LATVIJAS REPUBLIKA

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

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2017.gada 18.maijā

Nr. 7

Sēde sasaukta 2017.gada 18.maijā pulksten 13.00.
Sēde atklāta 2017.gada 18.maijā pulksten 12.59.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS
Sēdē piedalās 13 deputāti:
Gunārs ANSIŅŠ
Māris CEIRULIS
Atis DEKSNIS
Jurijs HADAROVIČS
Uldis HMIEĻEVSKIS
Ģirts KRONBERGS
Linda MATISONE
Romans MILOSLAVSKIS
Edvīns STRIKS
Helvijs VALCIS
Jānis VILNĪTIS
Vilnis VITKOVSKIS
Naums VOROBEIČIKS
Sēdē nepiedalās deputāte
Laila ATIĶE, slimības dēļ
Klātesošie:
Mārtiņš ĀBOLS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs
Dagmāra BEZĻEPKINA, LIEPĀJAS PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU
NODAĻAS inspektore
Mārtiņš BROKANS, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES
juriskonsults
Ilze CĒBERE, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES
Administratīvās nodaļas projektu vadītāja
Ita CĒRMANE, interneta portāla www.liepajniekiem.lv korespondente
Nora DRIĶE, laikraksta "KURZEMES VĀRDS" korespondente
Ronalds FRICBERGS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (finanšu
jautājumos)
Didzis JĒRIŅŠ, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (būvniecības jautājumos)
Evija KALVENIECE, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes vadītāja
Aiga KĻAVENIECE, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes
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Stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Andris KOKINS, arhitekts
Zita LAZDĀNE, pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga
daļas vadītāja
Laura LIPSKA, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja
vietniece
Aivars MILNIŅŠ, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES vadītāja vietnieks,
Konversijas nodaļas vadītājs
Aija NELSONE, pašvaldības administrācijas Personāla daļas vadītāja
Kristīne NIEDRE-LATHERE, LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS
PĀRVALDES vadītāja
Inita PELNĒNA, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja
Līga RATNIECE-KADEĢE, Domes priekšsēdētāja padomniece sabiedrisko
attiecību jautājumos
Edgars RĀTS, pašvaldības izpilddirektors
Sandis SILS, SIA "NO EXIT" pilnvarotais pārstāvis
Mārtiņš TĪDENS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (īpašumu jautājumos)
Elīna TOLMAČOVA, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un
sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja
Egija VIERPE, pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centra
klientu apkalpošanas speciāliste tirdzniecības jautājumos
Taiga ZIEMELE, LIEPĀJAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESAS priekšsēdētāja
Kristīne ZĪLE, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās
attīstības plānošanas nodaļas eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻAS vadītājas vietnieci.
2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2.
"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu.
3. Par projektu "Sabiedrības drošības uzlabošana un kapacitātes celšana Baltijas jūras
piekrastes pilsētās" ("Public safety improvement and capacity building in the Baltic
Sea Coastal Cities").
4. Par projektu "Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot
komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju" ("The development of
safety services by strengthening communication and cooperation capacity between the
local government and police authorities").
5. Par projektu "Satiksmes datu analīzes un drošības sistēmas ieviešana Liepājas un
Panevežas pilsētās" ("The implementation of traffic data analyses and safety modeli
in Liepaja and Panevezus City").
6. Par projektu "Ornitoloģisko vērtību atklāšana Latvijas un Lietuvas piekrastes reģionos"
("Disclosure of ornithology values in coastal region of Latvia and Lithuania").
7. Par projektu "Sievietes un bērni - pasargāti savā pilsētā" ("Women and Children - Safe
in their City").
8. Par projektu "Dzintara krasts" ("Amber Coast").
9. Par projektu "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija".
10. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" infrastruktūras attīstību.
11. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.409 "Par
projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT
jomā"".
12. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Zemessardzes štābu.
13. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā.
14. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306
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"Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju".
15. Par vieglatlētikas manēžu.
16. Par konkursu "Par vispārēja tipa diennakts aptiekas darbību Liepājas pilsētas
administratīvajā teritorijā".
17. Par LIEPĀJAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESAS locekļa atbrīvošanu.
18. Par Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2017.gada 16.marta lēmumu.
19. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos
noteikumos Nr.32 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU
2017.GADAM".
20. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5 "PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR TIRDZNIECĪBU
PUBLISKĀS VIETĀS LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ".
21. Par kustamās mantas atsavināšanu.
22. Par neapdzīvojamo telpu Roņu ielā 1 lietošanas līguma darbības termiņa
pagarināšanu.
23. Par bezmantinieka mantu Ūdens ielā 35, Liepājā.
24. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215-5 izsoli.
25. Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5-3 izsoli.
26. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 73-8 izsoli.
27. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
28. Par ceļa servitūta tiesību nodibināšanu.
29. Par zemesgabala Pērkones ielā 32 daļas iznomāšanu.
30. Par zemesgabala, Siguldas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Siguldas ielā 13,
daļas, iznomāšanu.
31. Par zemesgabala, Ganību ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ganību ielā 188 un
190, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu.
32. Par zemesgabala, Klaipēdas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā
104C, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu.
33. Par Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.marta lēmuma Nr.123 atcelšanu.
34. Informatīvs ziņojums par projektu "Karoga masta izbūve Jāņa Čakstes laukumā".
1.
Par LIEPĀJAS PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻAS vadītājas vietnieci
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka 2017.gada 26.aprīlī ir saņemts Liepājas
pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS
DZIMTSARAKSTU NODAĻA" (turpmāk - Dzimtsarakstu
nodaļa) vadītājas vietnieces Intas Šumaras iesniegums par
darba tiesisko attiecību izbeigšanu 2017.gada 30.jūnijā un ka
saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu
Dzimtsarakstu nodaļu amatpersonas, t.i., vadītājs un vadītāja
vietnieks, amatā var tikt iecelts tikai ar attiecīgās pašvaldības
domes lēmumu.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes
sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par LIEPĀJAS
PILSĒTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻAS vadītājas
vietnieci", kurā paredzēts atbrīvot no amata ar 2017.gada
30.jūniju Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci Intu
Šumaru un iecelt ar 2017.gada 1.jūliju par Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas vietnieces pienākumu izpildītāju Dagmāru
Bezļepkinu.
Papildu informē, ka Dagmāra Bezļepkina strādā
Dzimtsarakstu nodaļā par dzimtsarakstu inspektori no
1987.gada un šobrīd studē Juridiskajā koledžā un ka viņas
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kandidatūra ir saskaņota ar Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departamentu.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Jautājuma par nepieciešamību pārskatīt Dzimtsarakstu nodaļas darba laiku apspriešanā piedalās
Ģirts KRONBERGS un Gunārs ANSIŅŠ.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - R. MILOSLAVSKIS, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS,
N. VOROBEIČIKS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS,
J. HADAROVIČS, U. HMIEĻEVSKIS, M. CEIRULIS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, pret - nav,
atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.174 "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS vadītājas vietnieci".
2.
Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2.
"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas attīstības
programmas
2015.-2020.gadam
pielikuma
Nr.2.2.
"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu", kurā
paredzēts apstiprināt aktualizēto Liepājas pilsētas attīstības
programmas
2015.-2020.gadam
pielikumu
Nr.2.2.
"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" un noteikt projektus,
kurus īsteno Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Uldis HMIEĻEVSKIS:
Informē par konkrētiem projektiem, kuri iekļauti
aktualizētajā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.2020.gadam pielikumā Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.2020.gadam".
Jautājuma par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumā Nr.2.2.
"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" iekļautajiem projektiem apspriešanā piedalās: Gunārs
ANSIŅŠ, Jānis VILNĪTIS, Uldis HMIEĻEVSKIS, Uldis SESKS.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - R. MILOSLAVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, G. ANSIŅŠ,
J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS,
V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, L. MATISONE, H. VALCIS, A. DEKSNIS,
M. CEIRULIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.175 "Par Liepājas pilsētas
attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma
Nr.2.2.
"Investīciju
plāns
2015.-2020.gadam"
aktualizēšanu".
3.
Par projektu "Sabiedrības drošības uzlabošana un kapacitātes celšana Baltijas jūras
piekrastes pilsētās" ("Public safety improvement and capacity building in the Baltic Sea
Coastal Cities")
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Sabiedrības
drošības uzlabošana un kapacitātes celšana Baltijas jūras
piekrastes pilsētās", kurā paredzēts atbalstīt Liepājas pilsētas
pašvaldības
iestādes
"LIEPĀJAS
PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS POLICIJA" (turpmāk - Pašvaldības
policija) dalību projektā "Sabiedrības drošības uzlabošana un
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kapacitātes celšana Baltijas jūras piekrastes pilsētās"
(turpmāk – Projekts) Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros,
apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 430 000,00 EUR
apmērā un noteikt Liepājas pilsētas pašvaldības finansējumu
Projekta īstenošanai.
Informē, ka šis Projekts plānots kā turpinājums Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 1.uzsaukumā
apstiprinātajam Pašvaldības policijas Glābšanas dienesta
ekipējuma modernizācijas projektam "Koordinācijas attīstība
un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras
piekrastē", kurā tiks izveidota Eiropas savienības
standartiem atbilstoša rāciju saziņas sistēma (TETRA, šo
standartu izstrādājis Eiropas telesakaru standartu institūts)
Pašvaldības policijas Glābšanas dienesta vajadzībām.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - U. SESKS, U. HMIEĻEVSKIS, G. ANSIŅŠ,
J. HADAROVIČS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, Ģ. KRONBERGS,
E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, R. MILOSLAVSKIS, J. VILNĪTIS,
M. CEIRULIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.176 "Par projektu "Sabiedrības
drošības uzlabošana un kapacitātes celšana Baltijas jūras
piekrastes pilsētās" ("Public safety improvement and
capacity building in the Baltic Sea Coastal Cities")".
4.
Par projektu "Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot
komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju" ("The development of safety
services by strengthening communication and cooperation capacity between the local
government and police authorities")
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Ar sabiedrības
drošību
saistīto
pakalpojumu
attīstība,
stiprinot
komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju"",
kurā paredzēts atbalstīt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes
"LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA"
(turpmāk - Pašvaldības policija) dalību projektā "Ar
sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot
komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju"
(turpmāk – Projekts) Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros,
apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 140 000,00 EUR
apmērā un noteikt Liepājas pilsētas pašvaldības finansējumu
Projekta īstenošanai.
Informē, ka šī Projekta ietvaros paredzēta esošā
Pašvaldības policijas ekipējuma modernizācija, tādējādi
uzlabojot Pašvaldības policijas darbības efektivitāti.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, J. HADAROVIČS,
R. MILOSLAVSKIS, H. VALCIS, U. SESKS, U. HMIEĻEVSKIS, V. VITKOVSKIS,
E. STRIKS, J. VILNĪTIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
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NOLEMJ:

Pieņemt lēmumu Nr.177 "Par projektu "Ar
sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība,
stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām
un policiju" ("The development of safety services by
strengthening communication and cooperation capacity
between the local government and police authorities")".

5.
Par projektu "Satiksmes datu analīzes un drošības sistēmas ieviešana Liepājas un
Panevežas pilsētās" ("The implementation of traffic data analyses and safety modeli in
Liepaja and Panevezus City")
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Satiksmes datu
analīzes un drošības sistēmas ieviešana Liepājas un
Panevežas pilsētās"", kurā paredzēts atbalstīt Liepājas
pilsētas pašvaldības dalību projektā "Satiksmes datu analīzes
un drošības sistēmas ieviešana Liepājas un Panevežas
pilsētās" (turpmāk – Projekts) Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros,
apstiprināt Projekta izmaksas 165 000,00 EUR apmērā un
noteikt Liepājas pilsētas pašvaldības finansējumu Projekta
īstenošanai.
Informē, ka šī Projekta ietvaros paredzēts aprīkot Brīvības
ielas krustojumus ar transporta detektoriem, Mirdzas
Ķempes ielas krustojumus ar gājēju akustiskajiem signāliem,
iebrauktuves pilsētā (A9 un A 11) aprīkot ar radaru zīmēm,
nomainīt un pievienot esošā luksoforu vienotā vadības
sistēmā četrus krustojumus (Brīvības – Jelgavas, Lielā –
Graudu, Jūras – Graudu, Uliha – Peldu).
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, U. HMIEĻEVSKIS,
H. VALCIS, J. HADAROVIČS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, M. CEIRULIS, V. VITKOVSKIS,
U. SESKS, L. MATISONE, R. MILOSLAVSKIS, N. VOROBEIČIKS, A. DEKSNIS, pret - nav,
atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.178 "Par projektu "Satiksmes
datu analīzes un drošības sistēmas ieviešana Liepājas un
Panevežas pilsētās" ("The implementation of traffic data
analyses and safety modeli in Liepaja and Panevezus
City")".
6.
Par projektu "Ornitoloģisko vērtību atklāšana Latvijas un Lietuvas piekrastes reģionos"
("Disclosure of ornithology values in coastal region of Latvia and Lithuania")
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Ornitoloģisko
vērtību atklāšana Latvijas un Lietuvas piekrastes reģionos",
kurā paredzēts atbalstīt Liepājas pilsētas pašvaldības dalību
projektā "Ornitoloģisko vērtību atklāšana Latvijas un
Lietuvas piekrastes reģionos" (turpmāk – Projekts) Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020.gadam ietvaros, apstiprināt Projekta kopējās izmaksas
304 762,21 EUR apmērā un Liepājas pilsētas pašvaldības
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finansējumu Projekta īstenošanai.
Informē, ka šī Projekta ietvaros Liepājā paredzēts izveidot
dabas māju Zirgu salas ezera piekrastē, kā arī izstādi par
Liepājas ezera ornitoloģiskajām vērtībām.
Ierosina, pēc konsultācijām ar sadarbības partneriem –
Kuršu kāpu nacionālā parka un Piejūras reģionālā parka
organizācijām - papildināt projekta nosaukumu, akcentējot
to, ka tas ir projekts dabas tūrisma attīstībai piekrastes
reģionos.
Uldis SESKS:
- Aicina balsot par lēmuma projektu, kura nosaukums
papildināts, ņemot vērā Gunāra Ansiņa ierosinājumu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS,
U. HMIEĻEVSKIS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, E. STRIKS, J. HADAROVIČS,
A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, M. CEIRULIS, pret nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.179 "Par projektu "Ornitoloģisko
vērtību atklāšana dabas tūrisma attīstībai Latvijas un
Lietuvas piekrastes reģionos" ("Disclosure of bird values
for development of the nature tourism in coastal region
of Latvia and Lithuania" ("Birds for tourism")).
7.
Par projektu "Sievietes un bērni - pasargāti savā pilsētā" ("Women and Children - Safe in
their City")
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Sievietes un bērni pasargāti savā pilsētā"", kurā paredzēts atbalstīt Liepājas
pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS
DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" dalību projektā
"Sievietes un bērni - pasargāti savā pilsētā" (turpmāk –
Projekts) Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, apstiprināt
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 9 167,96 EUR
apmērā un noteikt Liepājas pilsētas pašvaldības finansējumu
Projekta īstenošanai.
Informē, ka šī Projekta ideja ir uzlabot saskaņotu un
cietušo vajadzībām balstītu atbalsta un palīdzības
pakalpojumu efektivitāti un pieejamību ģimenes vardarbībā
un cilvēktirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem
Liepājas un Klaipēdas pilsētās.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Jautājuma par plānoto laika grafiku finansējuma saņemšanai, lai sniegtu ģimenēm minēto
pakalpojumu, apspriešanā piedalās Jānis VILNĪTIS un Gunārs ANSIŅŠ.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - H. VALCIS, Ģ. KRONBERGS, R. MILOSLAVSKIS,
J. HADAROVIČS, V. VITKOVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS,
U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, M. CEIRULIS, A. DEKSNIS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.180 "Par projektu "Sievietes un
bērni - pasargāti savā pilsētā" ("Women and Children Safe in their City")".
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8.
Par projektu "Dzintara krasts" ("Amber Coast")
ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Dzintara krasts"
("Amber Coast")", kurā paredzēts atbalstīt Liepājas pilsētas
pašvaldības dalību projektā "Dzintara krasts" (turpmāk –
Projekts) Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un apstiprināt
Projekta kopējās izmaksas 124 092,30 EUR apmērā.
Informē, ka Projekta ietvaros plānots veikt šādas
aktivitātes:
- Dzintara ekspozīcijas pilnveidošana Amatnieku namā;
- mājas lapas www.liepaja.travel koncepcija, dizains un
programmēšana;
- digitālo stendu iegāde, uzstādīšana Liepājas vidē;
- informatīvo stendu izgatavošana, un nomaiņa Liepājas
vidē;
- Dzintara istabas pilnveidošana Amatnieku namā.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS,
V. VITKOVSKIS, R. MILOSLAVSKIS, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS,
U. SESKS, J. HADAROVIČS, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, A. DEKSNIS,
M. CEIRULIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.181 "Par projektu "Dzintara
krasts" ("Amber Coast")".
9.
Par projektu "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija"
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par projektu "Liepājas
vispārizglītojošo skolu modernizācija"", kurā paredzēts
atbalstīt projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu
modernizācija" (turpmāk - Projekts) sagatavošanu un
iesniegšanu 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" finansējuma
saņemšanai, apstiprināt Projekta kopējās izmaksas
6 929 342,42 EUR apmērā un noteikt Liepājas pilsētas
pašvaldības finansējumu Projekta īstenošanai.
Informē, ka Projekta ietvaros paredzēts uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi Liepājas pašvaldības izglītības
iestādēs - Liepājas valsts 1.ģimnāzijā; Liepājas A. Puškina
2.vidusskolā; Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas
5.vidusskolā; Liepājas Raiņa 6.vidusskolā; J.Čakstes
Liepājas 10.vidusskolā; Liepājas 8.vidusskolā; Liepājas
12.vidusskolā; Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Jautājumu par kritērijiem, kurus izvērtējot skolas - Liepājas A. Puškina 2.vidusskola, Draudzīgā
aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola - tika iekļautas otrā
projekta 1.kārtā, un par finansējumu Projekta turpmākajām kārtām apspriešanā piedalās: Linda
MATISONE, Vilnis VITKOVSKIS, Ilze CĒBERE, Jānis VILNĪTIS, Uldis SESKS.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS, U. HMIEĻEVSKIS,
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G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, M. CEIRULIS,
H. VALCIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, R. MILOSLAVSKIS, N. VOROBEIČIKS, pret nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.182 "Par projektu "Liepājas
vispārizglītojošo skolu modernizācija"".
10.
Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" infrastruktūras attīstību
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pirmsskolas
izglītības iestādes "Kriksītis" infrastruktūras attīstību", kurā
paredzēts atbalstīt projekta "Liepājas pirmsskolas izglītības
iestādes "Kriksītis" infrastruktūras attīstība" (turpmāk Projekts) īstenošanu un noteikt maksimālās Projekta kopējās
izmaksas 2 700 000,00 EUR.
Informē, ka, pēc Projekta sekmīgas īstenošanas, vietu
skaits pirmsskolas izglītības iestādē "Kriksītis" pieaugs par
vismaz 140 vietām, kopējam bērnu skaitam sasniedzot 220,
tādējādi tiks būtiski uzlabota pirmsskolas izglītības iestāžu
pieejamība Liepājas pilsētā.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Jautājuma par ēkas Klāva Ukstiņa ielā 17/23 apsaimniekošanu apspriešanā piedalās Uldis
SESKS un Vilnis VITKOVSKIS.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS,
U. SESKS, U. HMIEĻEVSKIS, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS, N. VOROBEIČIKS,
L. MATISONE, H. VALCIS, A. DEKSNIS, M. CEIRULIS, J. HADAROVIČS, pret - nav,
atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.183 "Par Liepājas pirmsskolas
izglītības iestādes "Kriksītis" infrastruktūras attīstību".
11.
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.409 "Par
projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT
jomā""
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka lai nodrošinātu efektīvu un nepastarpinātu
projekta virzību, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas
domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.409 "Par projektu
"Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru
STEM un IKT jomā"", kurā paredzēts izdarīt grozījumu
lēmuma Nr.409 7.punktā un pilnvarot Liepājas pilsētas
pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS
PĀRVALDE" vadītāju nodrošināt projekta vadību un
parakstīt visu ar projektu saistīto dokumentāciju.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Helvijs VALCIS:
- Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma
izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies.
DOME, balsojot ar 13 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS,
N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS,
U. SESKS, R. MILOSLAVSKIS, G. ANSIŅŠ, M. CEIRULIS, J. VILNĪTIS, pret - nav, atturas -
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nav, 1 nebalso - H. VALCIS,
NOLEMJ:

Pieņemt lēmumu Nr.184 "Par grozījumu Liepājas
pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.409
"Par projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība
par metodisko centru STEM un IKT jomā"".

12.
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Zemessardzes štābu
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka, lai atbilstoši Civilās aizsardzības un
katastrofas pārvaldīšanas likuma normām, tiktu veicināta
efektīvāka sadarbība sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un
sekmēta kopīga darbība Valsts civilās aizsardzības plānā un
Pašvaldības civilās aizsardzības plānā minēto preventīvo,
reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu īstenošanā, kā
arī, lai sniegtu atbalstu Latvijas Republikas Zemessardzes
štābam militāro mācību organizēšanā Liepājas pilsētas
teritorijā, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par sadarbības līguma slēgšanu
ar Latvijas Republikas Zemessardzes štābu", kurā paredzēts
noslēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas
Zemessardzes štābu.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS,
J. HADAROVIČS, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, M. CEIRULIS, Ģ. KRONBERGS,
U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, L. MATISONE, pret - nav, atturas nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.185 "Par sadarbības līguma
slēgšanu ar Latvijas Republikas Zemessardzes štābu".
13.
Par grozījumiem deleģēšanas līgumā
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka 2015.gada 16.novembrī tika noslēgts
deleģēšanas līgums ar Finanšu ministriju kā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošo iestādi
(turpmāk - Vadošā iestāde) par integrētu teritoriālo
investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu un ka
2017.gada 10.aprīlī ir saņemta Vadošās iestādes vēstule
Nr.11-3-02/2961 "Par deleģēšanas līguma grozījumiem",
kurā, ņemot vērā republikas pilsētu pašvaldību saņemtos
priekšlikumus un izvērtējot līdzšinējo pieredzi integrētu
teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases
nodrošināšanā, lūgts izdarīt grozījumus deleģēšanas līgumā.
Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes
sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem
deleģēšanas līgumā", kurā paredzēts apstiprināt grozījumus
2015.gada 16.novembrī ar Vadošo iestādi noslēgtajā
deleģēšanas līgumā, tajā precizējot Vadošai iestādei
iesniedzamo nepieciešamo dokumentu gala pārbaužu
veikšanai un vērtēšanai termiņu un nosacījumus par
Vērtēšanas komisiju sastāvu, atļaujot republikas pilsētu
pašvaldībām integrētu teritoriālo investīciju Vērtēšanu
komisiju sastāvā iekļaut arī pašvaldību iestāžu pārstāvjus.
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Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, R. MILOSLAVSKIS, L. MATISONE,
V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, U. SESKS, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, M. CEIRULIS,
H. VALCIS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, U. HMIEĻEVSKIS, J. HADAROVIČS, pret nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt
lēmumu
Nr.186
"Par
grozījumiem
deleģēšanas līgumā".
14.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 "Par
integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka, lai papildinātu Integrētu teritoriālo investīciju
projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk Vērtēšanas komisija) sastāvu ar pašvaldības un pašvaldības
iestāžu pārstāvjiem, ņemot vērā Vērtēšanas komisijas darba
apjomu un nepieciešamību ievērot noteiktus projektu
iesniegumu vērtēšanas termiņus, izskatīšanai Liepājas
pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par
grozījumiem
Liepājas
pilsētas
domes
2016.gada
15.septembra lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo
investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"", kurā
paredzēts par Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci
nozīmēt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Attīstības pārvaldes Stratēģiskās attīstības plānošanas
nodaļas vadītāju Aigu Kļavenieci un Vērtēšanas komisijas
sastāvā papildus iekļaut 4 Liepājas pilsētas pašvaldības
iestādes un administrācijas pārstāvjus.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS,
R. MILOSLAVSKIS, Ģ. KRONBERGS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, U. SESKS,
L. MATISONE, M. CEIRULIS, V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, N. VOROBEIČIKS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.187 "Par grozījumiem Liepājas
pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306
"Par integrētu
teritoriālo investīciju
projektu
iesniegumu vērtēšanas komisiju"".
15.
Par vieglatlētikas manēžu
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS:

- Informē, ka Liepājas pilsētas dome ar 2014.gada
21.augusta lēmumu Nr.247 "Par vieglatlētikas manēžu"
noteica, ka pēc vieglatlētikas manēžas nodošanas
ekspluatācijā tā tiks nodota apsaimniekošanā sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" un ka
šobrīd ir uzsākta vieglatlētikas manēžas būvniecība.
Lai precizētu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas
Olimpiskais centrs" doto pilnvarojumu, kā arī, lai
konceptuāli atbalstītu tās pamatkapitāla palielināšanu,
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par vieglatlētikas manēžu", kurā paredzēts
izdarīt grozījumu lēmumā Nr.274, paredzot, ka sabiedrībai
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ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" ir
tiesības veikt visas nepieciešamās darbības nekustamā
īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai, tai skaitā slēgt
līgumus, vienošanās, kas saistīti ar vieglatlētikas manēžas
komunālo pakalpojumu, telpu uzkopšanas un telpu
noslogojuma nodrošināšanu, darbaspēka piesaisti, kā arī
slēgt darba līgumus ar darbiniekiem, kas nodrošinās
vieglatlētikas manēžas darbību, kā arī konceptuāli piekrist
pēc vieglatlētikas manēžas nodošanas ekspluatācijā ieguldīt
to sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais
centrs" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - H. VALCIS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS,
J. HADAROVIČS, R. MILOSLAVSKIS, L. MATISONE, E. STRIKS, Ģ. KRONBERGS,
J. VILNĪTIS, U. HMIEĻEVSKIS, G. ANSIŅŠ, N. VOROBEIČIKS, A. DEKSNIS,
M. CEIRULIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.188 "Par vieglatlētikas manēžu".
16.
Par konkursu "Par vispārēja tipa diennakts aptiekas darbību Liepājas pilsētas
administratīvajā teritorijā"
ZIŅO Helvijs VALCIS:

- Informē, ka, lai uzsāktu diennakts aptiekas izveides
procesu, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par konkursu "Par vispārēja tipa
diennakts aptiekas darbību Liepājas pilsētas administratīvajā
teritorijā"" un nolikuma projekts "KONKURSA "PAR
VISPĀRĒJA TIPA DIENNAKTS APTIEKAS DARBĪBU
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
ADMINISTRATĪVAJĀ
TERITORIJĀ" NOLIKUMS".
Informē, ka saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras datiem,
Liepājā darbojas 31 aptieka, kuru darbību nodrošina 14
komercsabiedrības un ka saskaņā ar Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta noteikumu Nr.610 "Aptieku un aptieku
filiāļu izvietojuma kritēriji" 2.punktā noteikto maksimāli
pieļaujamo vispārējā tipa aptieku skaita aprēķina formulu,
Liepājā ir pārsniegts maksimālo pieļaujamo aptieku skaits,
tomēr šobrīd Liepājas pilsētas teritorijā nav nevienas
diennakts aptiekas.
Ņemot vērā minēto, lēmuma projektā paredzēts izsludināt
konkursu "Par vispārēja tipa diennakts aptiekas darbību
Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā" (turpmāk Konkurss) un pilnvarot Liepājas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieku pilsētas attīstības un sadarbības
jautājumos izveidot Konkursa komisiju.
Nolikuma projektā paredzēts noteikt kārtību, kādā tiks
rīkots Konkurss, iesniegti un novērtēti pieteikumi
Konkursam un piešķirtas tiesības iesniegt iesniegumu par
speciālās atļaujas (licences) vispārēja tipa aptiekas
atvēršanai (darbībai) pārreģistrēšanu ar speciālas darbības
nosacījumu "strādā visu diennakti".
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un
nolikuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - U. SESKS, U. HMIEĻEVSKIS, J. HADAROVIČS,
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H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, N. VOROBEIČIKS,
Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, M. CEIRULIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS,
L. MATISONE, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.189 "Par konkursu "Par
vispārēja tipa diennakts aptiekas darbību Liepājas
pilsētas administratīvajā teritorijā"".
2. Apstiprināt nolikumu Nr.16 "KONKURSA "PAR
VISPĀRĒJA
TIPA
DIENNAKTS
APTIEKAS
DARBĪBU
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ" NOLIKUMS".
17.
Par LIEPĀJAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESAS locekļa atbrīvošanu
ZIŅO Helvijs VALCIS:

- Informē, ka ir saņemts LIEPĀJAS PILSĒTAS
BĀRIŅTIESAS (turpmāk - Bāriņtiesa) locekles Līgas
Ivčenko iesniegums, kurā lūdz atbrīvot viņu no Bāriņtiesas
locekļa amata ar šā gada 1.jūniju un ka, lai izpildītu
Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto
prasību, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS
BĀRIŅTIESAS locekļa atbrīvošanu", kurā paredzēts
atbrīvot ar 2017.gada 1.jūniju Bāriņtiesas locekli Līgu
Ivčenko no amata.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - E. STRIKS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, H. VALCIS,
L. MATISONE, J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, Ģ. KRONBERGS,
U. HMIEĻEVSKIS, N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, G. ANSIŅŠ, M. CEIRULIS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.190 "Par LIEPĀJAS PILSĒTAS
BĀRIŅTIESAS locekļa atbrīvošanu".
18.
Par Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2017.gada 16.marta lēmumu
ZIŅO Helvijs VALCIS:

- Informē, ka, lai sniegtu atbildi uz personas iesniegumu ar
kuru apstrīdēts Liepājas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas
lēmums par uzņemšanu uzskaitē palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājuma risināšanā, izskatīšanai Liepājas pilsētas
domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas
pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2017.gada 16.marta
lēmumu", kurā paredzēts atstāt negrozītu minēto Liepājas
pilsētas domes Dzīvokļu komisijas lēmumu.
Informē, ka izvērtējot lietas apstākļus, Liepājas pilsētas
dome secina, ka saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 11.pantu pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai
piederošu vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošu
dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā noteiktajām personām
un ievērojot šā likuma, likuma "Par sociālajām dzīvokļiem
un sociālajām mājām" un likuma "Par dzīvojamo telpu īri"
noteikumus un tā kā persona neatbilst nevienai no
normatīvajos aktos noteiktajām personu kategorijām, kurām
sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, persona
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nevar tikt uzņemta uzskaitē Liepājas pilsētas pašvaldības
palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā,
pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas
izīrēšanai.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - E. STRIKS, R. MILOSLAVSKIS, J. VILNĪTIS,
Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, U. HMIEĻEVSKIS, U. SESKS,
G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, M. CEIRULIS, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, J. HADAROVIČS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.191 "Par Liepājas pilsētas domes
Dzīvokļu komisijas 2017.gada 16.marta lēmumu".
19.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos
Nr.32 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM"
ZIŅO Uldis SESKS:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas
pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos
noteikumos
Nr.32
"PAR
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM"" un saistošo
noteikumu projekts "GROZĪJUMI LIEPĀJAS PILSĒTAS
DOMES 2016.GADA 8.DECEMBRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS Nr.32 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM"".
Aicina Ronaldu Fricbergu informēt deputātus par
grozījumiem pašvaldības budžetā 2017.gadam.
Ronalds FRICBERGS:
- Informē par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības
budžetā 2017.gadam.
Ierosina papildināt saistošo noteikumu projektu
"GROZĪJUMI
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
2016.GADA
8.DECEMBRA
SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS Nr.32 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM"", iekļaujot
tajā finansējumu projektam "Uzņēmējdarbības vides attīstība
Liepājā, 1.kārta" 283 590 EUR apmērā, kas ir 25% no
projekta priekšfinansējuma.
Jautājuma par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā 2017.gadam apspriešanā
piedalās: Uldis SESKS, Edgars RĀTS, Ronalds FRICBERGS, Gunārs ANSIŅŠ, Jānis
VILNĪTIS.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - R. MILOSLAVSKIS, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS,
M. CEIRULIS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, Ģ. KRONBERGS,
J. HADAROVIČS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, pret - nav,
atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.192 "Par grozījumiem Liepājas
pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos
noteikumos Nr.32 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM"".
2.
Apstiprināt
saistošos
noteikumus
Nr.9
"GROZĪJUMI
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
2016.GADA
8.DECEMBRA
SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS Nr.32 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2017.GADAM"".

15
20.
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 "PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ"
ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas
pilsētas domes 2012.gada 16.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5 "PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR
TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS LIEPĀJAS
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ"" un saistošo
noteikumu projekts "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS
PILSĒTAS
DOMES
2012.GADA
16.FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS
Nr.5
"PAR
PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR TIRDZNIECĪBU
PUBLISKĀS
VIETĀS
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ"".
Saistošo noteikumu projektā paredzēts:
- papildināt realizējamo preču nosaukumu ar pašu ražotām
nepārtikas precēm un noteikt pašvaldības nodevu par minēto
preču sortimentu;
- noteikt pašvaldības nodevas apmēru atsevišķi arī tabakas
izstrādājumiem;
- noteikt atbrīvojumu no pašvaldības nodevas maksas
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus sniegšanai ar piesaisti
pastāvīgajai tirdzniecības vietai, ja tā tiek veikta uz privātās
zemes.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu un
saistošo noteikumu projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, U. SESKS, J. HADAROVIČS, H. VALCIS,
Ģ. KRONBERGS, U. HMIEĻEVSKIS, L. MATISONE, E. STRIKS, V. VITKOVSKIS,
J. VILNĪTIS, R. MILOSLAVSKIS, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, A. DEKSNIS, pret nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.193 "Par grozījumiem Liepājas
pilsētas domes 2012.gada 16.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5 "PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR
TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS LIEPĀJAS
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ"".
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 "PAR
GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES
2012.GADA
16.FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS Nr.5 "PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU
PAR
TIRDZNIECĪBU
PUBLISKĀS
VIETĀS
LIEPĀJAS
PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS
TERITORIJĀ"".
21.
Par kustamās mantas atsavināšanu
ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:

- Informē, ka ir saņemts Liepājas pilsētas pašvaldības
iestādes "KOMUNĀLĀ PĀRVALDE" (turpmāk Komunālā pārvalde) iesniegums ar lūgumu atļaut atsavināt
kustamo mantu - augošu koku cirsmu ar krāju 123,26
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kubikmetri, kas atrodas Liepājā, Lībiešu ielā 37/53.
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu atļauju atsavināt
pašvaldības kustamo mantu dod pašvaldības dome,
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" bilancē esošu kustamo mantu - augošu koku
cirsmu ar krāju 123,26 kubikmetri, kas atrodas Lībiešu ielā
37/53 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 izsoles sākumcenu 1 787
EUR.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, Ģ. KRONBERGS, J. HADAROVIČS,
G. ANSIŅŠ, U. HMIEĻEVSKIS, L. MATISONE, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS,
R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS,
U. SESKS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.194 "Par kustamās mantas
atsavināšanu".
22.
Par neapdzīvojamo telpu Roņu ielā 1 lietošanas līguma darbības termiņa pagarināšanu
ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:

- Informē, ka, lai efektīvi rīkotos ar pašvaldības īpašumu,
kurš šobrīd netiek izmantots pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, un izvērtējot iepriekšējā līguma saistību
godprātīgu izpildi, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē
ir iesniegts lēmuma projekts "Par neapdzīvojamo telpu Roņu
ielā 1 lietošanas līguma darbības termiņa pagarināšanu",
kurā paredzēts pagarināt ar sabiedriskā labuma organizāciju,
biedrību "Labdarības biedrība "Latvijas Humānās palīdzības
centrs"" noslēgtā līguma par neapdzīvojamo telpu dzīvojamā
mājā Roņu ielā 1, Liepājā, nodošanu lietošanā darbības
termiņu par 2 gadiem, t.i., līdz 2019.gada 17.maijam.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. HADAROVIČS, U. SESKS, H. VALCIS, L. MATISONE,
J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, Ģ. KRONBERGS, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS,
R. MILOSLAVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, N. VOROBEIČIKS, G. ANSIŅŠ, M. CEIRULIS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.195 "Par neapdzīvojamo telpu
Roņu ielā 1 lietošanas līguma darbības termiņa
pagarināšanu".
23.
Par bezmantinieka mantu Ūdens ielā 35, Liepājā
ZIŅO Jurijs HADAROVIČS:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par bezmantinieka mantu Ūdens
ielā 35, Liepājā", kurā paredzēts nepiekrist pārņemt
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pašvaldības īpašumā divas 4/24 domājamās daļas no
nekustamā ēku īpašuma Ūdens ielā 35, kas saskaņā ar
zvērinātas notāres Jevgenijas Jaunģelžes aktiem Nr.4237 un
Nr.4239 atzītas par bezmantinieka mantu.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS,
U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS, H. VALCIS,
L. MATISONE, R. MILOSLAVSKIS, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS,
M. CEIRULIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.196 "Par bezmantinieka mantu
Ūdens ielā 35, Liepājā".
24.
Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215-5 izsoli
ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Brīvības
ielā 215-5 izsoli", kurā paredzēts atzīt pašvaldībai piederošā
dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215-5, Liepājā, 2017.gada
29.marta izsoli par nenotikušu, apstiprināt minētā dzīvokļa
īpašuma trešās izsoles sākumcenu - 240,00 EUR un izsoles
noteikumus.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ,
N. VOROBEIČIKS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS, L. MATISONE, H. VALCIS,
V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS, R. MILOSLAVSKIS, M. CEIRULIS,
A. DEKSNIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.197 "Par dzīvokļa īpašuma
Brīvības ielā 215-5 izsoli".
25.
Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5-3 izsoli
ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku
ielā 5-3 izsoli", kurā paredzēts atzīt pašvaldībai piederošā
dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5-3, Liepājā, 2017.gada
29.marta izsoli par nenotikušu, apstiprināt minētā dzīvokļa
īpašuma trešās izsoles sākumcenu - 600,00 EUR un izsoles
noteikumus.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, E. STRIKS, R. MILOSLAVSKIS,
J. VILNĪTIS, U. SESKS, H. VALCIS, N. VOROBEIČIKS, U. HMIEĻEVSKIS, M. CEIRULIS,
J. HADAROVIČS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, A. DEKSNIS, pret - nav,
atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.198 "Par dzīvokļa īpašuma
Celtnieku ielā 5-3 izsoli".
26.
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 73-8 izsoli
ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:

- Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Oskara
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Kalpaka ielā 73-8 izsoli", kurā paredzēts atzīt pašvaldībai
piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 73-8,
Liepājā, 2017.gada 29.marta izsoli par nenotikušu,
apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma trešās izsoles
sākumcenu - 400,00 EUR un izsoles noteikumus.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - H. VALCIS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, R. MILOSLAVSKIS,
G. ANSIŅŠ, L. MATISONE, N. VOROBEIČIKS, Ģ. KRONBERGS, U. SESKS,
V. VITKOVSKIS, U. HMIEĻEVSKIS, A. DEKSNIS, J. HADAROVIČS, M. CEIRULIS, pret nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.199 "Par dzīvokļa īpašuma
Oskara Kalpaka ielā 73-8 izsoli".
27.
Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO Naums VOROBEIČIKS:

- Informē, ka, lai noslēgtu pirkuma līgumu ar 2017.gada
29.marta izsoles uzvarētāju, izskatīšanai Liepājas pilsētas
domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par dzīvokļa
īpašuma
Brīvības
ielā
215-3
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu", kurā paredzēts apstiprināt atsavināmā
objekta, dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 215-3, Liepājā,
2017.gada 29.marta izsoles rezultātus - nosolītā cena ir
770,00 EUR un pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru
pašvaldības vārdā parakstīt minētā nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, H. VALCIS,
R. MILOSLAVSKIS, J. VILNĪTIS, U. HMIEĻEVSKIS, M. CEIRULIS, Ģ. KRONBERGS,
G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.200 "Par dzīvokļa īpašuma
Brīvības ielā 215-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu".
28.
Par ceļa servitūta tiesību nodibināšanu
- Informē, ka, lai sakārtotu piekļuves jautājumu akciju
sabiedrības "Latvenergo" īpašumam, izskatīšanai Liepājas
pilsētas domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par ceļa
servitūta tiesību nodibināšanu", kurā paredzēts piekrist
nodibināt nekustamajam īpašumam Dārza ielā 38 braucamā
ceļa servitūtu 103 kv.m platībā uz 10 gadiem par labu akciju
sabiedrībai "Latvenergo" piederošajam nekustamajam
īpašumam Dārza ielā 36A uz tā esošās transformatoru
apakšstacijas
TP1276
ekspluatācijai,
remontam,
rekonstrukcijai un attīstībai.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Jautājuma par nosacījumiem, nodibinot ceļa servitūtu, apspriešanā piedalās Gunārs ANSIŅŠ un
Edgars RĀTS.
Gunārs ANSIŅŠ:
- Ierosina lūgt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Juridisko daļu, ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto,
izanalizēt jautājumu par konkrētu nosacījumu (piemēram,
ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:
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piegulošās teritorijas sakārtošana vai tml.) piemērošanu
personai par labu kurai tiek nodibināts ceļa servitūts.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - M. CEIRULIS, Ģ. KRONBERGS, U. HMIEĻEVSKIS,
L. MATISONE, R. MILOSLAVSKIS, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS,
U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, V. VITKOVSKIS, J. HADAROVIČS, G. ANSIŅŠ, pret - nav,
atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.201 "Par ceļa servitūta tiesību
nodibināšanu".
29.
Par zemesgabala Pērkones ielā 32 daļas iznomāšanu
ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:

- Informē, ka, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu,
kura šobrīd pašvaldības funkciju izpildei netiek izmantota,
un saskaņā ar nomnieka plāniem attīstīt uzņēmējdarbību,
paplašinot esošo pakalpojumu klāstu un piedāvājot jaunus
pakalpojumus Liepājas pilsētā, izskatīšanai Liepājas pilsētas
domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala
Pērkones ielā 32 daļas iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt
SIA "NO EXIT" atpūtas parka "Pērkone" izveidei uz laiku
līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās
apbūves uzsākšanai, bet ne ilgā kā uz 3 gadiem,
zemesgabala Pērkones ielā 32 daļu 37082 kv.m platībā.
Aicina minētā projekta attīstītāju Sandi Silu prezentēt savu
ieceri.
Sandis SILS:
- Iepazīstina deputātus ar atpūtas parka "Pērkone" izveides
ieceri, informē par minētā projekta ietvaros paredzētajām
aktivitātēm bērniem un pieaugušajiem, kā arī par plānoto
sadarbību ar Liepājas uzņēmējiem.
Jautājumu par investīcijām atpūtas parka "Pērkone" izveidei, par projekta īstenošanas termiņu
un paredzētajām darba vietām apspriešanā piedalās: Ģirts KRONBERGS, Sandis SILS, Linda
MATISONE, Gunārs ANSIŅŠ.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, H. VALCIS, U. SESKS,
G. ANSIŅŠ, U. HMIEĻEVSKIS, N. VOROBEIČIKS, E. STRIKS, L. MATISONE,
J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS, R. MILOSLAVSKIS, M. CEIRULIS,
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt
lēmumu
Nr.202
"Par
zemesgabala
Pērkones ielā 32 daļas iznomāšanu".
30.
Par zemesgabala, Siguldas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Siguldas ielā 13, daļas,
iznomāšanu
ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:

- Informē, ka, lai daļēji tiktu atrisināta daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem auto novietošanas problēma un teritorijas
sakārtošana, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir
iesniegts lēmuma projekts "Par zemesgabala, Siguldas ielas,
blakus nekustamajam īpašumam Siguldas ielā 13, daļas,
iznomāšanu", kurā paredzēts iznomāt SIA "Namu serviss
APSE", kā dzīvojamās mājas Siguldas ielā 13
pārvaldniekam, uz 5 gadiem zemesgabalu - Siguldas ielas,
blakus nekustamajam īpašumam Siguldas ielā 13, daļu 265
kv.m platībā - teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietas

20
izveidošanai mājas Siguldas ielā 13 iedzīvotājiem.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, U. HMIEĻEVSKIS, E. STRIKS,
L. MATISONE, Ģ. KRONBERGS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, U. SESKS, V. VITKOVSKIS,
N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, M. CEIRULIS, J. HADAROVIČS, pret - nav,
atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.203 "Par zemesgabala, Siguldas
ielas, blakus nekustamajam īpašumam Siguldas ielā 13,
daļas, iznomāšanu".
31.
Par zemesgabala, Ganību ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ganību ielā 188 un 190,
daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:

- Informē, ka, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu,
kura šobrīd netiek izmantota pašvaldības funkciju izpildei,
ievērojot, ka nomas līguma saistības ir izpildītas,
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par zemesgabala, Ganību ielas, blakus
nekustamajam īpašumam Ganību ielā 188 un 190, daļas,
nomas līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts
pagarināt ēku Ganību ielā 188 un 190 īpašniekam iznomātā
zemesgabala nomas līguma termiņu līdz 2022.gada
14.aprīlim namīpašuma apsaimniekošanai un uzturēšanai.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 10 balsīm par - E. STRIKS, U. HMIEĻEVSKIS, R. MILOSLAVSKIS,
U. SESKS, J. HADAROVIČS, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, H. VALCIS,
N. VOROBEIČIKS, M. CEIRULIS, pret - nav, 4 atturas - Ģ. KRONBERGS, A. DEKSNIS,
J. VILNĪTIS, L. MATISONE, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.204 "Par zemesgabala, Ganību
ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ganību ielā 188
un 190, daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu".
32.
Par zemesgabala, Klaipēdas ielas, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 104C,
daļas, nomas līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:

- Informē, ka, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu,
kura šobrīd netiek izmantota pašvaldības funkciju izpildei,
ievērojot, ka nomas līguma saistības ir izpildītas,
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par zemesgabala, Klaipēdas ielas, blakus
nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 104C, daļas, nomas
līguma termiņa pagarināšanu", kurā paredzēts pagarināt SIA
"Hiponia" zemesgabala - Klaipēdas ielas, blakus
nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 104C, daļas 1341
kv.m platībā - nomas pārjaunojuma līguma termiņu līdz
2022.gada 31.martam tirdzniecības centra "Baata" transporta
plūsmas nodrošināšanai un autostāvvietām.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - Ģ. KRONBERGS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ,
J. HADAROVIČS, A. DEKSNIS, R. MILOSLAVSKIS, L. MATISONE, U. HMIEĻEVSKIS,
V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, N. VOROBEIČIKS, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, M. CEIRULIS,
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pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt
lēmumu
Nr.205
"Par
zemesgabala,
Klaipēdas ielas, blakus nekustamajam īpašumam
Klaipēdas ielā 104C, daļas, nomas līguma termiņa
pagarināšanu".
33.
Par Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.marta lēmuma Nr.123 atcelšanu
ZIŅO Uldis HMIEĻEVSKIS:

- Informē, ka sakarā ar to, ka sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "iCotton" 2017.gada 31.marta iesniegumā lūdz
uzskatīt lūgumu par zemesgabala Krūmu ielā 72 (iznomāts
noliktavas un loģistikas centra izveidei, teritorijas
labiekārtošanai) nomas līguma izbeigšanu par spēkā
neesošu, atstājot spēkā 2014.gada 30.decembrī starp
Liepājas pilsētas pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu
atbildību "iCotton" noslēgto zemes nomas līgumu,
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē ir iesniegts
lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas domes 2017.gada
16.marta lēmuma Nr.123 atcelšanu", kurā paredzēts atcelt
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.marta lēmumu Nr.123
"Par zemesgabala Krūmu ielā 72 zemes nomas līguma
izbeigšanu".
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, J. HADAROVIČS,
U. HMIEĻEVSKIS, Ģ. KRONBERGS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, E. STRIKS,
V. VITKOVSKIS, U. SESKS, N. VOROBEIČIKS, R. MILOSLAVSKIS, M. CEIRULIS, pret nav, atturas - nav, nebalso - nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.206 "Par Liepājas pilsētas domes
2017.gada 16.marta lēmuma Nr.123 atcelšanu".
34.
Informatīvs ziņojums par projektu "Karoga masta izbūve Jāņa Čakstes laukumā"
ZIŅO Uldis SESKS:

- Informē, ka ir sagatavots informatīvs ziņojums deputātiem
par projektu "Karoga masta izbūve Jāņa Čakstes laukumā".
Aicina Edgaru Rātu informēt par minēto projektu.
Edgars RĀTS:
- Informē par ieceri, sagaidot Latvijas simtgadi, izbūvēt
karoga mastu 35 m augstumā Jāņa Čakstes laukumā.
Aicina Andri Kokinu prezentēt projektu.
Andris KOKINS:
- Iepazīstina deputātus ar projektu "Karoga masta izbūve
Jāņa Čakstes laukumā", par izvēlēto projekta īstenošanas
vietu – Jāņa ČAKSTES laukumu, un kompozīcijas
izvietojumu tajā, par kompozīcijas elementiem.
Jautājumu par projektu "Karoga masta izbūve Jāņa Čakstes laukumā" un minētās ieceres
risinājumiem, par Latvijas simboliku un patriotisko audzināšanu apspriešanā piedalās: Jānis
VILNĪTIS, Andris KOKINS, Vilnis VITKOVSKIS, Gunārs ANSIŅŠ, Naums VOROBEIČIKS,
Didzis JĒRIŅŠ, Ģirts KRONBERGS, Edgars RĀTS, Uldis SESKS.
DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, E. STRIKS, H. VALCIS, R. MILOSLAVSKIS,
G. ANSIŅŠ, J. HADAROVIČS, N. VOROBEIČIKS, L. MATISONE, U. SESKS,
U. HMIEĻEVSKIS, Ģ. KRONBERGS, M. CEIRULIS, V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, pret nav, atturas - nav, nebalso - nav,
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NOLEMJ:

Pieņemt lēmumu Nr.207 "Informatīvs ziņojums par
projektu "Karoga masta izbūve Jāņa Čakstes
laukumā"".

Sēde slēgta 2017.gada 18.maijā pulksten 14.50.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Uldis SESKS (23.05.2017.)

Protokolēja

Egita LUKJANOVA (23.05.2017.)

