
 

 

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.apakšpunktu, Liepājas pilsētas domes 
pastāvīgās Finanšu komitejas sēde notiek gan Rožu ielā 6, 226.telpā, gan izmantojot 
videokonferenču rīku Zoom Meeting. 
 

SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2020.gada 8.oktobrī 

 
Nr. 10 

 

Sēde sasaukta 2020.gada 8.oktobrī pulksten 14:01. 
Sēde atklāta 2020.gada 8.oktobrī pulksten 14:01. 
Sēdi vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs Jānis  Vilnītis 
 
Sēdē piedalās 8 deputāti: 
 
Edvīns Striks, Komitejas loceklis 
Linda Matisone, Komitejas loceklis  
Atis Deksnis, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks  
Gunārs Ansiņš, Komitejas loceklis  
Vilnis Vitkovskis, Komitejas loceklis  
Modris Šveiduks, Komitejas locekle  
Gaļina Skorobogatova, Komitejas loceklis  
Uldis Sesks, Komitejas loceklis 

  
Uzaicinātās personas:  
 
Vita Hartmane - SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" valdes locekle (1.§) 
Zane Pomerance – Izglītības pārvaldes jurists (2. §-3.§) 
Elans Strazdiņš - Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājs (4.§) 
Juris Jirgens- Kultūras pārvaldes vadītājs (5. §) 
Agija Kudrēviča - Būvvaldes  Juridiskās daļas vadītājs (6.§)  
Mārtiņš Herbsts – Attīstības pārvaldes projektu vadītājs (7.§), 
Arnis Vītols – Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs (8.§), 
Aiga Kļaveniece – Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece (9.§), 
Evija Kalveniece – Finanšu pārvaldes vadītāja (10.§), 
Māris Egmanis - Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (11.§-43§), 
 
Sēdi protokolē Evija Ošeniece 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nomas maksas cenrādi 

2. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2020.gadā 



 

 

3. Par saistošo noteikumu "Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 
2.mūzikas skolā" apstiprināšanu 

4. Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju 
atbalstam 

5. Par Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas 
nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei 

6. Par aizvietotājizpildes noteikšanu tīkla reklāmas objektu demontāžai 

7. Par projektu "Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā” 

8. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa 
noteikumiem 2021.gadam 

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

10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020. gadam" 

11. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ķieģeļu ielā 35A, Liepājā, cenas 
apstiprināšanu 

12. Par neapdzīvojamo telpu Imantas ielā 3-5N nodošanu lietošanā 

13. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1-12 atsavināšanu 

14. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 4-12 atsavināšanu 

15. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-13 atsavināšanu 

16. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-10 atsavināšanu 

17. Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 atsavināšanu 

18. Par dzīvokļa īpašuma Ūdens ielā 9-1 atsavināšanu 

19. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-20 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

20. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10-12 nosacīto cenu 

21. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-38 nosacīto cenu 

22. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 40-44 nosacīto cenu 

23. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 51-15 nosacīto cenu 

24. Par dzīvokļa īpašuma Kuldīgas ielā 38-6 nosacīto cenu 

25. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 nosacīto cenu 

26. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 103-27 nosacīto cenu 

27. Par dzīvokļa īpašuma Siguldas ielā 29-27 nosacīto cenu 

28. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 21-48 nosacīto cenu 

29. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 10-33 nosacīto cenu 

30. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1-19 nosacīto cenu 

31. Par dzīvokļa īpašuma Aldaru ielā 31/33-5 izsoli 

32. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 89-9A izsoli 

33. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 17-24 izsoli 

34. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 19-6 izsoli 

35. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 19-7 izsoli 

36. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 17-15 izsoli 

37. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-10izsoli 

38. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 59-3 izsoli 

39. Par nekustamā īpašuma Piltenes ielā 1-2N izsoli 

40. Par nekustamā īpašuma Šaurajā ielā 6 izsoli 

41. Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 26A izsoli 



 

 

42. Par nekustamā īpašuma Miltu ielā 3 izsoli 

43. Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 39 izsoli 

 
 

1.§ 
Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nomas maksas cenrādi 

 

Ziņo Vita Hartmane: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts sagatavots, jo šobrīd 
spēkā esošais cenrādis ir apstiprināts 2018.gadā, bet kopš tā 
laika ir pieaugušas administratīvās izmaksas, konkrētāk, 
revidenta pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, interneta 
pakalpojumi, izdevumi par kursiem/semināriem, datorsistēmu 
apkalpošanas izdevumi un IT speciālista pakalpojumi, darbinieku 
algas, kā arī 2021.gadā plānota minimālās mēneša darba algas 
paaugstināšana valstī. Ņemot vērā kapitālsabiedrības 
administratīvo izmaksu pieaugumu un to, ka 2018.gads (kad tika 
apstiprināts šobrīd spēkā esošais cenrādis) bija Latvijas 
Simtgades gads un telpu noslodzes stundu skaits tajā gadā bija 
paaugstinājies nebijušos apmēros, šobrīd ir izstrādāts jauns SIA 
„Liepājas latviešu biedrības nams” nomas maksas cenrādis, 
ņemot vērā telpu noslodzes samazināšanos. Cenrādis ir 
papildināts ar tehnisko iekārtu izvietošanas vietas nomas maksu 
un reklāmas vietu nomas maksu. Lēmums nepieciešams, lai 
apstiprinātu jauno nomas maksas cenrādi. Jaunais SIA „Liepājas 
latviešu biedrības nams” nomas maksas cenrādis stātos spēkā 
no 2021. gada 1. janvāra. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 15.oktobra 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 SIA 
"Liepājas latviešu biedrības nams" nomas maksas cenrādi" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
2.§ 

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2020.gadā 

 

Ziņo Zane 
Pomerance: 

Informē, ka lēmums nepieciešams, lai noteiktu viena izglītojamā 
izmaksas Liepājas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības un 
pirmsskolas izglītības iestādēs. Uzsākot 2020./2021. mācību 
gadu, ir noslēgti 44 līgumi ar citām pašvaldībām par 524 
audzēkņiem, kuri apmeklē Liepājas pilsētas izglītības iestādes, 
bet kuru deklarētās dzīvesvietas ir citu pašvaldību teritorijās. 
Liepājas pašvaldība 2020. gadā ir noslēgusi līgumus ar 35 



 

 

pašvaldībām par 447 audzēkņiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta 
Liepājas pilsētā, bet kuri izglītojas citās pašvaldībās. Veicot 
pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem, ieņēmumi 
tiek novirzīti izglītības nozares papildu finansēšanai. 2020. gadā 
ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem ir ieplānoti 
278 692 eiro. Vidējās izmaksas 2020.gadā no 1. janvāra līdz 31. 
augustam uz vienu izglītojamo: vispārējās izglītības iestādēs 
36.33 eiro un pirmsskolas izglītības iestādēs 160.75 eiro. Vidējās 
izmaksas 2020. gadā no 1. septembra līdz 31. decembrim uz 
vienu izglītojamo: vispārējās izglītības iestādēs 36.27 eiro un 
pirmsskolas izglītības iestādēs 161.10 eiro. Uzsākot 2020./2021. 
mācību gadu, ir noslēgti 44 līgumi ar citām pašvaldībām par 524 
audzēkņiem, kuri apmeklē Liepājas pilsētas izglītības iestādes, 
bet kuru deklarētās dzīvesvietas ir citu pašvaldību teritorijās. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
3.§ 

Par saistošo noteikumu "Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 
2.mūzikas skolā" apstiprināšanu 

 

Ziņo Zane 
Pomerance: 

informē, ka atbilstoši Izglītības likuma 12. panta (21) punktam 
pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt vecāku 
līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās 
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.Izglītojamo vecāku 
līdzfinansējums sastādīs 16 euro no viena profesionālās ievirzes 
izglītojamā izmaksām mēnesī. Līdzfinansējums tiks ieskaitīts 
skolas budžetā un izmantojams tikai: skolas attīstībai, mācību 
līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, uzturēšanai un 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām, kā arī materiālai stimulēšanai.Saistošie 
noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikts vecāku 
līdzfinansējums par izglītības ieguvi Liepājas pilsētas domes 
dibinātajā Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā, kas īsteno 
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas. 
Atvieglojumu 100% apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo: 
kuram noteikta invaliditāte, kurš atrodas aizbildnībā vai ievietots 
audžuģimenē, no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes 



 

 

statuss. Atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt par 
izglītojamo: no ģimenes, kura audzina 3 (trīs) un vairāk bērnus, 
no ģimenes, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss. 
Atvieglojumu 25 % apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo: no 
ģimenes, kura audzina 2 (divus) bērnus un abi bērni vienlaicīgi 
apmeklē Liepājas 2. mūzikas skolu, kurš skolā apgūst vairākas 
izglītības programmas.Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola plāno, 
ka budžeta ieņēmumi palielināsies par 22% jeb EUR 4 
076.Vecāku līdzfinansējuma maksas atvieglojumu par izglītojamo 
saņem 49 %, bet pilnu līdzfinansējumu maksā 51 %.Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 
saistošo noteikumu "Par vecāku līdzfinansējuma maksu 
Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā" apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
4.§ 

Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju 
atbalstam 

 

Ziņo Elans 
Strazdiņš: 

Informē, ka lēmuma projekts nepieciešams, lai apstiprinātu 
Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumu par dotāciju piešķiršanu 
sporta organizāciju atbalstam.Lēmuma mērķis ir veicināt veselīgu 
dzīvesveidu un sporta attīstību Liepājas administratīvajā teritorijā, 
sekmēt sporta organizāciju veidošanos un darbību, finansiāli 
atbalstīt Liepājas pilsētas sporta organizācijas, to pārstāvētās 
komandas un individuālos sportistus. Ar lēmuma pieņemšanu tiks 
veicināta sporta, brīvā laika un vispārējās veselības nozares 
attīstība. Finansējuma piešķiršanas noteikumi nodrošinās 
efektīvu un pārredzamu atbalsta sistēmu, tādējādi pieaugs 
nepieciešamība uzlabot sporta pakalpojumu kvalitāti. Veicinot 
sporta klubu veidošanos un darbību, sporta nozare dos 
pienesumu Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā.Liepājas 
pilsētas pašvaldības budžetā ik gadu tiks paredzēts finansējums 
sporta organizāciju atbalstam.Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 15.oktobra 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 
Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta 
organizāciju atbalstam" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
5.§ 

Par Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas 
nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei 

 

Ziņo Juris Jirgens: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai Liepājas pilsētas 
pašvaldība varētu sākt gatavot pieteikumu titula “Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2027. gadam” iegūšanai, kā arī noteikt, ka līdz 
2020. gada 19. oktobrim jāizveido darba grupa pieteikuma 
priekšatlases sagatavošanai. Eiropas Parlamenta veiktais 
pētījums „Eiropas kultūras galvaspilsētas: Veiksmes stratēģijas 
un ilgtermiņa ietekme” norāda uz pozitīvo ilgtermiņa ietekmi uz 
kultūras mantojuma nozari, infrastruktūras attīstību, pozitīvo 
ietekmi uz pilsētvidi. Īstenojot pasākumu „Eiropas kultūras 
galvaspilsēta” tiek panākta tūlītēja pozitīva ietekme kultūras, 
sociālās un ekonomikas jomā, pastāv iespēja būtiski uzlabot 
pilsētas tēlu, kā arī uzlabot tūristu plūsmu ilgtermiņā. Šogad 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” 
esošajā budžetā pieteikuma gatavošanai paredzēti 50 000 eiro. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 
Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras 
galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam 
priekšatlasei" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 

6.§ 
Par aizvietotājizpildes noteikšanu tīkla reklāmas objektu demontāžai 

 

Ziņo Agija Kudrēviča: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai pašvaldība varētu 
organizēt tīkla reklāmas objektu demontāžu, ievērojot, ka tīkla 
reklāmas izvietotājs SIA “AdGuru media” vairākkārt pārkāpis 



 

 

līguma nosacījumus, kā dēļ arī netika slēgts jauns līgums, turklāt 
tīkla reklāmas izvietotājam ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu 
ir apturēta saimnieciskā darbība. Ņemot vērā, ka tīkla reklāmas 
izvietotājs tīkla reklāmas objektu demontāžu pats nav veicis, 
domei jānosaka aizvietotājizpilde, kuras rezultātā tiks organizēta 
tīkla reklāmas objektu demontāžu. Izmaksas tiks piedzītas no 
tīkla reklāmas izvietotāja. Ar Liepājas pilsētas būvvaldes 2020. 
gada 7. aprīļa lēmumu Nr.188/1.15 SIA “AdGuru media” tika 
uzdots viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas 
demontēt tīkla reklāmas objektus šādās vietās Liepājā:1. Siena 
ielā 5A, Liepājā; 2. Kārļa Zāles laukumā pie īpašuma Vecajā 
ostmalā 27, Liepājā; 3. Klaipēdas ielā pie krustojuma ar Tukuma 
ielu, Liepājā;4. Klaipēdas ielā 58A, Liepājā;5. Zemnieku ielā pie 
Tirgus ielas krustojuma, Liepājā; 6. Mirdzas Ķempes ielā pie 
īpašuma Rojas ielā 5, Liepājā; 7. Brīvības ielā pie īpašuma 
Jaunajā ostmalā 3/5, Liepājā; 8. Mucenieku ielas un Ventspils 
ielas krustojumā, Liepājā; 9. Krūmu ielā pie īpašuma Krūmu ielā 
49, Liepājā; 10. Oskara Kalpaka ielā pie īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 86, Liepājā; 11. Lielajā ielā pie īpašuma Lielajā ielā 
1, Liepājā; 12. Cukura ielā pie īpašuma Cukura ielā 27, Liepājā. 
Lēmuma prasības labprātīgi izpildītas netika. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 
aizvietotājizpildes noteikšanu tīkla reklāmas objektu 
demontāžai" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
7.§ 

Par projektu "Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā” 
 

Ziņo Mārtiņš 
Herbsts: 

Informē, ka lēmums nepieciešams, lai projektu "Vajadzībās 
balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā” (“The Needs-
based education and studies in societal security” (NEEDS)) 
apstiprinātu saskaņā ar Eiropas Savienības programma izglītības, 
mācību, jaunatnes un sporta jomā 2014. – 2020.gadam 
(ERASMUS+) projektu konkursa rezultātiem.Projekts ir 
apstiprināts Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, 
jaunatnes un sporta jomā 2014. – 2020.gadam (ERASMUS+) 
projektu konkursā.Projekta mērķis ir uzlabot prasmju trūkumu un 
neatbilstību starp sabiedrības drošības izglītību un zināšanu 
vajadzībām šajā jomā, kā arī to, ka trūkst strukturētas starpvalstu 
sadarbības un dialoga starp Augstākās izglītības iestādēm, 



 

 

praktiķiem un ekspertiem sabiedrības drošības jautājumu 
risināšanā. Projekta plānotais kopējais finansējums EUR 426 
990,00 (četri simti divdesmit seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit 
euro un 00 centi): Plānotais budžets LPPI “Liepājas pilsētas 
pašvaldības policija” – EUR 42 223,00: Eiropas Savienības 
programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā 2014. – 
2020.gadam (ERASMUS+) (100,00 %) – EUR 33 318,40; 
Liepājas pilsētas pašvaldības priekšfinansējums (20,00%) – EUR 
8 444,60. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
15.oktobra 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 "Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības 
drošībā”" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītsi: 

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

 
8.§ 

Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa 
noteikumiem 2021.gadam 

 

Ziņo Arnis Vītols: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu Mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa 
noteikumus 2021. gadam. Mazo un vidējo komercsabiedrību 
(MVK) projektu atbalsta programma ir mērķtiecīgs pašvaldības 
atbalsta instruments uzņēmējdarbības attīstībā. Ņemot vērā šī 
brīža situāciju, kas izveidojusies Covid-19 sakarā, kad tūrisma 
nozares uzņēmumi no uzliktajiem ierobežojumiem ir cietuši 
vissmagāk, nepieciešams sniegt atbalstu konkrēti šai nozarei 
(viesnīcas, ēdināšanas uzņēmumi, aktīvā atpūta). Projektu 
konkursa mērķis ir veicināt tūrisma un viesmīlības jomu Liepājas 
pilsētā, sniedzot pašvaldības atbalstu projektiem, kas tiks īstenoti 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tiks atbalstīti projekti, kas: 
- piedāvā jaunu, tūrisma jomas attīstību veicinošu ideju 
realizēšanu Liepājā;- par mērķauditoriju nosaka Latvijas 
iedzīvotājus, primāri - ģimenes ar bērniem, kā arī pielāgojams 
produkts citām Liepājas mērķauditorijām (tūristi no Lietuvas, 
Igaunijas, Skandināvijas, Rietumeiropas un citām valstīm);- 
nodrošina produktu un pakalpojumu regulāru un plānotu 
izmantošanu auditorijai ilgtermiņā;- produkta vai pakalpojuma 
īstenošanai iesaista vienu vai vairāk Liepājas pilsētas 
viesmīlības, ēdināšanas vai aktīvās atpūtas komersantus. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra sēdē. 



 

 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Aicina Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu 
līdzfinansēšanas konkursa vērtētājus skaidrāk novilkt robežas 
starp pasākumiem, kas ir Sporta, Kultūras un šo līdzfinansēšanas 
mehānismu, kas paredzēts jaunu tūrisma pakalpojumu un 
produktu sniegšanai. Piemēram koncerts Autofest un 
vindsērfinga sporta pasākums vai tas sasniedz īsto mērķi, to, 
kāds tas noteikts projektu konkursā. Jo koncertiem un sporta 
pasākumiem jau tiek piešķirts atsevišķs finansējums.Lūdz 
turpmāk stingrāk izvērtēt līdzfinansēšanas projektu pieteikumus. 

Izsaka viedokli Arnis 
Vītols: 

Informē, ka piemēram pasākuma Autofest pievienotā vērtība bija 
auto orientēšanās sacensības. Bija pieteikumi tikai par 
koncertiem, tos neatbalstīja. 

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 mazo 
un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas 
konkursa noteikumiem 2021.gadam" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
9.§ 

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

 

Ziņo Aiga 
Kļaveniece: 

Informē, ka lēmuma nepieciešams ņemot vērā to, ka Liepājas 
pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam pielikumā Nr. 
2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020. gadam” veikta virkne ar 
precizējumiem, nepieciešams apstiprināt plāna aktualizēto 
versiju. Pēc atbildīgo institūciju (struktūrvienības, iestādes, 
kapitālsabiedrības) pieprasījuma, veiktas 17 izmaiņas:- Iekļauti 5 
jauni projekti1. Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas 
kompleksa pārbūve 2. kārta (SIA “Liepājas tramvajs”)2. Tramvaja 
līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve 3. kārta (SIA 
“Liepājas tramvajs”)3. Liepājas pilsētas pašvaldības programma 
“Bērnu rotaļu laukumu izveidei pilsētas mikrorajonos” (Vides, 
veselības un sabiedrības līdzdalības daļa)4. Liepājas pilsētas 
gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.-2025 
.gadam izstrāde (Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 
daļa)5. Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana 
un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai (Vides, veselības 
un sabiedrības līdzdalības daļa)- Dzēsts 1 projekts;- Pārējiem 11 
projektiem precizēti dati (projekta statuss, projektā plānotās 
darbības, plānotie rezultāti, finansējuma apjoms un avoti). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" 
aktualizēšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
10.§ 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020. gadam" 

 

Ziņo Evija 
Kalveniece: 

Informē, ka grozījumi nepieciešami, lai apstiprinātu izmaiņas 
2020. gada budžetā:• saistībā ar papildus valsts mērķdotācijām 
izglītības iestādēm septembra - decembra mēnešiem; • sakarā ar 
2020. gada 16. jūnija grozījumiem MK 2016. gada 5. jūlija 
noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;• 
sakarā ar papildu ieņēmumiem pamatbudžetā;• lai precizētu 
nepieciešamo aizņēmumu apmēru ES struktūrfondu līdzfinansēto 
projektu īstenošanai,• lai nodrošinātu papildu finansējumu 
prioritāriem pasākumiem un projektiem;• lai veiktu grozījumus 
apstiprinātā pamatbudžeta budžeta ietvaros;• lai veiktu 
grozījumus ziedojumu un dāvinājumu budžetā. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra sēdē. 

Izsaka priekšlikumu 
Atis Deksnis: 

Aicina Liepājas teātrim piešķirt papildus EUR 43 498.30, kas ir 
parāds skatītājiem par nopirktajām biļetēm, par izrādēm kuras 
šobrīd nevar izrādīt. Gada vidū šī summa bija ap 90 000 euro, 
gatavojoties jaunajai sezonai Liepājas teātris daļu biļešu 
samainīja, piedāvājot citus laikus izrādēm vai noskatīties citu 
izrādi. Lūdz šo summu novirzīt tikai un vienīgi šī parāda dzēšanai 
un uzdod to kontrolēt Finanšu pārvaldei. 

Izsaka viedokli 
Edvīns Striks: 

1) Neatbalsta finansējuma piešķiršanu EUR 25 000 apmērā 
sieviešu basketbola klubam, dalībai "Eiropas sieviešu basketbola 
līgā" jo šajā laikā nevar zināt vai turnīrs vispār notiks. 2) 
Neatbalsta arī finansējuma piešķiršanu EUR 25 000 apmērā 
vīriešu basketbola klubam parādu dzēšanai no pilsētas budžeta. 
Ierosina labāk naudas līdzekļus pārcelt uz jauno speciālistu 
stipendijas programmu. Lūdz sekot līdzi, lai piešķirtais 
finansējums netiktu novirzīts vīriešu basketbola komandas 
parādu dzēšanai. 

Izsaka viedokli Jānis 
Vilnītis: 

1) Informē, ka sieviešu basketbola komandai nauda jau piešķirta 
un apstiprināta budžeta komisijā. Ja Liepājas posms nenotiks, tad 
šo Liepājas posma naudu varēs ieekonomēt. 2) Paskaidro, ka 
piešķirtā nauda nav vīriešu basketbola klubam parādu dzēšanai. 



 

 

Līdzfinansējums ir piešķirts sieviešu basketbola komandas 
2020./2021. gada sezonas pilnvērtīgai darbības nodrošināšanai 
(piemēram komandas sastāva nokomplektēšanai un veiksmīgai 
dalībai Austrumu līgā). Lūdz sporta nozares turētāju Ati Deksni 
sekot līdzi lai piešķirtais finansējums netiktu tērēts vīriešu 
basketbola komandas parādu dzēšanai. 

Izsaka viedokli Evija 
Kalveniece: 

Informē, ka jauno medicīnas speciālistu piesaistes stipendiju 
programmai nauda šobrīd pietiek. Vajadzības gadījumā nauda 
tiks piešķirta ar decembra budžeta grozījumiem. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

Ierosina veidojot nākamā gada budžetu lielāku uzmanību pievērst 
grants ielu seguma nomaiņai un energoefektivitātei. Šobrīd 
Liepājā ir vairāk kā 40 km grants ielu seguma, kuru dēļ iedzīvotāji 
ir spiesti elpot putekļus, kas rezultātā nonāk arī elpceļos izraisot 
slimības. Liepājas pilsēta ir parakstījusi vairākus dokumentus, tai 
skaitā attīstības stratēģiju, par to, ka mēs vēlamies tīrāku pilsētu. 
Aicina izpilddirekciju apsvērt viedokli par to, ka naudu, kas šobrīd 
ir iezīmēta tehnisko projektu izstrādei, virzīt grants ceļu tehniskā 
risinājuma sagatavošanai. Informē, ka nākamā Eiropas 
plānošanas periodā viena no lielākajām vērtībām būs 
energoefektivitāte un lai sagatavotos šim periodam aicina domāt 
kā mēs varam sagatavot projektus un tehnisko dokumentāciju 
mērķu sasniegšanai. Īstenojot tehnisko projektu Ganību ielā Veco 
ļaužu mājā un pašvaldības īpašumā Siļķu ielā. Aicina 
Izpilddirekciju šo ņemt vērā domājot par nākamā gada budžetu, 
uzsvaru liekot uz energoefektivitāti un iedzīvotāju veselību. 

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 2019. gada 19. 
decembra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības budžetu 2020. gadam"" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņos Jānis 
Vilnītis. 

 
11.§ 

Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ķieģeļu ielā 35A, Liepājā, cenas 
apstiprināšanu 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atsavināt 
Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu, apbūvētu 
zemesgabalu ar platību 454 kv.m Ķieģeļu ielā 35A, Liepājā, 
pārdodot par brīvu cenu uz tā esošo ēku (būvju) īpašuma 
īpašniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
15.oktobra 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 
pašvaldībai piederošā zemesgabala Ķieģeļu ielā 35A, 
Liepājā, cenas apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
12.§ 

Par neapdzīvojamo telpu Imantas ielā 3-5N nodošanu lietošanā 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz nodot 
sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai "Palīdzēsim viens 
otram", reģistrācijas Nr.40008260372 (Valsts ieņēmumu dienesta 
2017.gada 18.aprīļa lēmums Nr.30.6-8.2/77156 "Par sabiedriskā 
labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai “Palīdzēsim 
viens otram””), bezatlīdzības lietošanā uz 2 (diviem) gadiem 
neapdzīvojamās telpas Imantas ielā 3-5N, Liepājā (kadastra 
apzīmējums 1700 002 0253 001 024, kopējā platība 33,5 kv.m, 
bilances vērtība 2481,27 EUR), sabiedriskā labuma darbības 
labdarībā veikšanai. 

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 Imantas ielā 3-5N nodošanu lietošanā" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
13.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1-12 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Vērgales ielā 1-12, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2963, 
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 
15.oktobra 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 Vērgales ielā 1-12 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
14.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 4-12 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Vērgales ielā 4-12, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3318, 
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 
15.oktobra 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 Vērgales ielā 4-12 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
15.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-13 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 8A-13, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1933, 
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 
15.oktobra 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 8A-13 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
16.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-10 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Aisteres ielā 3-10, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2446, 
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 
15.oktobra 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 Aisteres ielā 3-10 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
17.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Ziemupes ielā 6-66, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1845, 
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 
15.oktobra 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 Ziemupes ielā 6-66 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
18.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ūdens ielā 9-1 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ūdens 
ielā 9-1, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0210, 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 15.oktobra 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 Ūdens ielā 9-1 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
19.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-20 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-20, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1738, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4914-20, izsoles rezultātus 
(nosolītā cena - 3200 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 15.oktobra 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 3-20 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
20.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10-12 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 10-12, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 
2589, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000119528-12, nosacīto cenu 8700 EUR (astoņi tūkstoši 
septiņi simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
15.oktobra 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 10-12 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
21.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-38 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Jelgavas ielā 14-38, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2497, 
reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4138-
38, nosacīto cenu 9500 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 14-38 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
22.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 40-44 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Krūmu 
ielā 40-44, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2477, reģistrēts 
Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2504-44, 
nosacīto cenu 18200 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 Krūmu ielā 40-44 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
23.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 51-15 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Krūmu 
ielā 51-15, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2091, reģistrēts 
Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2680-15, 
nosacīto cenu 16700 EUR (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
15.oktobra 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 Krūmu ielā 51-15 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
24.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Kuldīgas ielā 38-6 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Kuldīgas ielā 38-6, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3361, 
reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3765-
6, nosacīto cenu 12300 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 Kuldīgas ielā 38-6 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
25.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Lēņu 
ielā 2-52, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2416, reģistrēts 
Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4468-52, 
nosacīto cenu 7900 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 Lēņu ielā 2-52 nosacīto cenu" 



 

 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
26.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 103-27 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 103-27, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3507, 
reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2822-
27, nosacīto cenu 13600 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
15.oktobra 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 103-27 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
27.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Siguldas ielā 29-27 nosacīto cenu 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Siguldas ielā 29-27, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0178, 
reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3567-
27, nosacīto cenu 22100 EUR (divdesmit divi tūkstoši viens simts 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
15.oktobra 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 Siguldas ielā 29-27 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 



 

 

28.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 21-48 nosacīto cenu 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Siļķu 
ielā 21-48, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0773, reģistrēts 
Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4663-48, 
nosacīto cenu 15800 EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
15.oktobra sēdē. 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes 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 Siļķu ielā 21-48 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
29.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 10-33 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Turaidas ielā 10-33, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3538, 
reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000092729-33, nosacīto cenu 8500 EUR (astoņi tūkstoši 
pieci simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
15.oktobra 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 Turaidas ielā 10-33 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 



 

 

30.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1-19 nosacīto cenu 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Vērgales ielā 1-19, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2904, 
reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2882-
19, nosacīto cenu 12900 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
15.oktobra 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 Vērgales ielā 1-19 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
31.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Aldaru ielā 31/33-5 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Aldaru 
ielā 31/33-5, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0096, nosacīto 
cenu 5200 EUR (pieci tūkstoši divi simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 Aldaru ielā 31/33-5 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

32.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 89-9A izsoli 

 

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



 

 

Brīvības ielā 89-9A, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1130, 
nosacīto cenu 2200 EUR (divi tūkstoši divi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 Brīvības ielā 89-9A izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
33.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 17-24 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Lāčplēša ielā 17-24, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1711, 
nosacīto cenu 5100 EUR (pieci tūkstoši viens simts euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 Lāčplēša ielā 17-24 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
34.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 19-6 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Tirgus 
ielā 19-6, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1035, nosacīto 
cenu 2100 EUR (divi tūkstoši viens simts euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 Tirgus ielā 19-6 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
35.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 19-7 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Tirgus 
ielā 19-7, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1038, nosacīto 
cenu 600 EUR (seši simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 15.oktobra 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 Tirgus ielā 19-7 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
36.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 17-15 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Nākotnes ielā 17-15, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2181, 
nosacīto cenu 1800 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 Nākotnes ielā 17-15 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
37.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-10izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Nākotnes ielā 19-10, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3487, 
nosacīto cenu 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra sēdē. 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes 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 Nākotnes ielā 19-10izsoli" 

 
38.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 59-3 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Rīgas 
ielā 59-3, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0454, nosacīto 
cenu 4000 EUR (četri tūkstoši euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 15.oktobra 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 Rīgas ielā 59-3 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
39.§ 

Par nekustamā īpašuma Piltenes ielā 1-2N izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Piltenes ielā 1-2N, Liepājā, kadastra numurs 1700 902 9374, 
nosacīto cenu 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 Piltenes ielā 1-2N izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

40.§ 
Par nekustamā īpašuma Šaurajā ielā 6 izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Šaurajā ielā 6, Liepājā, kadastra numurs 1700 032 0307, nosacīto 
cenu – 32300 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 Šaurajā ielā 6 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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



 

 

41.§ 
Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 26A izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Kuldīgas ielā 26A, Liepājā, kadastra numurs 1700 014 0273, 
nosacīto cenu – 4500 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 Kuldīgas ielā 26A izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

42.§ 
Par nekustamā īpašuma Miltu ielā 3 izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Miltu ielā 3, Liepājā, kadastra numurs 1700 021 0137, nosacīto 
cenu – 14300 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 Miltu ielā 3 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
43.§ 

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 39 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Miltu ielā 3, Liepājā, kadastra numurs 1700 021 0137, nosacīto 
cenu – 14300 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti euro). Lūdz 



 

 

atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 15.oktobra 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 Jelgavas ielā 39 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
Sēde slēgta 2020.gada 8.oktobrī pulksten 15:09. 
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