar 11 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, J. VILNĪTIS,
M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS,
A. DEKSNIS, H. VALCIS, G. ROČĀNS, 4 pret - L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS,
P. SEREDA, H. GERILOVIČA, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.367 "Par līguma slēgšanu un
galvojumu SIA "LIEPĀJAS RAS"".
16.
Izpildrīkojums par piespiedu izpildes izmaksu piedziņu
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas
pilsētas Būvvalde" (turpmāk - Būvvalde) 2015.gada 18.maijā
pieņēma lēmumu Nr.127 "Par ēku Zāļu ielā 57, Liepājā
(kadastra apzīmējums 1700 034 0397 001 un 1700 034 0397
002) nojaukšanu" ar kuru ēku (būvju) īpašniekam uzdots četru
mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas organizēt
dzīvojamās mājas un šķūņa Zāļu ielā 57 nojaukšanu. Ēku
īpašnieks labprātīgi lēmumu nav izpildījis.
Informē, ka ar Domes 2017.gada 28.janvāra lēmumu Nr.18
"Par aizvietotājizpildes noteikšanu" Būvvaldes lēmuma izpildei
noteikta izpildiestāde – KOMUNĀLĀ PĀRVALDE, kurai
uzdots faktiski veikt nojaukšanas projekta un ēku nojaukšanas
darbu organizēšanu, pēc tam izdevumus piedzenot no
īpašnieka. Ir veikts piespiedu izpildes izmaksu aprēķins
saskaņā ar kuru piespiedu izpildes izmaksas ir 9916,55 eiro, bet
nojaukto ēku īpašnieks norādītajā termiņā piespiedu izpildes
izmaksas nav samaksājis.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Izpildrīkojums par piespiedu izpildes
izmaksu piedziņu", kurā paredzēts piedzīt no nojaukto ēku
īpašnieka 8/9 daļas no aizvietotājizpildes izmaksām jeb
9916,55 eiro, piedziņu vēršot uz naudas līdzekļiem, nekustamo
īpašumu un kustamo mantu.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - M. VERPAKOVSKIS, H. VALCIS, U. SESKS,
Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA,
E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, V. AGEŠINS,
J. VILNĪTIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.368 "Izpildrīkojums par piespiedu
izpildes izmaksu piedziņu".
17.
Par pastāvīgās Finanšu komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem
ZIŅO Uldis SESKS:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par pastāvīgās Finanšu komitejas pārraudzībā
izveidoto komisiju sastāviem", kurā paredzēts izveidot Domes
pastāvīgās Finanšu komitejas pārraudzībā Liepājas pilsētas
Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju 7 locekļu sastāvā.
Minētās komisijas sastāvā iekļauti Liepājas pilsētas
pašvaldības speciālisti un pārstāvji no Liepājas pilsētas domē
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ievēlētajām politiskajām partijām.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS,
E. STRIKS, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS,
L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, P. SEREDA, J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, pret nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.369 "Par pastāvīgās Finanšu
komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem".
18.
Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas
pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem", kurā paredzēts
izveidot Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas
pārraudzībā Licencēšanas komisiju, Tūrisma komisiju un
Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa
komisiju.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, H. VALCIS,
G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, V. AGEŠINS, U. SESKS,
V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS,
M. VERPAKOVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.370 "Par pastāvīgās Pilsētas
attīstības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju
sastāviem".
19.
Par pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā
izveidoto komisiju sastāviem
ZIŅO Helvijs VALCIS:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās
kārtības komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem",
kurā paredzēts izveidot Domes pastāvīgās Sociālo lietu,
veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā Bērnu
tiesību aizsardzības komisiju, Reliģisko lietu komisiju un
Sabiedriskās saskaņas komisiju.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Jānis VILNĪTIS:
- Ierosina Domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijā Ginta
Ročāna vietā iekļaut Inesi Stepko.
Vilnis VITKOVSKIS:
- Aicina izslēgt no Domes Sabiedriskās saskaņas komisijas
sastāva Pēteri Krieviņu un izveidot minēto komisiju 8 locekļu
sastāvā.
Uldis SESKS:
- Jautā, vai deputātiem ir jautājumi vai komentāri par lēmuma
projektu un par izteiktajiem priekšlikumiem? Ja tādu nav,
aicina balsot par lēmuma projektu, kurā izdarīti Jāņa Vilnīša un
Viļņa Vitkovska ierosinātie grozījumi.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, H. GERILOVIČA,
Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA,
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U. SESKS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, E. STRIKS, V. AGEŠINS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.371 "Par pastāvīgās Sociālo lietu,
veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā
izveidoto komisiju sastāviem".
20.
Par pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā izveidoto komisiju
sastāviem
ZIŅO Atis DEKSNIS:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas
pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem", kurā paredzēts
izveidot Domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta
komitejas pārraudzībā Izglītības komisiju, Kultūras lietu
komisiju un Sporta komisiju un, ka minētās komisijas
darbosies 9 komisijas locekļu sastāvā.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

- Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma izskatīšanā
un balsojumā nepiedalīsies.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, M. VERPAKOVSKIS,
L. RJAZANOVA, G. ROČĀNS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA,
H. VALCIS, J. VILNĪTIS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, pret - nav,
atturas - nav, 1 nebalso - L. MATISONE,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.372 "Par pastāvīgās Izglītības,
kultūras un sporta komitejas pārraudzībā izveidoto
komisiju sastāviem".
Linda MATISONE:

21.
Par lokālplānojuma, kas groza teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu
un Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A, Liepājā, izstrādes uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu
ZIŅO Jānis VILNĪTIS:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par lokālplānojuma, kas groza teritorijas plānojumu
Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu un
zemesgabalam Ezermalas ielā 2A, Liepājā, izstrādes uzsākšanu
un darba uzdevuma apstiprināšanu".
Informē, ka lokālplānojuma izstrāde nepieciešama, lai
uzlabotu un attīstītu Ezermalas ielu starp Jauno ostmalu un
Zirgu salu, kā arī īstenotu ieceri teritoriju nākotnē apbūvēt,
izveidojot Baltijas pētniecības un pieredzes apmaiņas centru
"Drošība uz ūdens" Ezermalas ielā 2A. Finansējums
lokālplānojuma izstrādei 20 000,00 eiro apmērā tiks plānots
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS
BŪVVALDE" budžetā.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS,
L. RJAZANOVA, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, V. AGEŠINS, E. STRIKS,
A. DEKSNIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, H. VALCIS, H. GERILOVIČA, G. ANSIŅŠ, pret -
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nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.373 "Par lokālplānojuma, kas groza
teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu
un Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A,
Liepājā, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu".
22.
Par zemesgabala Zvejnieku alejā 11A nomas līguma pārjaunošanu
ZIŅO Jānis VILNĪTIS:

- Informē, ka akciju sabiedrība "AmberStone Group" ir
izveidojusi 100 % tai piederošu sabiedrību SIA "AmberStone
Hotels", kura darbojas kā holdinga kompānija sabiedrībām, kas
īsteno dažādus viesnīcu būvniecības un attīstības projektus, un
kura ir gatava realizēt kūrortviesnīcas kompleksa būvniecību.
Liepājas pilsētas pašvaldībā ir saņemts minēto sabiedrību
iesniegums, kurā lūgts pārjaunot nekustamā īpašuma Zvejnieku
alejā 11A nomas līgumu.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par zemesgabala Zvejnieku alejā 11A nomas
līguma pārjaunošanu", kurā paredzēts pārjaunot zemes nomas
līgumu, kas 2015.gada 28.septembrī noslēgts starp Liepājas
pilsētas pašvaldību un akciju sabiedrību "AmberStone Group"
par zemesgabala Zvejnieku alejā 11A nomu, ar SIA
"AmberStone Hotels" uz laiku līdz 2045.gada 27.septembrim,
kā arī izdarīt attiecīgus grozījumus zemes nomas līgumā,
precizējot iznomāto platību un nomnieka pienākumus un
tiesības.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Jautājumu par citu investoru interesi nomāt zemesgabalu Zvejnieku alejā 11A, par konkrētā
investora plānoto projektu un pašvaldības rīcību tā neizdošanās gadījumā apspriešanā piedalās:
Valērijs AGEŠINS, Jānis VILNĪTIS, Uldis SESKS.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, Ģ. KRONBERGS,
V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, P. SEREDA, M. VERPAKOVSKIS,
H. VALCIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, E. STRIKS, V. AGEŠINS, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt
lēmumu
Nr.374
"Par
zemesgabala
Zvejnieku alejā 11A nomas līguma pārjaunošanu".
23.
Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dūņu ielā 5, Liepājā, daļai
ZIŅO Linda MATISONE:

- Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldībā ir saņemta akciju
sabiedrības "Sadales tīkls" vēstule, kurā izteikts piedāvājums
noslēgt apgrūtinājumu līgumu sakarā ar projekta
"Elektroapgādes pieslēgums Dūņu ielā 5, Liepājā" izstrādi.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē iesniegts
lēmuma projekts "Par lietošanas tiesību aprobežojumu
zemesgabala Dūņu ielā 5, Liepājā, daļai", kurā paredzēts
piekrist, ka par labu akciju sabiedrībai "Sadales tīkls" tiek
noteikts lietošanas tiesību aprobežojums Liepājas pilsētas
pašvaldības nekustamajam īpašumam, zemesgabala Dūņu ielā
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5 daļai aptuveni 365 kv.m platībā, elektroapgādes objekta - 20
kV kabeļa līnijas un konteinertipa apakšstacijas - ierīkošanai
un ekspluatācijai.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, L. RJAZANOVA,
G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, L. MATISONE, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS,
J. VILNĪTIS, G. ROČĀNS, V. AGEŠINS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA,
M. VERPAKOVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.375 "Par lietošanas tiesību
aprobežojumu zemesgabala Dūņu ielā 5, Liepājā, daļai".
24.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2003.gada 2.oktobra lēmumā Nr.381
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, ja
dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti,
pašvaldība sasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulci un dzīvokļu
īpašnieku pienākums ir 6 mēnešu laikā no kopsapulces
sasaukšanas dienas pārņemt dzīvojamo māju īpašnieku
pārvaldīšanā un parakstīt dzīvojamās mājas nodošanas un
pieņemšanas aktu. Ja noteiktajā termiņā dzīvokļu īpašnieku
pilnvarota persona neparaksta dzīvojamās mājas nodošanas un
pieņemšanas aktu, pašvaldība turpina glabāt attiecīgās
dzīvojamās mājas lietu.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes
2003.gada 2.oktobra lēmumā Nr.381", kurā paredzēts svītrot no
pašvaldības apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju saraksta 2
adreses - Uliha iela 84 un Imantas iela 23. Tā kā dzīvojamās
mājas Uliha ielā 84 sapulce nebija lemttiesīga, jo uz to ieradās
tikai viens dzīvokļa īpašnieks, tad sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" ir
jāturpina glabāt dzīvojamās mājas Uliha ielā 84 mājas lietu.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS,
V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, V. AGEŠINS, L. MATISONE, H. GERILOVIČA,
G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, A. DEKSNIS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.376 "Par grozījumiem Liepājas
pilsētas domes 2003.gada 2.oktobra lēmumā Nr.381".
25.
Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 215 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 215 pārvaldīšanas
tiesību nodošanu", kurā paredzēts nodot nekustamā īpašuma
Brīvības ielā 215 pārvaldīšanas tiesības dzīvojamās mājas
pārvaldniekam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
"LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS".
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS,
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L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, G. ROČĀNS, V. VITKOVSKIS,
V. AGEŠINS, U. SESKS, H. GERILOVIČA, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA,
A. DEKSNIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.377 "Par dzīvojamās mājas Brīvības
ielā 215 pārvaldīšanas tiesību nodošanu".
26.
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Kapsēdes ielā 4 nodošanu atsavināšanai
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kura
nav izmantojama pašvaldības funkciju izpildei, izskatīšanai
Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par pašvaldībai
piederošā zemesgabala Kapsēdes ielā 4 nodošanu
atsavināšanai", kurā paredzēts atsavināt pašvaldības nekustamo
īpašumu, apbūvētu zemesgabalu Kapsēdes ielā 4 ar kopējo
platību 38467 kv.m, pārdodot par brīvu cenu.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, U. SESKS, H. VALCIS,
V. AGEŠINS, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, M. VERPAKOVSKIS, L. MATISONE,
A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, Ģ. KRONBERGS, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, P. SEREDA,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.378 "Par pašvaldībai piederošā
zemesgabala Kapsēdes ielā 4 nodošanu atsavināšanai".
27.
Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 4-2 atsavināšanu
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 4-2 atsavināšanu",
kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma, dzīvokļa Nr.2 Sakņu ielā 4, atsavināšanu, nosakot
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA,
H. VALCIS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, L. MATISONE,
H. GERILOVIČA, E. STRIKS, U. SESKS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, M. VERPAKOVSKIS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.379 "Par dzīvokļa īpašuma
Sakņu ielā 4-2 atsavināšanu".
28.
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 92-24 atsavināšanu
ZIŅO Ģirts KRONBERGS:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 92-24
atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.24 Oskara Kalpaka
ielā 92, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam dzīvokļa īrniekam.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

18
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - U. SESKS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, H. VALCIS,
A. DEKSNIS, E. STRIKS, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA,
L. MATISONE, M. VERPAKOVSKIS, P. SEREDA, Ģ. KRONBERGS, G. ROČĀNS,
J. VILNĪTIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.380 "Par dzīvokļa īpašuma
Oskara Kalpaka ielā 92-24 atsavināšanu".
29.
Par neapdzīvojamo telpu 1905.gada ielā 46-1N izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Ģirts KRONBERGS:

- Informē, ka, lai noslēgtu pirkuma līgumu ar 2017.gada
16.augusta izsoles uzvarētāju, izskatīšanai Domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu 1905.gada
ielā 46-1N izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts
apstiprināt atsavināmā objekta, neapdzīvojamo telpu 1905.gada
ielā 46-1N izsoles rezultātus - nosolītā cena ir 1050,00 eiro un
pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Liepājas pilsētas
pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma minētā nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - M. VERPAKOVSKIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ,
L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, L. MATISONE, H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS,
H. GERILOVIČA, E. STRIKS, P. SEREDA, V. AGEŠINS, V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS,
J. VILNĪTIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.381 "Par neapdzīvojamo telpu
1905.gada ielā 46-1N izsoles rezultātu apstiprināšanu".
30.
Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 11-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Ģirts KRONBERGS:

- Informē, ka, lai noslēgtu pirkuma līgumu ar 2017.gada
16.augusta izsoles uzvarētāju, izskatīšanai Domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada
ielā 11-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu", kurā paredzēts
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 1905.gada
ielā 11-1 izsoles rezultātus - nosolītā cena ir 1450,00 eiro un
pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Liepājas pilsētas
pašvaldības vārdā parakstīt minētā nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - G. ANSIŅŠ, U. SESKS, V. VITKOVSKIS,
L. RJAZANOVA, E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, V. AGEŠINS, L. MATISONE,
H. GERILOVIČA, A. DEKSNIS, H. VALCIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS,
M. VERPAKOVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.382 "Par dzīvokļa īpašuma
1905.gada ielā 11-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu".
31.
Par saistošo noteikumu precizēšanu
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldībā 2017.gada

19
12.septembrī saņemta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas vēstule, ar kuru lūgts precizēt saistošo
noteikumu Nr.13 "PERSONU, KURĀM NEPIECIEŠAMA
PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU
RISINĀŠANĀ, REĢISTRĀCIJAS UN PAŠVALDĪBAS
PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS KĀRTĪBA" (turpmāk saistošie noteikumi Nr.13) redakciju.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par saistošo noteikumu precizēšanu", kurā
paredzēts precizēt Liepājas pilsētas domes 2017.gada
17.augustā apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.13.
Informē, ka saistošajos noteikumos Nr.13 tiek precizēts
noteikumu 12.punkts, svītrojot atsauci uz rakstiska iesnieguma
iesniegšanu, svītroti 12.1. un 12.11.apakšpunkti, bet
12.5.apakšpunkts un 14.punkts papildināti ar atsauci, ka
dokumenti jāiesniedz tikai gadījumā, ja šī informācija nav
pašvaldības rīcībā.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 15 balsīm par - H. VALCIS, U. SESKS, J. VILNĪTIS, V. AGEŠINS,
L. RJAZANOVA, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, E. STRIKS,
Ģ. KRONBERGS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, M. VERPAKOVSKIS, pret nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.383 "Par saistošo noteikumu
precizēšanu".
Sēde slēgta 2017.gada 14.septembrī pulksten 13.58.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Uldis SESKS (19.09.2017.)

Protokolēja

Egita LUKJANOVA (19.09.2017.)

