
 

 

Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 

pastāvīgā Finanšu komiteja 

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

 

SĒDES PROTOKOLS 
Liepājā 

2021.gada 9.septembrī Nr. 10 

Sēde sasaukta 2021.gada 9.septembrī pulksten 14:00. 
Sēde atklāta 2021.gada 9.septembrī pulksten 14:04. 
Sēdi vada pastāvīgās Finanšu komitejas priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš 
 

Sēdē piedalās 8 deputāti: 
          Linda Matisone 
          Dace Bluķe 
          Atis Deksnis  
          Uldis Hmieļevskis 
          Uldis Lipskis 
          Ludmila Rjazanova 
          Uldis Sesks 
          Jānis Vilnītis 
          
Uzaicinātās personas: 
          Mārtiņš Ābols, Attīstības pārvaldes vadītājs (1.§) 
          Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 7.§, 
8.§, 9.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§, 14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§, 19.§, 20.§, 21.§, 22.§) 
          Ronalds Fricbergs, Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektors (2.§) 
           
    Sēdi protokolē Iveta Fomina 
 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 
“Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas Attīstības 
programmas apstiprināšanai). 

2. Par grozījumiem 2017.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.17 "Par 
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā 
teritorijā". 

3. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-56 atsavināšanu. 

4. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-46 atsavināšanu. 

5. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 7-34 atsavināšanu. 

6. Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-43 atsavināšanu. 

7. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-22 atsavināšanu. 

8. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-34 atsavināšanu. 

9. Par kopīpašuma domājamo daļu Bernātu ielā 3 atsavināšanu. 

10. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-61 nosacīto cenu. 

11. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-15 nosacīto cenu. 

12. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-51 nosacīto cenu. 
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13. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-34 nosacīto cenu. 

14. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-22 nosacīto cenu. 

15. Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 33-2 nosacīto cenu. 

16. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 nosacīto cenu. 

17. Par dzīvokļa īpašuma Rojas ielā 7-90 nosacīto cenu. 

18. Par dzīvokļa īpašuma Šaurajā ielā 2-3 nosacīto cenu. 

19. Par dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 39/41-5 nosacīto cenu. 

20. Par dzīvokļa īpašuma Vānes ielā 9-44 nosacīto cenu. 

21. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-10 nosacīto cenu. 

22. Par nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 56 atkārtotu izsoli. 

 
1.§ 

Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam  
pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu  

(spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai) 
 

Ziņo Mārtiņš Ābols:    - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 
2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 
2015.-2020.gadam" aktualizēšanu”, lai atbilstoši 
Liepājas pašvaldības institūciju pieprasījumam, 
aktualizētu spēkā esošo investīciju plānu, kas ietver 
indikatīvas investīciju projektu summas. Investīciju 
plānā iekļauti 26 jauni projekti, dzēsti 6 projekti, 
kopumā veiktas 94 izmaiņas. Lēmums par katra 
investīciju projekta īstenošanu un precīzām izmaksām 
tiks pieņemts ar atsevišķu domes lēmumu.  
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.  
 

Runā 
Dace Bluķe: 

   - Norāda, ka dokuments ir apjomīgs un būtu bijis 
vēlams laicīgāk to saņemt, lai iepazītos.   

 
Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

 
   - Respektējot deputātes lūgumu, aicina Attīstības 
pārvaldi individuāli iepazīstināt ar investīciju plāna 
strukturēšanas metodiku. 

 
Jautā 
Ludmila Rjazanova: 

 
   - Kad plānots sakārtot Liepājas 7.vidusskolas 
sanitāros mezglus? 

 
Atbild 
Ronalds Fricbergs: 

 
  - Informē, ka vajadzība ir zināma un saņemtajā 
iesniegumā norādītās pozīcijas ir fiksētas. Atzīmē, ka 
viss ir atkarīgs no pieejamiem finanšu resursiem. 
Norādītās aktivitātes tiks iekļautas lēmuma projektā par 
grozījumiem budžetā un deputātiem būs jāizšķiras par 
prioritātēm. 

 
Runā Jānis Vilnītis: 

 
  - Atzīmē, ka 7.vidusskolas sanitāro mezglu 
sakārtošana ir ieplānota Attīstības programmā un 
jautājums tiks skatīts oktobrī, plānojot grozījumus 
budžetā.  

Jautā  
Ludmila Rjazanova: 

   - Lūdz skaidrot, kādēļ no investīciju plāna dzēsts 
projekts “Vidējās un augstākās izglītības programmas 
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izveide Liepājas kūrorta pakalpojumu 
nodrošināšanai”? 

 
Atbild Mārtiņš Ābols: 

 
   - Informē, ka projekts dzēsts no plāna, kuru nevar 
realizēt, jo netika rasta finansējuma piesaiste. 

 
Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

 
  - Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot 
par lēmuma projektu. 

 
Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” - 

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

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 
“Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" 
aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas Attīstības 
programmas apstiprināšanai)". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Gunārs 
Ansiņš)  

 

2.§ 
Par grozījumiem 2017.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.17  

"Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas 
administratīvajā teritorijā" 

 
Ziņo Ronalds Fricbergs:    - Informē, ka saistošo noteikumu projekts 

nepieciešams, lai grozītu Liepājas pilsētas domes 
2017. gada 12. oktobra saistošos noteikumus Nr. 17 
"Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā”. Grozījumu 
mērķis ir veicināt būvobjektu nodošanu ekspluatācijā 
vai būvdarbu veikšanas termiņa pamatotu 
pagarināšanu, nosakot, ka būvei, kuras būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais 
būvdarbu veikšanas ilgums, piemēro nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās 
kadastrālās vērtības. Šobrīd pašvaldībā ir 62 šādi 
objekti. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

 
   - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” – 

 
   9 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Jānis Vilnītis) 
   nav 
   nav 
   nav  
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Nolemj: 

 
    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par grozījumiem 2017.gada 12.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.17 "Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas 
administratīvajā teritorijā"". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Linda 
Matisone) 

 

3.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-56 atsavināšanu 

 
Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 

atļaut uzsākt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-56 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu  
Gunārs Ansiņš: 

 
   - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” - 
 

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

Nolemj: 
 

   Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 
8V-56 atsavināšanu" 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis Lipskis) 

 

4.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-46 atsavināšanu 

 
Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 

atļaut uzsākt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-46  
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.  
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 
 

 
   - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” - 

 
   9 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Jānis Vilnītis) 
    nav 
    nav 
    nav 
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Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 

jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 
11-46 atsavināšanu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis Lipskis) 

 
5.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 7-34 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 7-34  
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 
 

 
   - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” - 
 

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

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 7-
34 atsavināšanu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis Lipskis) 

 
 

6.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-43 atsavināšanu 

 
Ziņo Māris Egmanis:     - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 

atļaut uzsākt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-43 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.  
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 
 

 
   - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” - 
 
 

 
   9 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Jānis Vilnītis) 
   nav 
   nav 
   nav  
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Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-
43 atsavināšanu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis Lipskis) 

 

7.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-22 atsavināšanu 

 
Ziņo Māris Egmanis: 
 
 
 
 
 
 
Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 
 

    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-22 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.  
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 
- Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” - 
 

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

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-22 
atsavināšanu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis Lipskis) 

 

8.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-34 atsavināšanu 

 
Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 

atļaut uzsākt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-34, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.  
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 
 

 
- Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” - 
 

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

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-34 
atsavināšanu". 
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(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis Lipskis) 
 

9.§ 
Par kopīpašuma domājamo daļu Bernātu ielā 3 atsavināšanu 

 
Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 

nepieciešams, lai lemtu par kopīpašumā esošo telpu 
daļas atsavināšanu un pārbūvi, pamatojoties uz 
dzīvokļa īpašnieku Bernātu ielā 3, Liepājā, vienošanos, 
nepieciešama kopīpašnieku piekrišana. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 
 

 
- Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
lēmuma projektu. 

 Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” - 
 

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

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par kopīpašuma domājamo daļu 
Bernātu ielā 3 atsavināšanu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis Lipskis) 

 

10.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-61 nosacīto cenu 

 
Ziņo Māris Egmanis: 
 
 
 
 
Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 
 

   - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-61, 
Liepājā, nosacīto cenu 12400 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 
   - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” - 
 

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

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-61 
nosacīto cenu" 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis 
Hmieļevskis) 

 
Plkst. 14:20 no Domes sēžu zāles iziet deputāte Dace Bluķe. 
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11.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-15 nosacīto cenu 

 
Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 

apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-15, 
Liepājā, nosacīto cenu 11500 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 
 

 
- Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” - 
 

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

Nolemj:      Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 
12A-15 nosacīto cenu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis 
Hmieļevskis) 

  
12.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-51 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-51, 
Liepājā, nosacīto cenu 6800 EUR.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 
 

 
- Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” -   
 
 
“pret” -     
“atturas” -         
“nepiedalās” - 

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

 
Nolemj:  

 
   Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 
14B-51 nosacīto cenu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis 
Hmieļevskis) 

13.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-34 nosacīto cenu 

 
Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 

apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
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piederošā dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-
34, Liepājā, nosacīto cenu 11700 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu  
Gunārs Ansiņš: 

 
   - Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot 
par lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” –  
 
 
“pret” – 
“atturas” –  
“nepiedalās” -  
 

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

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža 
ielā 11-34 nosacīto cenu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis 
Hmieļevskis) 

 
14.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-22 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis:   - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-
22, Liepājā, nosacīto cenu 11800 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu  
Gunārs Ansiņš: 

    
   - Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot 
par lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” –  
 
 
“pret” – 
“atturas” –  
“nepiedalās” -  
 

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

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža 
ielā 15-22 nosacīto cenu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis 
Hmieļevskis) 

 
15.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 33-2 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: 
 
 
 
 
 

  - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 33-2, 
Liepājā, nosacīto cenu 16000 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Izsaka priekšlikumu  
Gunārs Ansiņš: 
 

 
  - Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot 
par lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” –  
 
 
“pret” – 
“atturas” –  
“nepiedalās” -  
 

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

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa 
ielā 33-2 nosacīto cenu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis 
Hmieļevskis) 
 

 

16.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 nosacīto cenu 

 
Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 

apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 
80-24, Liepājā, nosacīto cenu 24700 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu  
Gunārs Ansiņš: 

 
   - Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu 
balsot par lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” –  
 
 
“pret” – 
“atturas” –  
“nepiedalās” -  
 

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

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa 
Valdemāra ielā 80-24 nosacīto cenu" ar 
labojumiem. 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Uldis 
Hmieļevskis) 

 

17.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Rojas ielā 7-90 nosacīto cenu 

 
Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 

apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Rojas ielā 7-90, Liepājā,  
nosacīto cenu 13700 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu  
Gunārs Ansiņš: 
 

 
- Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot 
par lēmuma projektu. 
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Par lēmumu balso: 
“par” –  
 
 
“pret” – 
“atturas” –  
“nepiedalās” -  
 

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

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Rojas ielā 7-90 
nosacīto cenu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Ludmila 
Rjazanova) 

 
18.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Šaurajā ielā 2-3 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Šaurajā ielā 2-3, Liepājā,  
nosacīto cenu 29500 eiro.  
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

 
    - Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu 
balsot par lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” –  
 
 
“pret” – 
“atturas” –  
“nepiedalās” -  
 

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

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Šaurajā ielā 2-3 
nosacīto cenu" 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Ludmila 
Rjazanova) 

 

19.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 39/41-5 nosacīto cenu 

 
Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 

apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 39/41-5, 
Liepājā, nosacīto cenu 13000 eiro.  
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

 
   - Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu 
balsot par lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” –  
 
 

 
    8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Jānis Vilnītis) 
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“pret” – 
“atturas” –  
“nepiedalās” -  
 

    Nav  
    Nav 
    1 (Dace Bluķe) 

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 39/41-
5 nosacīto cenu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Ludmila 
Rjazanova) 

 
20.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Vānes ielā 9-44 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
paredz apstiprināt Liepājas valstspilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Vānes ielā 
9-44, Liepājā, nosacīto cenu 16000 eiro.  
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

 
    - Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu 
balsot par lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” –  
 
 
“pret” – 
“atturas” –  
“nepiedalās” -  
 

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

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Vānes ielā 9-44 
nosacīto cenu". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Ludmila 
Rjazanova) 

 
21.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-10 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
paredz apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-10, Liepājā, 
nosacīto cenu 8900 eiro.  
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

 
   - Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu 
balsot par lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” –  
 
 
“pret” – 
“atturas” –  
“nepiedalās” -  
 

 
   7 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis 

Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Jānis Vilnītis) 
   nav 
   nav 
   2 (Dace Bluķe, Uldis Hmieļevskis) 
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Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-10 
nosacīto cenu" 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Ludmila 

Rjazanova) 
 

22.§ 
Par nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 56 atkārtotu izsoli 

 
Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 

paredz atzīt Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 56, 
Liepājā, pirmo elektronisko izsoli ar augšupejošu 
soli par nenotikušu, kā arī apstiprināt nekustamā 
īpašuma Vecajā ostmalā 56 otrās elektroniskās 
izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 47800 eiro. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

 
   - Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu 
balsot par lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
“par” –  
 
 
“pret” – 
“atturas” –  
“nepiedalās” -  
 

 
   7 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Uldis Sesks, Jānis Vilnītis) 
   nav 
   nav 
   2 (Dace Bluķe, Uldis Lipskis) 

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par nekustamā īpašuma Vecajā 
ostmalā 56 atkārtotu izsoli". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Ludmila 
Rjazanova) 

 
Sēde slēgta 2021.gada 9.septembrī pulksten 14:32. 
 
Priekšsēdētājs                              Gunārs Ansiņš  

Priekšsēdētāja vietnieks                                                                    Linda Matisone 

Komitejas loceklis                                                                              Dace Bluķe 

Komitejas loceklis                                                                              Atis Deksnis 

Komitejas loceklis                                                                              Uldis Hmieļevskis 

Komitejas locekle                                                                               Uldis Lipskis 

Komitejas locekle                                                                               Ludmila Rjazanova 

Komitejas loceklis                                                                              Uldis Sesks 

Komitejas loceklis                                                                              Jānis Vilnītis                                                                  

 

Protokolēja                               Iveta Fomina  

 

 

 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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