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SĒDES PROTOKOLS 

Liepājā 
 
2022.gada 6.oktobrī 

 
Nr. 11 

 
Sēde sasaukta 2022.gada 6.oktobrī pulksten 14:02. 
Sēde atklāta 2022.gada 6.oktobrī pulksten 14:02. 
Sēdi vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs Gunārs  Ansiņš 
 
Sēdē piedalās 8 deputāti: 

Ludmila Rjazanova  
Atis Deksnis  
Uldis Lipskis 
Jānis Vilnītis 
Linda Matisone  
Uldis Hmieļevskis 
Dace Bluķe 
  

Sēdē nepiedalās 1 deputāts: 
  Uldis Sesks – citu darba pienākumu dēļ 
  
Uzaicinātās personas: 
  Kristīne Niedre-Lathere - Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs (1.§), 

Mārtiņš Jākobsons - SIA “Komunālā pārvalde” Ielu infrastruktūras daļas     
vadītājs (2.§-3.§), 

  Mārtiņš Tīdens – Izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos (4.§) 
  Ronalds Fricbergs – Pašvaldības izpilddirektors (5.§) 
  Evija Kalveniece – Finanšu pārvaldes vadītāja (6.§) 
  Ingars Apinis - Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks (8.§- 26.§) 
 
Sēdi protokolē Evija Ošeniece 
 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2022.gadā 

2. Par kustamās mantas Ezermalas ielā 9B novērtēšanu 

3. Par kustamās mantas novērtēšanu 

4. Par iepirkuma līguma noslēgšanu uz laiku ilgāku par pieciem gadiem 

5. Par pašvaldības pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu ieguldīšanu SIA "Lielais 
Dzintars" pamatkapitālā 

6. Par grozījumiem 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam" 

7. Par dzīvokļa īpašumu Baznīcas ielā 20-4, Liepājā 

8. Par zemesgabalu Brīvības ielā 94F, Liepājā 



 

 

9. Par nekustamo īpašumu, neapbūvētu zemesgabalu, atsavināšanu 

10. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Ploču ielā 12, atsavināšanu 

11. Par apbūvēta zemesgabala Ploču ielā 12A 1/4 domājamās daļas nodošanu 
atsavināšanai 

12. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu, 
atsavināšanu 

13. Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala, Kalēju ielā 34A, Liepāja nodošanu 
atsavināšanai 

14. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cīravas ielā 20A, Liepājā cenas 
apstiprināšanu 

15. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93-31 atsavināšanu 

16. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 7-13 atsavināšanu 

17. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3-11 atsavināšanu 

18. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-29 atsavināšanu 

19. Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 atsavināšanu 

20. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 41-14N atsavināšanu 

21. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8C-51 nosacīto cenu 

22. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14A-13 nosacīto cenu 

23. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-73 nosacīto cenu 

24. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 izsoli 

25. Par neapbūvēta zemes starpgabala Dorupes ielā 51 izsoli 

26. Par elektronisko izsoļu rezultātiem 2022. gada 9 mēnešos 

 
1.§ 

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2022.gadā 

 

Ziņo Kristīne Niedre 
Lathere: 

Informē, ka lēmums nepieciešams, lai noteiktu viena izglītojamā 
izmaksas Liepājas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības un 
pirmsskolas izglītības iestādēs. Pamatojoties uz 2016. gada 28. 
jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem” 10. punktu “Ja uz saimnieciskā gada 1. 
septembri ir mainījies izglītojamo skaits, pakalpojuma sniedzējs 
līdz saimnieciskā gada 20. oktobrim precizē viena izglītojamā 
izmaksas mēnesī un saskaņo tās ar pakalpojuma saņēmēju”, 
Izglītības pārvaldē ir veikti izmaksu aprēķini par vienu izglītojamo 
pašvaldības vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības 
iestādēs no š.g. 1. septembra līdz š.g. 31. decembrim. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 



 

 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 2022.gadā" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputātu Jāni Vilnīti par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
valstspilsētas domes sēdē. 

 
2.§ 

Par kustamās mantas Ezermalas ielā 9B novērtēšanu 
 

Ziņo Mārtiņs 
Jākobsons: 

Informē, ka lēmums nepieciešams, lai Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” varētu organizēt 
kustamās mantas atsavināšanas izsoli, tādējādi nodrošinot 
racionālu un lietderīgu pašvaldības kustamās mantas 
apsaimniekošanu. Iestāde ierosina veikt kustamās mantas - 
demontēto ielu apgaismojuma un infrastruktūras elementu, 
apgaismojuma cinkotu metāla balstu, sadales skapju, 
apgaismojuma melnā metāla balstu, gaismekļu, metāla balstu no 
Tramvaja tilta (biezsienu), kanalizācijas metāla aku, tilta metāla 
konstrukciju, metāla žoga posmu, čuguna apkures radiatoru, 
gājēju pāreju gaismekļu atsavināšanu izsoles ceļā. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
kustamās mantas Ezermalas ielā 9B novērtēšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

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

 
3.§ 

Par kustamās mantas novērtēšanu 
 

Ziņo Mārtiņš 
Jākobsons: 

Informē, ka lēmums nepieciešams, lai Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” varētu organizēt 
kustamās mantas atsavināšanas izsoli, tādējādi nodrošinot 
racionālu un lietderīgu pašvaldības kustamās mantas 
apsaimniekošanu. Iestāde ierosina veikt kustamās mantas - 
augošu koku cirti (galvenā izlases un kopšanas), kas atrodas 
kadastros: 17000430086 (Liedaga iela 9), 17000150113 (Grīņu 
iela 1/3) atsavināšanu izsoles ceļā. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 



 

 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
kustamās mantas novērtēšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

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

 
4.§ 

Par iepirkuma līguma noslēgšanu uz laiku ilgāku par pieciem gadiem 
 

Ziņo Mārtiņš Tīdens: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija” varētu slēgt iepirkuma līgumu par ESKO 
pakalpojumiem ielu apgaismojuma un pašvaldības iestāžu ēku 
telpu un teritorijas apgaismošanai uz laiku ilgāku par pieciem 
gadiem, kā to paredz Publisko iepirkumu likums. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
iepirkuma līguma noslēgšanu uz laiku ilgāku par pieciem 
gadiem" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

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

 
5.§ 

Par pašvaldības pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu ieguldīšanu SIA 
"Lielais Dzintars" pamatkapitālā 

 

Ziņo Ronalds 
Fricbergs: 

Informē, ka lēmums nepieciešams, lai ieguldītu sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību "Lielais Dzintars" pamatkapitālā Liepājas 
valstspilsētas pašvaldībai piederošus pamatlīdzekļus un 
nemateriālos ieguldījumus 2 696 333 eiro (divi miljoni seši simti 
deviņdesmit seši tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs eiro) apmērā, 
kas atrodas koncertzālē “Lielais Dzintars” un tiek izmantoti tās 
darbības nodrošināšanā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldības pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
ieguldīšanu SIA "Lielais Dzintars" pamatkapitālā" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputātu Uldi Lipski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
valstspilsētas domes sēdē. 

 
6.§ 

Par grozījumiem 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam" 

 

Ziņo Evija 
Kalveniece: 

Informē, ka lēmums nepieciešams, lai veiktu grozījumus 2022. 
gada Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetā. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Izsaka priekšlikumu 
Ronalds Fricbergs: 

Lūdz novirzīt 75 000 EUR pašvaldības dzīvokļu remontam, 
samazinot plānoto atlikumu uz gada beigām. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 

Virzīt tālākai izskatīšanai ar labojumiem darba kārtības 
jautājumu "Par grozījumiem 2021.gada 16.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.25 "Par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības budžetu 2022.gadam"" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Par lēmuma projektu Liepājas valstspilsētas domes sēdē ziņos 
Gunārs Ansiņš. 

 
7.§ 

Par dzīvokļa īpašumu Baznīcas ielā 20-4, Liepājā 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka lēmuma projekts nepieciešams, lai lemtu par 
nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 20-4, Liepājā, pārņemšanu 
bez atlīdzības vai nepārņemšanu pašvaldības īpašumā. Dzīvokļa 
īpašums Nr.4, Baznīcas ielā 20, Liepājā, ir nepieciešams 
pašvaldības funkciju veikšanai, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem 
dzīvokļu jautājumu risināšanā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašumu Baznīcas ielā 20-4, Liepājā" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas valstspilsētas domes sēdē. 

 
8.§ 

Par zemesgabalu Brīvības ielā 94F, Liepājā 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai lemtu par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības 94F 
nodošanu bez atlīdzības Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 
pārvaldes īpašumā Liepājas speciālās zonas pārvaldes funkcijas 
– piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un 
jaunu darba vietu radīšanai Liepājā – īstenošanai. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabalu Brīvības ielā 94F, Liepājā" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas valstspilsētas domes sēdē. 

 
9.§ 

Par nekustamo īpašumu, neapbūvētu zemesgabalu, atsavināšanu 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
valstspilsētas pašvaldībai piederošo neapbūvētu zemesgabalu 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē: 
neapbūvēta zemesgabala ar platību 660 kv.m Airītes ielā 10, 
Liepājā, neapbūvēta zemesgabala ar platību 634 kv.m Airītes ielā 
10A, Liepājā, neapbūvēta zemesgabala ar platību 608 kv.m 
Airītes ielā 10B, Liepājā, neapbūvēta zemesgabala ar platību 657 
kv.m Ezerlīču ielā 15, Liepājā, neapbūvēta zemesgabala ar 
platību 633 kv.m Ezerlīču ielā 17, Liepājā, neapbūvēta 
zemesgabala ar platību 609 kv.m Ezerlīču ielā 19, Liepājā, 



 

 

neapbūvēta zemesgabala ar platību 1803 kv.m Celtnieku ielā 
12A, Liepājā, neapbūvēta zemesgabala ar platību 697 kv.m Loču 
ielā 17, Liepājā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas valstspilsētas 
domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamo īpašumu, neapbūvētu zemesgabalu, 
atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas valstspilsētas domes sēdē. 

 
10.§ 

Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Ploču ielā 12, atsavināšanu 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atsavināt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu, 
apbūvētu zemesgabalu ar platību 695 kv.m Ploču iela 12, Liepājā, 
pārdodot par brīvu cenu uz tā esošo ēku (būvju) īpašniekam. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas valstspilsētas domes 13.oktobra 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma, zemesgabala Ploču ielā 12, 
atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputāti Daci Bluķi par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
valstspilsētas domes sēdē. 

 
11.§ 

Par apbūvēta zemesgabala Ploču ielā 12A 1/4 domājamās daļas nodošanu 
atsavināšanai 

 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atsavināt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma, 
apbūvēta zemesgabala Ploču ielā 12A, Liepājā 1/4 domājamo 



 

 

daļu no 705 kv.m kopplatības, pārdodot par brīvu cenu uz tā 
esošās ēkas (būves) īpašniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
apbūvēta zemesgabala Ploču ielā 12A 1/4 domājamās daļas 
nodošanu atsavināšanai" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputāti Daci Bluķi par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
valstspilsētas domes sēdē. 

 
12.§ 

Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu, 
atsavināšanu 

 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atsavināt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma, 
apbūvēta zemesgabala Dārtas ielā 27, Liepājā 40/144 
domājamās daļas no 699 kv.m kopplatības, pārdodot par brīvu 
cenu uz tā esošās ēkas (būves) kopīpašniekam. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma, zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 
domājamo daļu, atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputāti Daci Bluķi par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
valstspilsētas domes sēdē. 

 
13.§ 

Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala, Kalēju ielā 34A, Liepāja nodošanu 
atsavināšanai 

 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz nodot 
atsavināšanai Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā 
esošu nekustamo īpašumu, neapbūvētu zemesgabalu 



 

 

(starpgabalu) 33 kv.m platībā Kalēju ielā 34A, Liepāja, pārdodot 
to izsolē. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas valstspilsētas domes 
13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
neapbūvēta zemesgabala, starpgabala, Kalēju ielā 34A, 
Liepāja nodošanu atsavināšanai" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputātu Uldi Hmieļevski par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas valstspilsētas domes sēdē. 

 
14.§ 

Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cīravas ielā 20A, Liepājā cenas 
apstiprināšanu 

 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederoša apbūvēta 
zemesgabala Cīravas ielā 20A, Liepājā pārdošanas cenu 7000 
EUR (septiņi tūkstoši euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldībai piederošā zemesgabala Cīravas ielā 20A, Liepājā 
cenas apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputātu Uldi Hmieļevski par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas valstspilsētas domes sēdē. 

 
15.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93-31 atsavināšanu 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Grīzupes ielā 93-31, Liepājā, atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt 



 

 

sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93-31 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputātu Uldi Hmieļevski par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas valstspilsētas domes sēdē. 

 
16.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 7-13 atsavināšanu 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Lēņu ielā 7-13, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 7-13 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

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

 
17.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3-11 atsavināšanu 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Mežmalas ielā 3-11, Liepājā, atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3-11 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

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

 
18.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-29 atsavināšanu 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Talsu ielā 43-29, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-29 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

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

 
19.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 atsavināšanu 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Rožu ielā 23-5A/7, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 



 

 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputātu Uldi Lipski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
valstspilsētas domes sēdē. 

 
20.§ 

Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 41-14N atsavināšanu 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Talsu ielā 41-14N, Liepājā, atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 41-14N atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputātu Uldi Lipski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
valstspilsētas domes sēdē. 

 
21.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8C-51 nosacīto cenu 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Talsu ielā 41-14N, Liepājā, atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 



 

 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8C-51 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputātu Uldi Lipski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
valstspilsētas domes sēdē. 

 
22.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14A-13 nosacīto cenu 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 14A-13, Liepājā, nosacīto cenu 12700 EUR 
(divpadsmit tūkstoši septiņi simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14A-13 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputāti Daci Bluķi par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
valstspilsētas domes sēdē. 

 
23.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-73 nosacīto cenu 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Lēņu ielā 1-73, Liepājā, nosacīto cenu 10200 EUR (desmit 
tūkstoši divi simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-73 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputāti Daci Bluķi par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
valstspilsētas domes sēdē. 

 
 



 

 

24.§ 
Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 izsoli 

 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Brīvības ielā 74, Liepājā, nosacīto cenu 78000 EUR 
(septiņdesmit astoņi tūkstoši euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
valstspilsētas domes 13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas valstspilsētas domes sēdē. 

 
25.§ 

Par neapbūvēta zemes starpgabala Dorupes ielā 51 izsoli 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Dorupes ielā 51, Liepājā, kas sastāv no zemes vienības 
0,029 ha platībā, nosacīto cenu 8600 EUR (astoņi tūkstoši seši 
simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas valstspilsētas domes 
13.oktobra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
neapbūvēta zemes starpgabala Dorupes ielā 51 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas valstspilsētas domes sēdē. 

 
26.§ 

Par elektronisko izsoļu rezultātiem 2022. gada 9 mēnešos 
 

Ziņo Ingars Apinis: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai reizi ceturksnī sniegtu 
informāciju Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 



 

 

pastāvīgajai Finanšu komitejai par elektronisko izsoļu 
rezultātiem. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Pieņemt zināšanai informāciju par elektronisko izsoļu 
rezultātiem 2022. gada 9.mēnešos. 

 
Sēde slēgta 2022.gada 6.oktobrī pulksten 14:51. 
 
Komitejas priekšsēdētājs                 Gunārs Ansiņš 
 
Komitejas locekle      Linda Matisone 
 
Komitejas locekle        Ludmila Rjazanova 
 
Komitejas locekle       Dace Bluķe 
 
Komitejas loceklis       Uldis Lipskis 
 
Komitejas loceklis      Atis Deksnis 
 
Komitejas loceklis      Uldis Hmieļevskis 
 
Komitejas loceklis      Jānis Vilnītis 
 
 
Protokolēja       Evija Ošeniece 
 


