LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2017.gada 16.martā

Nr. 4

Sēde sasaukta 2017.gada 16.martā pulksten 13.00.
Sēde atklāta 2017.gada 16.martā pulksten 12.58.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS
Sēdē piedalās 13 deputāti:
Gunārs ANSIŅŠ
Laila ATIĶE
Māris CEIRULIS
Atis DEKSNIS
Jurijs HADAROVIČS
Uldis HMIEĻEVSKIS
Linda MATISONE
Romans MILOSLAVSKIS
Edvīns STRIKS
Helvijs VALCIS
Jānis VILNĪTIS
Vilnis VITKOVSKIS (līdz pulksten 13.23)
Naums VOROBEIČIKS
Sēdē nepiedalās 1 deputāts
Ģirts KRONBERGS, darba pienākumu dēļ
Klātesošie:
Mārtiņš ĀBOLS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs
Iveta BARTKEVIČA, LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLĀ DIENESTA
direktore
Mārtiņš BROKANS, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES
juriskonsults
Ita CĒRMANE, interneta portāla www.liepajniekiem.lv korespondente
Nora DRIĶE, laikraksta "KURZEMES VĀRDS" korespondente
Māris EGMANIS, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES vadītājs
Ronalds FRICBERGS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (finanšu
jautājumos)
Jānis GOLDBERGS, interneta portāla www.rekurzeme.lv žurnālists
Kitija GULBE, pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" galvenā
ekonomiste
Didzis JĒRIŅŠ, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (būvniecības jautājumos)
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Evija KALVENIECE, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes vadītāja
Ineta KLĀSONE, LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRA direktora
pienākumu izpildītāja
Agris KLESTROVS, pašvaldības administrācijas IT daļas Datorsistēmu
administrēšanas nodaļas informācijas sistēmu administrators
Zita LAZDĀNE, pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga
daļas vadītāja
Laura LIPSKA, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja
vietniece
Kristīne NIEDRE-LATHERE, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS
PĀRVALDES vadītāja
Inita PELNĒNA, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja
Sabīne PRIEDIENA, Domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un
sadarbības jautājumos palīdze
Sarmīte PUJĒNA, interneta portāla www.irliepaja.lv korespondente
Līga RATNIECE-KADEĢE, Domes priekšsēdētāja padomniece sabiedrisko
attiecību jautājumos
Edgars RĀTS, pašvaldības izpilddirektors
Mārtiņš TĪDENS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (īpašumu jautājumos)
Elīna TOLMAČOVA, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un
sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja
Laura VIĻUMSONE, interneta portāla www.irliepaja.lv korespondente
Arnis VĪTOLS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas
nodaļas vadītājs
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par aizņēmumu projekta "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM
un IKT jomā" īstenošanai.
2. Par projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē
"Dzintariņš" Dzintaru ielā 90, Liepājā.".
3. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "RŪĶĪTIS" nolikumu.
4. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "KĀPĒCĪTIS" nolikumu.
5. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "LIESMIŅA" nolikumu.
6. Par saistošo noteikumu precizēšanu
7. Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRS" direktoru.
8. Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2017.gadā.
9. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2017.gadam.
10. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA".
11. Par Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 8.decembra lēmumu.
12. Par transportlīdzekļa atsavināšanu.
13. Par kustamās mantas atsavināšanu.
14. Par būves nojaukšanu "Atpūtas kompleksā "Draudzība"".
15. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.55 "Par
neapdzīvojamās telpas Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā".
16. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Vānes ielā 27 nodošanu atsavināšanai.
17. Par neapbūvēta zemesgabala - starpgabala - Zemnieku ielā 60A nodošanu atsavināšanai.
18. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
19. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-20 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
20. Par nekustamo īpašumu (zemesgabalu) Meldru ielā 5 un Dūņu ielā 3 apvienošanu.
21. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 138 daļas iznomāšanu.
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22. Par zemesgabala Pīlādžu ielā 25 iznomāšanu.
23. Par zemesgabala - starpgabala - Baterijas ielā 21B iznomāšanu.
24. Par zemesgabala, Kungu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Kungu ielā 48, daļas
iznomāšanu.
25. Par zemesgabala Projektētā ielā 1, blakus nekustamajam īpašumam Liedaga ielā 1, daļas
iznomāšanu.
26. Par zemesgabala Liedaga ielā 6 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
27. Par zemesgabala Riepu ielā 12A daļas un Riepu ielā 14A daļas nomas līguma termiņa
pagarināšanu.
28. Par zemesgabala Krūmu ielā 72 zemes nomas līguma izbeigšanu.
Par izmaiņām darba kārtībā
- Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) sēdi
un dod vārdu Jurijam Hadarovičam.
Jurijs HADAROVIČS:
- Ierosina izslēgt no Domes sēdes darba kārtības 21.jautājumu
"Par zemesgabala Klaipēdas ielā 138 daļas iznomāšanu", jo ir
atrasts risinājums, kur nav nepieciešama zemesgabala
ilgtermiņa noma, lai uzņēmējs varētu piedalīties Lauku
atbalsta dienesta rīkotajā konkursā.
Uldis SESKS:
- Aicina balsot par priekšlikumu izslēgt no Domes sēdes
darba kārtības 21.jautājumu "Par zemesgabala Klaipēdas ielā
138 daļas iznomāšanu".
DOME, balsojot ar 14 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Izslēgt no Liepājas pilsētas domes sēdes darba kārtības
21.jautājumu "Par zemesgabala Klaipēdas ielā 138 daļas
iznomāšanu".
Uldis SESKS:

1.
Par aizņēmumu projekta "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru
STEM un IKT jomā" īstenošanai
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka, lai uzsāktu projekta "Liepājas Valsts
1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT
jomā" īstenošanu (būvdarbus), izskatīšanai Liepājas pilsētas
domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par aizņēmumu
projekta "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko
centru STEM un IKT jomā" īstenošanai", kurā paredzēts
ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu līdz 740 760 eiro uz
laiku līdz 13 gadiem projekta "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas
attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā"
(turpmāk - Projekts) īstenošanai par Valsts kases noteikto
procentu likmi. Aizņēmumu izņemt 2017.gadā un atdošanu
plānot no Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumiem, sākot ar 2020.gadu.
Informē, ka Projekta īstenošanas rezultātā tiks renovēta
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas fasāde no iekšpagalma puses,
atjaunots sporta laukums un veikta teritorijas labiekārtošana
ar ārējo inženiertīklu atjaunošanu, tiks atjaunota saimniecības
ēka, veikta žoga posma pārbūve, pergolas un kāpņu izbūve
laukā, esošo vājstrāvas tīklu paplašināšana, kā arī tiks
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Helvijs VALCIS:

Debatēs par finansējumu
VITKOVSKIS, Uldis SESKS.

atjaunoti vēl līdz šim neremontētie kabineti, laboratorijas un
gaiteņi, t.sk., nomainot elektroinstalāciju, veicot ūdens un
kanalizācijas pārbūvi atjaunojamās telpās.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
- Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma izskatīšanā
un balsojumā nepiedalīsies.
Projekta īstenošanai piedalās: Jānis VILNĪTIS, Vilnis

- Informē, ka neuzmanības dēļ ir nobalsojis par lēmuma
projektu par kuru, ievērojot likuma "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā" nosacījumus,
nedrīkstēja piedalīties balsošanā, un lūdz izdarīt attiecīgus
labojumus balsojumā Liepājas dokumentu vadības sistēmā.
Uldis SESKS:
- Informē, ka balsošanas rezultāti vēl nav paziņoti. Helvija
Valča lūgums par labojumiem balsojumā tiek pieņemts.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - G. ANSIŅŠ, U. SESKS, V. VITKOVSKIS,
U. HMIEĻEVSKIS, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS,
R. MILOSLAVSKIS, A. DEKSNIS, M. CEIRULIS, E. STRIKS, L. ATIĶE, pret - nav,
atturas - nav, 1 nebalso - H. VALCIS,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.97 "Par aizņēmumu projekta
"Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko
centru STEM un IKT jomā" īstenošanai".
Helvijs VALCIS:

2.
Par projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē
"Dzintariņš" Dzintaru ielā 90, Liepājā."
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Energoefektivitātes
paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē
"Dzintariņš" Dzintaru ielā 90, Liepājā."", kurā paredzēts
atbalstīt projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana
Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš" Dzintaru
ielā 90, Liepājā." (turpmāk - Projekts) sagatavošanu un
iesniegšanu 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes
paaugstināšanu
un
atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkā" pirmās atlases
kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo
energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības
centru pašvaldībās" ietvaros un apstiprināt Projekta kopējās
izmaksas 513 025,99 eiro.
Informē, ka Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas
patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanos ēkā
Dzintaru ielā 90 un samazinot pašvaldības izdevumus par
siltumapgādi.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Jautājuma par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" ēkas Dzintaru ielā 90
siltināšanu apspriešanā piedalās: Jānis VILNĪTIS, Mārtiņš TĪDENS, Vilnis VITKOVSKIS.
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DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, R. MILOSLAVSKIS, U. SESKS,
J. VILNĪTIS, N. VOROBEIČIKS, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS, M. CEIRULIS,
L. MATISONE, E. STRIKS, A. DEKSNIS, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, V. VITKOVSKIS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt
lēmumu
Nr.98
"Par
projektu
"Energoefektivitātes
paaugstināšana
Liepājas
pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš" Dzintaru ielā
90, Liepājā.".
3.
Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "RŪĶĪTIS" nolikumu
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka Vispārējās izglītības likuma 9.panta otrā daļa
noteic, ka vispārējās izglītības iestādes nolikumu apstiprina
tās dibinātājs, un tādējādi Liepājas pilsētas domei (turpmāk Dome) kā izglītības iestādes dibinātājai ir jālemj par iestādes
nolikuma apstiprināšanu.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes
"RŪĶĪTIS" nolikumu" un nolikuma projekts "LIEPĀJAS
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "RŪĶĪTIS"
NOLIKUMS". Informē, ka Liepājas pirmsskolas izglītības
iestāde "RŪĶĪTIS" nolikums ir pārstrādāts, pilnveidots un
tajā norādīts gan izglītības iestādes darbības mērķis, gan
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 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, H. VALCIS,
U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS,
R. MILOSLAVSKIS, U. SESKS, J. HADAROVIČS, L. MATISONE, L. ATIĶE,
M. CEIRULIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.99 "Par Liepājas pirmsskolas
izglītības iestādes "RŪĶĪTIS" nolikumu".
2.
Apstiprināt
nolikumu
Nr.11
"LIEPĀJAS
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "RŪĶĪTIS"
NOLIKUMS".
4.
Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "KĀPĒCĪTIS" nolikumu
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes
"KĀPĒCĪTIS" nolikumu" un nolikuma projekts "LIEPĀJAS
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "KĀPĒCĪTIS"
NOLIKUMS"", kurš ir pārstrādāts un pilnveidots un kurā
norādīts gan izglītības iestādes darbības mērķis, gan
pamatvirzieni un uzdevumi, kā arī īstenojamās izglītības
programmas, izglītības procesa organizācija un citi jautājumi.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un
nolikuma projektu.
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DOME, balsojot ar 14 balsīm par - H. VALCIS, J. VILNĪTIS, U. HMIEĻEVSKIS,
V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, L. MATISONE,
N. VOROBEIČIKS, G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, M. CEIRULIS, U. SESKS, L. ATIĶE,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.100 "Par Liepājas pirmsskolas
izglītības iestādes "KĀPĒCĪTIS" nolikumu".
2.
Apstiprināt
nolikumu
Nr.12
"LIEPĀJAS
PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES
"KĀPĒCĪTIS" NOLIKUMS".
5.
Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "LIESMIŅA" nolikumu
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pirmsskolas
izglītības iestādes "LIESMIŅA" nolikumu" un nolikuma
projekts "LIEPĀJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES "LIESMIŅA" NOLIKUMS"", kurš ir pārstrādāts
un pilnveidots un kurā norādīts gan izglītības iestādes
darbības mērķis, gan 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 14 balsīm par - U. SESKS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS,
N. VOROBEIČIKS, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS,
G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, R. MILOSLAVSKIS, L. MATISONE, L. ATIĶE, M. CEIRULIS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.101 "Par Liepājas pirmsskolas
izglītības iestādes "LIESMIŅA" nolikumu".
2.
Apstiprināt
nolikumu
Nr.13
"LIEPĀJAS
PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES
"LIESMIŅA" NOLIKUMS".
6.
Par saistošo noteikumu precizēšanu
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka Liepājas pilsētas dome (turpmāk - Dome)
2016.gada 8.decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.6
"PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES
2016.GADA 28.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
Nr.2
"KĀRTĪBA,
KĀDĀ
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
PAŠVALDĪBA SEDZ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMAS IZMAKSAS PRIVĀTAJAI IZGLĪTĪBAS
IESTĀDEI" (turpmāk - saistošie noteikumi) un ka Liepājas
pilsētas pašvaldībā 2017.gada 2.februārī saņemta Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr.186/797 "Par saistošajiem noteikumiem Nr.6", ar kuru lūgts
precizēt minēto saistošo noteikumu redakciju.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par saistošo noteikumu precizēšanu", kurā
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paredzēts precizēt saistošo noteikumu saturu attiecībā uz
konkrēta pašvaldības apmēra noteikšanas un atspoguļošanas
kārtību, kā arī izslēgt noteikumus, kuri attiecas uz pašvaldības
iestāžu darba organizāciju.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, L. MATISONE, U. SESKS,
N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, U. HMIEĻEVSKIS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS,
R. MILOSLAVSKIS, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, A. DEKSNIS, E. STRIKS, pret - nav,
atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.102 "Par saistošo noteikumu
precizēšanu".
7.
Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRS" direktoru
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka ar Liepājas pilsētas domes (turpmāk - Dome)
2016.gada 18.augusta lēmumu no amata tika atbrīvota
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS BĒRNU
UN JAUNIEŠU CENTRS" direktore Inga Auziņa, bet par
iestādes direktora pienākumu izpildītāju iecelta Ineta
Klāsone, un, ka ar Liepājas pilsētas pašvaldības
administrācijas komisijas pretendentu izvērtēšanai Liepājas
Bērnu un jaunatnes centra direktora amatam 2017.gada
6.marta lēmumu Inetas Klāsones kandidatūra tiek izvirzīta
apstiprināšanai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes
"LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS" direktora
amatā.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS
BĒRNU UN JAUNATNES CENTRS" direktoru", kurā
paredzēts iecelt ar 2017.gada 17.martu par Liepājas pilsētas
pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES
CENTRS" direktoru Inetu Klāsoni.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Debatēs par pretendentu Liepājas Bērnu un jaunatnes centra direktora amatam vērtēšanu
piedalās: Jānis VILNĪTIS, Vilnis VITKOVSKIS, Uldis HMIEĻEVSKIS, Uldis SESKS.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - R. MILOSLAVSKIS, H. VALCIS, J. VILNĪTIS,
G. ANSIŅŠ, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS,
U. HMIEĻEVSKIS, L. ATIĶE, E. STRIKS, L. MATISONE, M. CEIRULIS,
J. HADAROVIČS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.103 "Par pašvaldības iestādes
"LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRS"
direktoru".
8.
Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2017.gadā
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes
2017.gada 19.janvāra nolikumu Nr.1 "MAZO UN VIDĒJO
KOMERCSABIEDRĪBU
PROJEKTU
LĪDZFINANSĒŠANAS
KONKURSA
NOLIKUMU
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2017.GADAM", Ekspertu komisija ir izskatījusi visus Mazo
un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas
konkursam iesniegtos projektus un iesniedz savu vērtējumu
par līdzfinansējuma sadalījumu apstiprināšanai Liepājas
pilsētas domes sēdē.
Informē, ka līdzfinansējuma saņemšanai izvirzīti 16
projekti, kas atbilst minētajā nolikumā noteiktajām prasībām
un kritērijiem un, ka pēc projektu realizācijas tiks radītas
jaunas darba vietas, piedāvāti jauni pakalpojumi un radīti
jauni produkti, tādējādi, veicinot pilsētas sociāli ekonomisko
situāciju.
Informē, ka ir saņemta informācija no Liepājas pilsētas
pašvaldības
administrācijas
Finanšu
pārvaldes
un
Izpilddirektora biroja par komersantu SIA "Project 1"
(atbalstāmo projektu sarakstā Nr.14), ka minētajam
komersantam ir lieli nodokļu parādi Liepājas pilsētas
pašvaldībai (nekustamā īpašuma nodokļa parāds) un,
pamatojoties uz minēto, Izpilddirektora birojs ierosina
neatbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu šim uzņēmumam.
Ierosina 10 000 eiro, kas tika piešķirti SIA "Project 1"
projekta
īstenošanai,
novirzīt
Mazo
un
vidējo
komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa
2.kārtai, kas tiks organizēta šā gada maijā, un, gatavojot
grozījumus
Liepājas
pilsētas
pašvaldības
budžetā
2017.gadam, palielināt kopējo finansējuma apjomu Mazo un
vidējo komercsabiedrību projektu konkursam līdz 100 000
eiro.
Jautājuma par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursu un tam
paredzētā finansējuma palielināšanu apspriešanā piedalās: Jānis VILNĪTIS, Mārtiņš ĀBOLS,
Uldis SESKS, Uldis HMIEĻEVSKIS.
Uldis SESKS:
- Aicina balsot par lēmuma projektu, kura pielikumā svītrots
14.ieraksts saskaņā ar Gunāra Ansiņa ierosinājumu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - E. STRIKS, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS,
J. VILNĪTIS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS,
R. MILOSLAVSKIS, J. HADAROVIČS, M. CEIRULIS, U. SESKS, A. DEKSNIS, L. ATIĶE,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.104 "Par Mazo un vidējo
komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali
2017.gadā".
Pulksten 13.23 no sēžu zāles iziet deputāts Vilnis VITKOVSKIS.
9.
Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2017.gadam
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka, lai izpildītu normatīvajos aktos noteikto,
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais
transports" darba plānu 2017.gadam", kurā paredzēts
apstiprināt Liepājas pašvaldības aģentūras "Liepājas
sabiedriskais transports" darba plānu 2017.gadam.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.

9
Jautājuma par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu
2017.gadam apspriešanā piedalās Jānis VILNĪTIS un Kitija GULBE.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS,
U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, M. CEIRULIS, R. MILOSLAVSKIS, J. HADAROVIČS,
J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, L. ATIĶE, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.105 "Par pašvaldības aģentūras
"Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu
2017.gadam".
10.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
ZIŅO Helvijs VALCIS:

- Informē, ka, lai nodrošinātu profesionālu, kvalitatīvu,
mūsdienu prasībām un normatīvo aktu prasībām atbilstošu
ārstniecības pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par deleģēšanas līguma slēgšanu
ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"", kurā
paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
par no pašvaldības autonomās funkcijas, t.i., nodrošināt
veselības aprūpes pieejamību, izrietošu uzdevumu
deleģēšanu.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Edvīns STRIKS:
- Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma izskatīšanā
un balsojumā nepiedalīsies.
DOME, balsojot ar 12 balsīm par - N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, U. SESKS,
U. HMIEĻEVSKIS, L. MATISONE, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS,
R. MILOSLAVSKIS, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS, L. ATIĶE, pret - nav, atturas - nav,
1 nebalso - E. STRIKS,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.106 "Par deleģēšanas līguma
slēgšanu
ar
SIA
"LIEPĀJAS
REĢIONĀLĀ
SLIMNĪCA"".
11.
Par Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 8.decembra lēmumu
ZIŅO Helvijs VALCIS:

- Informē, ka Liepājas pilsētas dome (turpmāk - Dome) ir
saņēmusi iesniegumu, ar kuru apstrīdēts Domes Dzīvokļu
komisijas 2016.gada 8.decembra lēmums Nr.2082 par
uzņemšanu uzskaitē palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu
komisijas 2016.gada 8.decembra lēmumu", kurā, vispusīgi
izvērtējot lietas materiālus, Dome secina, ka minētais
Dzīvokļu komisijas lēmums ir atstājams spēkā, jo nav
konstatējami citi apstākļi un fakti, kā Dzīvokļu komisijas
lēmumā vērtētie, un kas būtu par pamatu citāda lēmuma
pieņemšanai. Lēmumā noteikta arī tā pārsūdzēšanas kārtība.
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Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - J. HADAROVIČS, E. STRIKS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ,
A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, N. VOROBEIČIKS, U. HMIEĻEVSKIS, R. MILOSLAVSKIS,
H. VALCIS, L. MATISONE, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.107 "Par Liepājas pilsētas domes
Dzīvokļu komisijas 2016.gada 8.decembra lēmumu".
12.
Par transportlīdzekļa atsavināšanu
ZIŅO Helvijs VALCIS:

- Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes
"LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS"
(turpmāk - Sociālais dienests) bilancē no 2001.gada
1.decembra atrodas kustamā manta - pasažieru autobuss VW
LT 46, valsts reģistrācijas Nr.DV4860, 1999.izlaides gads.
Transportlīdzeklis ir sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī un,
pēc sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta vērtējuma,
nākotnē paredzamās remonta un sagatavošanas izmaksas
valsts tehniskajai apskatei nebūs ekonomiski pamatotas - tās
pārsniegs transportlīdzekļa tirgus vērtību.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes
sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par transportlīdzekļa
atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut Sociālajam dienestam
atsavināt pasažieru autobusu VW LT 46, pārdodot izsolē.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - U. SESKS, J. HADAROVIČS, J. VILNĪTIS,
L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, G. ANSIŅŠ, U. HMIEĻEVSKIS,
H. VALCIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, L. ATIĶE, M. CEIRULIS, pret - nav, atturas - nav,
nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.108 "Par transportlīdzekļa
atsavināšanu".
13.
Par kustamās mantas atsavināšanu
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu
pašvaldības kustamās mantas apsaimniekošanu, kas nav
nepieciešama tās funkciju nodrošināšanai, izskatīšanai
Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts
"Par kustamās mantas atsavināšanu", kurā paredzēts atļaut
atsavināt, pārdodot izsolē, Liepājas pilsētas pašvaldības
iestādes
"NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA
PĀRVALDE"
(turpmāk - Komunālā pārvalde) bilancē esošu kustamo
mantu - augošu koku cirsmu ar krāju 171,21 kubikmetri, kas
atrodas meliorācijas kadastrā: 3422231:03, un kuras
apsaimniekošanu saskaņā ar Liepājas pilsētas domes
2016.gada 16.jūnija nolikumu Nr.13 "LIEPĀJAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "KOMUNĀLĀ PĀRVALDE"
NOLIKUMS" veic Komunālā pārvalde, un noteikt minētās
kustamās mantas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu)
1 235 eiro.
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Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - H. VALCIS, E. STRIKS, R. MILOSLAVSKIS,
G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, N. VOROBEIČIKS, A. DEKSNIS, L. ATIĶE,
L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, J. VILNĪTIS, M. CEIRULIS, U. SESKS, pret - nav,
atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.109 "Par kustamās mantas
atsavināšanu".
14.
Par būves nojaukšanu "Atpūtas kompleksā "Draudzība""
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka, lai nodrošinātu veiksmīgu un kvalitatīvu
projekta "Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana
Bernātos, 2.kārta" un lai sakārtotu Liepājas pilsētas
pašvaldības īpašumu, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes
sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par būves nojaukšanu
"Atpūtas kompleksā "Draudzība"", kurā paredzēts nojaukt
Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo būvi (būves
pamati), kura atrodas "Atpūtas kompleksā "Draudzība"",
Nīcas pagastā, Nīcas novadā, kas ir morāli un fiziski
nolietojusies, funkcionāli nav izmantojama un apdraud
cilvēku drošību.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Debatēs par būves nojaukšanas "Atpūtas kompleksā "Draudzība" izmaksām piedalās Jānis
VILNĪTIS un Uldis SESKS.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - R. MILOSLAVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, G. ANSIŅŠ,
N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS, M. CEIRULIS, U. SESKS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS,
J. HADAROVIČS, L. MATISONE, L. ATIĶE, H. VALCIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.110 "Par būves nojaukšanu
"Atpūtas kompleksā "Draudzība"".
15.
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.55 "Par
neapdzīvojamās telpas Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā"
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka 2012.gada 16.februārī ar Liepājas pilsētas
domes (turpmāk - Dome) lēmumu biedrībai "Liepājas Diabēta
biedrība" kā sabiedriskā labuma organizācijai tika nodotas
lietošanā uz 5 gadiem pašvaldības telpas Klaipēdas ielā 96A
un, ka šajā laikā biedrība ir aktīvi darbojusies tai lietošanā
nodotajās telpās, tajā skaitā veicot sabiedriskā labuma
darbības, kā arī ir pildījusi visas tai ar līgumu par telpu
lietošanu uzliktās saistības.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes
2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.55 "Par neapdzīvojamās
telpas Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā"", kurā
paredzēts izmainīt sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai
"Liepājas Diabēta biedrība" lietošanā nodoto pašvaldības
telpu Klaipēdas ielā 96A lietošanas termiņu no 5 gadiem uz
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10 gadiem.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - U. HMIEĻEVSKIS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, U. SESKS,
L. MATISONE, J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS, R. MILOSLAVSKIS, H. VALCIS,
G. ANSIŅŠ, M. CEIRULIS, N. VOROBEIČIKS, L. ATIĶE, pret - nav, atturas - nav, nebalso nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.111 "Par grozījumu Liepājas
pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.55 "Par
neapdzīvojamās telpas Klaipēdas ielā 96A nodošanu
lietošanā"".
16.
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Vānes ielā 27 nodošanu atsavināšanai
ZIŅO Naums VOROBEIČIKS: - Informē, ka, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kura
nav izmantojama pašvaldības funkciju izpildei, izskatīšanai
Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts
"Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Vānes ielā 27
nodošanu atsavināšanai", kurā paredzēts atsavināt pašvaldības
nekustamo īpašumu, apbūvētu zemesgabalu Vānes ielā 27 ar
kopējo platību 2919 kv.m, pārdodot par brīvu cenu.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, U. SESKS, J. HADAROVIČS,
E. STRIKS, R. MILOSLAVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, N. VOROBEIČIKS, A. DEKSNIS,
L. MATISONE, L. ATIĶE, J. VILNĪTIS, M. CEIRULIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.112 "Par pašvaldībai piederošā
zemesgabala Vānes ielā 27 nodošanu atsavināšanai".
17.
Par neapbūvēta zemesgabala - starpgabala - Zemnieku ielā 60A nodošanu atsavināšanai
ZIŅO Naums VOROBEIČIKS: - Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala starpgabala - Zemnieku ielā 60A nodošanu atsavināšanai",
kurā paredzēts nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošu
nekustamo īpašumu, neapbūvētu zemesgabalu (starpgabalu)
5607 kv.m platībā Zemnieku ielā 60A, pārdodot to izsolē.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, H. VALCIS, J. HADAROVIČS,
R. MILOSLAVSKIS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, L. ATIĶE, J. VILNĪTIS,
U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, A. DEKSNIS, pret - nav, atturas - nav,
nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt
lēmumu
Nr.113
"Par
neapbūvēta
zemesgabala - starpgabala - Zemnieku ielā 60A nodošanu
atsavināšanai".
18.
Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Naums VOROBEIČIKS: - Informē, ka, lai noslēgtu pirkuma līgumu ar 2017.gada
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1.marta izsoles uzvarētāju, izskatīšanai Liepājas pilsētas
domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa
īpašuma Tirgus ielā 59-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu",
kurā paredzēts apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa
īpašuma Tirgus ielā 59-5, Liepājā, 2017.gada 1.marta izsoles
rezultātus - nosolītā cena ir 1050,00 eiro.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, H. VALCIS, E. STRIKS,
U. SESKS, R. MILOSLAVSKIS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, U. HMIEĻEVSKIS,
L. MATISONE, M. CEIRULIS, L. ATIĶE, J. VILNĪTIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.114 "Par dzīvokļa īpašuma
Tirgus ielā 59-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu".
19.
Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-20 izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Naums VOROBEIČIKS: - Informē, ka, lai noslēgtu pirkuma līgumu ar 2017.gada
1.marta izsoles uzvarētāju, izskatīšanai Liepājas pilsētas
domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa
īpašuma
Nākotnes
ielā
19-20
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt atsavināmā
objekta, dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-20, Liepājā,
2017.gada 1.marta izsoles rezultātus - nosolītā cena ir
1950,00 eiro.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, J. HADAROVIČS,
L. MATISONE, J. VILNĪTIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, R. MILOSLAVSKIS,
N. VOROBEIČIKS, L. ATIĶE, A. DEKSNIS, H. VALCIS, M. CEIRULIS, pret - nav, atturas nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.115 "Par dzīvokļa īpašuma
Nākotnes ielā 19-20 izsoles rezultātu apstiprināšanu".
20.
Par nekustamo īpašumu (zemesgabalu) Meldru ielā 5 un Dūņu ielā 3 apvienošanu
ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:

- Informē, ka, lai ierakstītu zemesgrāmatā Liepājas pilsētas
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemesgabalu)
Meldru ielā 5 un Dūņu ielā 3 apvienošanu, izskatīšanai
Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts
"Par nekustamo īpašumu (zemesgabalu) Meldru ielā 5 un
Dūņu ielā 3 apvienošanu", kurā paredzēts apstiprināt
zemesgabala Dūņu ielā 3 jaunās robežas 15212 kv.m platībā.
Informē, ka minētie zemesgabali apvienoti, pamatojoties uz
Liepājas
Speciālās
ekonomiskās
zonas
pārvaldes
ierosinājumu, un, ka apvienošanas mērķis ir apvienot
zemesgabalus, uz kuriem SIA "Finestra Solution" plāno būvēt
alumīnija un stikla konstrukciju ražotni.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, R. MILOSLAVSKIS,
E. STRIKS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS,
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U. HMIEĻEVSKIS, L. MATISONE, M. CEIRULIS, L. ATIĶE, J. VILNĪTIS, pret - nav,
atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.116 "Par nekustamo īpašumu
(zemesgabalu) Meldru ielā 5 un Dūņu ielā 3
apvienošanu".
21.
Par zemesgabala Pīlādžu ielā 25 iznomāšanu
ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:

- Informē, ka, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu,
zemesgabalu, uz kura atrodas citai juridiskai personai
piederošs ēku (būvju) nekustamais īpašums, izskatīšanai
Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts
"Par zemesgabala Pīlādžu ielā 25 iznomāšanu", kurā
paredzēts iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
"KOMEKS" no lēmuma pieņemšanas dienas uz 10 gadiem
zemesgabalu Pīlādžu ielā 25, Liepājā, 813 kv.m platībā
sabiedrības īpašumā esošo ēku (būvju) nekustamā īpašuma
uzturēšanai un apsaimniekošanai.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS,
J. HADAROVIČS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, J. VILNĪTIS, R. MILOSLAVSKIS,
A. DEKSNIS, E. STRIKS, M. CEIRULIS, L. MATISONE, L. ATIĶE, pret - nav, atturas - nav,
nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt
lēmumu
Nr.117
"Par
zemesgabala
Pīlādžu ielā 25 iznomāšanu".
22.
Par zemesgabala - starpgabala - Baterijas ielā 21B iznomāšanu
ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:

- Informē, ka, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kura
šobrīd netiek izmantota pašvaldības funkciju izpildei,
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par zemesgabala - starpgabala - Baterijas ielā 21B
iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt SIA "KAIJU NAMI" uz
5 gadiem zemesgabalu - starpgabalu - Baterijas ielā 21B,
Liepājā, 90 kv.m platībā nekustamā īpašuma Baterijas ielā
21A uzturēšanai un apsaimniekošanai.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - L. ATIĶE, R. MILOSLAVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS,
J. HADAROVIČS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, H. VALCIS, E. STRIKS,
G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, L. MATISONE, M. CEIRULIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.118 "Par zemesgabala starpgabala - Baterijas ielā 21B iznomāšanu".
23.
Par zemesgabala, Kungu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Kungu ielā 48, daļas
iznomāšanu
ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:

- Informē, ka, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu un
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atbalstītu sabiedrības vēlmi uzturēt kārtībā iebrauktuvi,
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par zemesgabala, Kungu ielas, blakus
nekustamajam īpašumam Kungu ielā 48, daļas iznomāšanu",
kurā paredzēts iznomāt SIA "PIEMARE ESTATE" uz 5
gadiem zemesgabalu, Kungu ielas, blakus nekustamajam
īpašumam Kungu ielā 48, daļu 74 kv.m platībā, kas kalpo kā
iebrauktuve, nekustamā īpašuma Kungu ielā 48 uzturēšanai
un apsaimniekošanai.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - U. HMIEĻEVSKIS, R. MILOSLAVSKIS, J. VILNĪTIS,
L. ATIĶE, L. MATISONE, J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, U. SESKS,
H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, M. CEIRULIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt
lēmumu
Nr.119
"Par
zemesgabala,
Kungu
ielas,
blakus
nekustamajam
īpašumam
Kungu ielā 48, daļas iznomāšanu".
24.
Par zemesgabala Projektētā ielā 1, blakus nekustamajam īpašumam Liedaga ielā 1, daļas
iznomāšanu
ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:

- Informē, ka, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu un
atbalstītu dzīvojamās mājas Liedaga ielā 1 vēlmi ierīkot
blakus esošajā zemesgabalā norobežotas atkritumu novietnes,
piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu, izskatīšanai Liepājas
pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par
zemesgabala Projektētā ielā 1, blakus nekustamajam
īpašumam Liedaga ielā 1, daļas iznomāšanu", kurā paredzēts
iznomāt SIA "Namu serviss APSE", kā dzīvojamās mājas
Liedaga ielā 1 pārvaldniekam, uz 5 gadiem zemesgabala
Projektētā ielā 1 daļu 16 kv.m platībā norobežotas atkritumu
novietnes ierīkošanai mājas Liedaga ielā 1 iedzīvotājiem.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS, U. SESKS, A. DEKSNIS,
L. MATISONE, L. ATIĶE, N. VOROBEIČIKS, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS, E. STRIKS,
R. MILOSLAVSKIS, M. CEIRULIS, G. ANSIŅŠ, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.120 "Par zemesgabala Projektētā
ielā 1, blakus nekustamajam īpašumam Liedaga ielā 1,
daļas iznomāšanu".
25.
Par zemesgabala Liedaga ielā 6 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:

- Informē, ka, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kura
šobrīd netiek izmantota pašvaldības funkciju izpildei, un
ievērojot, ka nomas līguma saistības ir izpildītas, izskatīšanai
Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts
"Par zemesgabala Liedaga ielā 6 daļas nomas līguma termiņa
pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību "DEF" (turpmāk – SIA "DEF") zemes
nomas līguma par zemesgabala Liedaga ielā 6 daļas 1500
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kv.m platībā iznomāšanu maksas autostāvvietai termiņu uz
laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.
Informē, ka par šo jautājumu tika diskutēts Liepājas pilsētas
domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas sēdē un uzdots
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA PĀRVALDE" (turpmāk – Nekustamā īpašuma
pārvalde) noskaidrot vai minētais uzņēmums ir nokārtojis
saistības (nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas
parāds) ar Liepājas pilsētas pašvaldību.
Aicina Māri Egmani informēt deputātus par tikšanos ar SIA
"DEF" pārstāvi.
Māris EGMANIS:
- Informē, ka uz šo brīdi zemes nomas maksas parāds ir
nomaksāts pilnībā, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 340
eiro apmērā nav nomaksāts, ka SIA "DEF" pārstāvis lūdzis
pagarināt zemes nomas līguma termiņu vismaz līdz šā gada
aprīļa beigām, jo uzņēmumam ir saistības pret automašīnu
turētājiem, kas ir jūrnieki un kas novietojuši automašīnas
autostāvvietā uz savas prombūtnes laiku.
Debatēs par zemesgabala Liedaga ielā 6 daļas nomas līguma termiņu un minētā zemesgabala
tālāko izmantošanu piedalās Uldis SESKS un Gunārs ANSIŅŠ.
Uldis HMIEĻEVSKIS:
- Ierosina pagarināt SIA "DEF" zemes nomas līguma par
zemesgabala Liedaga ielā 6 daļas iznomāšanu termiņu uz
laiku līdz 2017.gada 30.aprīlim, uzdot Nekustamā īpašuma
pārvaldei nodrošināt, ka maija sākumā minētā autostāvvieta
kļūst pieejama visiem cilvēkiem, kas dodas uz pludmali, un
arī apkārtējo māju iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt, lai SIA
"DEF" samaksā nodokļa parādu Liepājas pilsētas pašvaldībai.
Uldis SESKS:
- Jautā, vai deputātiem ir vēl jautājumi vai priekšlikumi, ja
tādu nav, aicina balsot par lēmuma projektu, kura 1. un
2.punktā skaitļi un vārdi "2017.gada 31.decembrim" aizstāti
ar skaitļiem un vārdiem "2017.gada 30.aprīlim".
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS,
J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS, E. STRIKS, L. MATISONE, M. CEIRULIS, A. DEKSNIS,
R. MILOSLAVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, L. ATIĶE, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt
lēmumu
Nr.121
"Par
zemesgabala
Liedaga ielā 6 daļas nomas līguma termiņa
pagarināšanu".
26.
Par zemesgabala Riepu ielā 12A daļas un Riepu ielā 14A daļas nomas līguma termiņa
pagarināšanu
ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:

- Informē, ka, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu,
zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošs ēku
(būvju) nekustamais īpašums, un ievērojot, ka nomas līguma
saistības ir izpildītas, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes
sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Riepu
ielā 12A daļas un Riepu ielā 14A daļas nomas līguma termiņa
pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt ēku īpašniekam
zemes nomas līgumu par zemesgabala Riepu ielā 12A daļas
135 kv.m platībā un zemesgabala Riepu ielā 14A daļas
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130 kv.m platībā iznomāšanu termiņus uz laiku līdz
2021.gada 23.novembrim, nomniekam piederošo ēku (būvju)
nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un uzturēšanai.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, U. SESKS, J. VILNĪTIS,
U. HMIEĻEVSKIS, M. CEIRULIS, N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS,
L. MATISONE, J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, L. ATIĶE, pret - nav, atturas nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt
lēmumu
Nr.122
"Par
zemesgabala
Riepu ielā 12A daļas un Riepu ielā 14A daļas nomas
līguma termiņa pagarināšanu".
27.
Par zemesgabala Krūmu ielā 72 zemes nomas līguma izbeigšanu
ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:

- Informē, ka sakarā ar to, ka atbilstoši spēkā esošajam
Liepājas pilsētas Teritorijas plānojumam, nomniekam nav
iespēju izmantot zemesgabalu Krūmu ielā 72 saimnieciskai
darbībai - rūpnieciskai apbūvei ar intensitāti 90% no
zemesgabala platības, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes
sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala Krūmu
ielā 72 zemes nomas līguma izbeigšanu", kurā paredzēts
izbeigt, pusēm vienojoties, zemes nomas līgumu par
zemesgabala Krūmu ielā 72 nomu, kas 2014.gada
30.decembrī noslēgts starp Liepājas pilsētas pašvaldību un
sabiedrību ar ierobežotu atbildību "iCotton".
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, J. VILNĪTIS,
R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, U. HMIEĻEVSKIS, L. MATISONE,
J. HADAROVIČS, M. CEIRULIS, N. VOROBEIČIKS, U. SESKS, L. ATIĶE, pret - nav,
atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt
lēmumu
Nr.123
"Par
zemesgabala
Krūmu ielā 72 zemes nomas līguma izbeigšanu".
Sēde slēgta 2017.gada 16.martā pulksten 13.46.
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