
 

 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Finanšu komiteja 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv 

 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.8. un 6.9.apakšpunktu un Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācijas 2020.gada 21.decembra rīkojuma Nr.247/2.1.1 “Par papildus 
nosacījumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un rīcībai ārkārtējās situācijas laikā” 
2.3.apakšpunktu, Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēde notiek, izmantojot 
videokonferenču rīku Zoom Meeting. 

 

SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2021.gada 11.martā 

 
Nr. 3 

 
Sēde sasaukta 2021.gada 11.martā pulksten 14:00. 
Sēde atklāta 2021.gada 11.martā pulksten 14:01. 
Sēdi vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs Jānis  Vilnītis 
 
Sēdē piedalās 8 deputāti: 

Gunārs Ansiņš 
Vilnis Vitkovskis  
Modris Šveiduks  
Edvīns Striks  
Gaļina Skorobogatova  
Uldis Sesks 
Linda Matisone  
Atis Deksnis 
  

Uzaicinātās personas: 
    Kristīne Niedre Lathere - Izglītības pārvaldes vadītāja (1.§) 
    Ronalds Fricbergs – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas        
izpilddirektors (2.§), 
    Kristīne Lukošjus – projektu ieviešanas nodaļas vadītāja (3.§), 

Evija Kalveniece- Finanšu pārvaldes vadītājs (4.§-5.§), 
Māris Egmanis   - Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (6.§-34.§) 

 
Sēdi protokolē Evija Ošeniece 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par projektu "Inovāciju granti Liepājas studentiem" 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu 

3. Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 4.kārta" 

4. Par aizņēmumu projekta "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" 
īstenošanai 



 

 

5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.49 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam" 

6. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā 
Nr.640“Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi“NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
PĀRVALDE”” 

7. Par nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 72-2, Liepājā 

8. Par nepabūvēta zemesgabala, starpgabala, ar nosaukumu Parka iela 6, Liepāja, 
nodošanu atsavināšanai 

9. Par neizpildīto saistību dzēšanas priekšlikuma saskaņošanu 

10. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-107 atsavināšanu 

11. Par neapdzīvojamo telpu Kuršu ielā 21-11N izsoli 

12. Par neapdzīvojamo telpu Ventspils ielā 53-75 izsoli 

13. Par nekustamā īpašuma Dārza ielā 9-61 izsoli 

14. Par dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 25-13 izsoli 

15. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-5 izsoli 

16. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 3-3 izsoli 

17. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-8A izsoli 

18. Par dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65-9 izsoli 

19. Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5-7 izsoli 

20. Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5-4 izsoli 

21. Par dzīvokļa īpašuma Bērzu ielā 21-14 izsoli 

22. Par dzīvokļa īpašuma Baseina ielā 18-3 izsoli 

23. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 49 izsoli 

24. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 53 izsoli 

25. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21-38 nosacīto cenu 

26. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 9-10 nosacīto cenu 

27. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 109-15 nosacīto cenu 

28. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 76/80-34 nosacīto cenu 

29. Par dzīvokļa īpašuma Imantas ielā 10-3 nosacīto cenu 

30. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu 

31. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-17 atsavināšanu 

32. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-60 atsavināšanu 

33. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-12 atsavināšanu 

34. Par dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 4-40 atsavināšanu 

 
1.§ 

Par projektu "Inovāciju granti Liepājas studentiem" 
 

Ziņo Kristīne Niedre- 
Lathere: 

Informē, ka lēmums ir nepieciešams, lai nodrošinātu juridisko 
pamatu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sadarbībai ar 
Liepājas Universitāti projekta “Izglītības granti Liepājas 
studentiem” īstenošanā. Projektā īstenošanas aktivitātēs 
paredzēta skolēnu un studentu motivēšana, uzņēmīguma, 
mērķtiecības, līdera prasmju un pašrealizēšanās veicināšana, kā 
arī domāšanas veida uz ekotehnoloģiju veicināšana un ilgtspējīgu 
materiālu, enerģiju un resursu efektīvu izmantošanas sekmēšana 
studentu (skolēnu) biznesa projektos. Tāpat plānots sekmēt 
pētniecības un inovāciju saistību ar videi draudzīgiem 



 

 

risinājumiem un tehnoloģijām.2021. gadā projekta īstenošanai no 
pašvaldības nepieciešams finansējums, kas sastāda 3021,60 
EUR, kas sevī ietver pašvaldības līdzfinansējuma daļu. Projekta 
kopējās izmaksas Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes daļai – 
130 464,00 EUR, no tām: Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums (80%) – 104 371,20 EUR, Liepājas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums (20%) – 26 092,80 EUR. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
projektu "Inovāciju granti Liepājas studentiem"" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
2.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu 
 

Ziņo Ronalds 
Fricbergs: 

Informē, ka lēmums nepieciešams ņemot vērā visā valsts teritorijā 
izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību un 
sniedzot atbalstu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 
Liepājas pilsētā, lēmumprojekts “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu” paredz pārcelt 2021.gada 
nekustamā īpašuma nodokļa divus samaksas termiņus. 31.marta 
samaksas termiņš tiek pārcelts uz 2021.gada 1.jūliju un 17.maija 
termiņš pārcelts uz 2021.gada 30.septembri. Tas nozīmē, ka līdz 
2021.gada 1.jūlijam par 31.martā maksājamo nodokli un līdz 
2021.gada 30.septembrim par 17.maijā maksājamo nodokli netiks 
aprēķināta nokavējuma nauda. Jāņem vērā, ka 2021.gada 
16.augusta samaksas termiņš netiek pārcelts. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu" 



 

 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Uldi Sesku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
3.§ 

Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 4.kārta" 
 

Ziņo Kristīne 
Lukošjus: 

Informē, ka lēmums ir nepieciešams, lai projektu “Tramvaja līnijas 
un piegulošās teritorijas pārbūve 4. kārta” (Pr_319) iesniegtu 
finansējuma saņemšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā 
(CFLA). Īstenojot projektu, tiks atjaunoti un pārbūvēti tramvaja 
līnijas posmi apmēram 1,47 km garumā un tai piegulošā teritorija, 
iegādāti papildu 3 zemās grīdas tramvaju vagoni. Minētie darbi 
sniegs būtiskus uzlabojumus tramvaju pārvadājumu sistēmas 
darbībā, nodrošinot tramvaja kustības regularitāti, minimizējot 
tehnisko avāriju risku un vagonu apkopes, remontu laikus. 
Minētās darbības nodrošinās tramvaja sliežu ceļu atjaunošanu 
pilnā apjomā, stabilu tramvaju kustības ātrumu, optimālu tramvaja 
līnijas noslodzi, veicinās iedzīvotāju mobilitāti un palielinās kopējo 
pārvadāto pasažieru skaitu.Tramvaja līnijas posmi, kurus 
paredzēts atjaunot – 1) K. Valdemāra iela posms no Peldu ielas 
līdz Rožu ielai; 2) Rīgas ielas posms no Raiņa ielas līdz 
1905.gada ielai; 3) Dzelzceļnieku ielas posmā no Rīgas ielas līdz 
Brīvības ielai; 4) Apgriešanās aplis Brīvības ielas galapunktā. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 
4.kārta"" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
4.§ 

Par aizņēmumu projekta "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" 
īstenošanai 

 

Ziņo Evija 
Kalveniece: 

Informē, ka lēmums nepieciešams, lai pašvaldība varētu saņemt 
aizņēmumu no Valsts kases ERAF projekta ”Liepājas izglītības 
iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai. Projekta ietvaros 
tiks saņemts avanss no CFLA 1976914 EUR apmērā. 
Nepieciešams aizņēmums līdz 857540 EUR, kas tiks izlietots 
būvdarbu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
apmaksai. Projekta ietvaros tiks sakārtotas 15., 8. un 
7.vidusskola. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 



 

 

izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
aizņēmumu projekta "Liepājas izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošana" īstenošanai" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņos Jānis 
Vilnītis. 

 
5.§ 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.49 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam" 

 

Ziņo Evija 
Kalveniece: 

Ņemot vērā to, ka Liepājas pilsētas pašvaldības budžets 
uzturēšanas izdevumiem tika apstiprināts 2020. gada 17. 
decembrī, pirms līdzekļu atlikuma precizēšanas uz 2021. gada 1. 
janvāri, un pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības 
patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtajām iepirkuma 
procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, Liepājas domes 
pieņemtajiem lēmumiem un, lai nodrošinātu finansējumu 
pašvaldības attīstības budžetam, nepieciešams veikt grozījumus 
saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības 
budžetu 2021. gadam”. Pašvaldības 2021. gada budžetam 
sagatavoti sekojoši grozījumi: Tiek plānotas izmaiņas 
ieņēmumos:VALSTS UN ES FINANSĒJUMS - tiek palielināts par 
476 987 eiro, transfertiem Eiropas savienības politiku instrumentu 
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem), precizējot ieņēmumus no valsts 
mērķdotācijām, pamatojoties uz:- Ministru kabineta 2021. gada 4. 
februāra noteikumiem Nr. 78 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir 
valsts budžeta finansējumu programmas “Latvijas skolas soma” 
īstenošanai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 
31.decembrim”;- Ministru kabineta 2021.gada 23.februāra 
rīkojumu Nr.110 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts 
budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, 
paredzot finansējumu pašvaldībām – samaksai par skolotāju un 
atbalsta personāla individuālajām konsultācijām COVID-19 
pandēmijas laikā;- Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra 
rīkojumu Nr.56 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts 
budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, 
paredzot finansējumu pašvaldībām – piemaksas piešķiršanai 
pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm, kas strādā klātienē 
COVID-19 pandēmijas laikā;- LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
noslēgto līgumu par finansējumu “Augstas klases sportistu 
sagatavošanas centram”.PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI - tiek 



 

 

palielināti par 1 109 316 eiro ņemot vērā saņemto Valsts kases 
sadales konta iepriekšējā gada nesadalīto IIN atlikumu un papildu 
ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas. 
MAKSAS PAKALPOJUMI - tiek plānots ieņēmumu samazinājums 
par 574 636 eiro ņemot vērā iestāžu atlikumus.ZIEDOJUMIEM, 
DĀVINĀJUMIEM plānots kārtējā gada ieņēmumu samazinājums 
par 4 901 eiro. Tiek plānota papildu kredītresursu piesaiste 2 569 
175 eiro apmērā projektiem "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot degradēto teritoriju 
Liepājā, 3. kārta"; "Piekrasti raksturojošās ainavas publiskās 
ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un 
tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra 
pludmalē"; "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana"; 
"Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde"; "Publiskās ārtelpas 
infrastruktūras attīstība Zirgu salā". Budžeta līdzekļu atlikums uz 
gada sākumu tiek precizēts un sastāda 20 648 851 eiro. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 
17.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 "Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam"" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņos Jānis 
Vilnītis. 

 
6.§ 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā 
Nr.640“Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi“NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 

PĀRVALDE”” 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka lēmums nepieciešams lai nodrošinātu pašvaldības 
īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nepieciešams jaunā 
redakcijā apstiprināt domes 2005. gada 15. decembra lēmuma 
“Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Nekustamā īpašuma 
pārvalde”” 3. pielikumu “Pašvaldības iestādei “Nekustamā 
īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā nodotie īpašumi”. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 



 

 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra 
lēmumā Nr.640“Par Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādi“NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE””" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

7.§ 
Par nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 72-2, Liepājā 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka lēmuma projekts nepieciešams, lai lemtu par 
nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 72-2, Liepājā, 
pārņemšanu bez atlīdzības vai nepārņemšanu pašvaldības 
īpašumā. Dzīvokļa īpašums Nr.2, Oskara Kalpaka ielā 72, 
Liepājā, nav nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, 
sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 72-2, Liepājā" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
8.§ 

Par nepabūvēta zemesgabala, starpgabala, ar nosaukumu Parka iela 6, Liepāja, 
nodošanu atsavināšanai 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz nodot 
atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošu 
nekustamo īpašumu, neapbūvētu zemesgabalu (starpgabalu) 
455 kv.m platībā ar nosaukumu Parka iela 6, Liepāja (kadastra 
Nr.1700 022 0206), pārdodot to izsolē. Noteikt, ka maksājumi par 
lēmuma 1.punktā minēto Liepājas pilsētas pašvaldības 
nekustamo īpašumu ir 100% euro. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 



 

 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nepabūvēta zemesgabala, starpgabala, ar nosaukumu Parka 
iela 6, Liepāja, nodošanu atsavināšanai" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
9.§ 

Par neizpildīto saistību dzēšanas priekšlikuma saskaņošanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai saskaņotu Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” 
iesniegto priekšlikumu dzēst pašvaldības dzīvojamo telpu 
mirušo īrnieku neizpildītās saistības pret dzīvojamās mājas 
pārvaldnieku. Tiks nodrošināta pašvaldības dzīvokļu mirušo 
īrnieku parādu dzēšana pārvaldniekam, kas uzlabos attiecīgas 
dzīvojamās mājas finansiālo stāvokli. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis 
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris 
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu Nr. 2/3 "Par neizpildīto saistību dzēšanas 
priekšlikuma saskaņošanu" 

 
10.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-107 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 5-107, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3268, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 



 

 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-107 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
11.§ 

Par neapdzīvojamo telpu Kuršu ielā 21-11N izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Kuršu ielā 21-11N, Liepājā, kadastra numurs 1700 902 9152, 
nosacīto cenu 1000 EUR (viens tūkstotis euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
neapdzīvojamo telpu Kuršu ielā 21-11N izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
12.§ 

Par neapdzīvojamo telpu Ventspils ielā 53-75 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Ventspils ielā 53-75, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1149, 
nosacīto cenu 1800 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
neapdzīvojamo telpu Ventspils ielā 53-75 izsoli" 



 

 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
13.§ 

Par nekustamā īpašuma Dārza ielā 9-61 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Dārza ielā 9-61, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1036, 
nosacīto cenu 300 EUR (trīs simti euro). 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma Dārza ielā 9-61 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
14.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 25-13 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zāļu 
ielā 25-13, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0790, nosacīto 
cenu 3400 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 25-13 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
15.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-5 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 



 

 

Kalpaka ielā 79-5, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0869, 
nosacīto cenu 3200 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-5 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
16.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 3-3 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Jelgavas ielā 3-3, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0111, 
nosacīto cenu 3300 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 3-3 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
17.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-8A izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 57-8A, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 
3712, nosacīto cenu 2700 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-8A izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
18.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65-9 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ezera 
ielā 65-9, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1374, nosacīto 
cenu 3600 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65-9 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
19.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5-7 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Celtnieku ielā 5-7, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0488, 
nosacīto cenu 4900 EUR (četri tūkstoši deviņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 



 

 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5-7 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
20.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5-4 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Celtnieku ielā 5-4, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0463, 
nosacīto cenu 4600 EUR (četri tūkstoši seši simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 5-4 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
21.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Bērzu ielā 21-14 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Bērzu 
ielā 21-14, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0092, nosacīto 
cenu 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Bērzu ielā 21-14 izsoli" 



 

 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
22.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Baseina ielā 18-3 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Baseina ielā 18-3, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0099, 
nosacīto cenu 4300 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Baseina ielā 18-3 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
23.§ 

Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 49 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 49, Liepājā, kadastra numurs 1700 002 
0346, nosacīto cenu 20000 EUR (divdesmit tūkstoši euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 49 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 
 
 



 

 

24.§ 
Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 53 izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 53, Liepājā, kadastra numurs 1700 002 
0150, nosacīto cenu 25100 EUR (divdesmit pieci tūkstoši viens 
simts euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 53 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
25.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21-38 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 21-38, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 
3207, nosacīto cenu 10700 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21-38 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 
 
 
 



 

 

26.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 9-10 nosacīto cenu 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Pulkveža Brieža ielā 9-10, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 
3720, nosacīto cenu 6200 EUR (seši tūkstoši divi simti euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 9-10 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
27.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 109-15 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 109-15, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1524, 
nosacīto cenu 19600 EUR (deviņpadsmit tūkstoši seši simti euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 109-15 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
28.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 76/80-34 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 76/80-34, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3719, 



 

 

nosacīto cenu 23400 EUR (divdesmit trīs tūkstoši četri simti euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 76/80-34 nosacīto 
cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
29.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Imantas ielā 10-3 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Imantas ielā 10-3, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3518, 
nosacīto cenu 14900 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Imantas ielā 10-3 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
30.§ 

Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē: 
1905.gada ielā 21-4; Baidzeles ielā 4-6; Ezera ielā 65-1; Mālu ielā 
14-12; Spīdolas ielā 13-3. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 18.marta sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
31.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-17 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Grīzupes ielā 7-17, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2269, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-17 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
32.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-60 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Jelgavas ielā 14-60, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2515, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta 
sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-60 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
33.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-12 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 14B-12, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 
3403, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - 
dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
18.marta sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-12 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
34.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 4-40 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pļavu 
ielā 4-40, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0636, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.marta 
sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 4-40 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 
Sēde slēgta 2021.gada 11.martā pulksten 14:57. 
 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs      Jānis  Vilnītis  

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks      Gunārs Ansiņš 

Komitejas loceklis      Atis Deksnis 

Komitejas locekle        Linda Matisone 

Komitejas locekle       Gaļina Skorobogatova 

Komitejas loceklis      Uldis Sesks 

Komitejas loceklis       Edvīns Striks 

Komitejas loceklis       Modris Šveiduks 

Komitejas loceklis       Vilnis Vitkovskis 

 

 

Protokolēja       Evija Ošeniece  

 
 
 


