
 

 
 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Finanšu komiteja 

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

 
SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
2018.gada 4.oktobrī Nr. 10 

 
Sēde sasaukta 2018.gada 4.oktobrī pulksten 15.00. 
Sēde atklāta 2018.gada 4.oktobrī pulksten 14.59. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS Gunārs ANSIŅŠ 
 
Sēdē piedalās 6 komitejas locekļi: 

Valērijs AGEŠINS 
Atis DEKSNIS 
Ģirts KRONBERGS 
Edvīns STRIKS 
Jānis VILNĪTIS 
Vilnis VITKOVSKIS 

  
Sēdē nepiedalās 2 komitejas locekļi: 

Linda MATISONE, ģimenes apstākļu dēļ 
Uldis SESKS, darba pienākumu dēļ 

  
Uzaicinātās personas:  

Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs                                                                                                                   
Linda MARKUS-NARVILA, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 
vadītājas vietniece                                                                                             
Evija MŪRNIECE, Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītāja 
vietniece                                                                                            
Zane POMERANCE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes juriste                                                                                                         
Kristīne PUJĀTE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Projektu nodaļas 
projektu vadītāja                                                                              
Timurs TOMSONS, SIA "Lielais Dzintars" valdes priekšsēdētājs                                                                                                           
Gunta TREIDE, SIA "Lielais Dzintars" Finanšu un grāmatvedības daļas 
vadītāja                                                                                         
Iveta TUMAŠČIKA, SIA "Lielais Dzintars" juriste                                                                                                                         

  
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā 
Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu 
modernizācija" īstenošanai". 

2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajos 
noteikumos Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS 
LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS 
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM". 

3. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" 
pakalpojumu maksu. 
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4. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2018.gadā. 

5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā 
Nr.167 "Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu 
izcenojumu apstiprināšanu". 

6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā 
Nr.358 "Par Liepājas koncertzāles "LIELAIS DZINTARS" telpu, aparatūras, 
aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu". 

7. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETU 2018.GADAM". 

8. Par apbūvēta zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu 
pārdošanas cenas apstiprināšanu. 

9. Par apbūvēta zemesgabala Vidusceļa ielā 32 ¼ domājamo daļu pārdošanas 
cenas apstiprināšanu. 

10. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A-18 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
11. Par dzīvokļa īpašuma Kūrmājas prospektā 23-40 nosacīto cenu. 
12. Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 3-1 nosacīto cenu. 
13. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 8-24 nosacīto cenu. 
14. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-69 atsavināšanu. 
15. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 29-27 atsavināšanu. 
16. Par pašvaldībai piederošā apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A    
   nodošanu atsavināšanai. 

 
1. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā 
Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu 

modernizācija" īstenošanai" 
 

ZIŅO Evija KALVENIECE: 
 

- Informē, ka grozījumi Liepājas pilsētas domes 
(turpmāk arī - Dome) 2017.gada 12.oktobra lēmumā 
Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas 
vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai" 
nepieciešami, lai īstenotu projektu "Liepājas 
vispārizglītojošo skolu modernizācija" (turpmāk - 
Projekts). Iepriekš tika nokārtots aizņēmums par piecu 
skolu būvdarbiem, šobrīd ir veikts iepirkums un uzsākti 
darbi Liepājas Raiņa 6.vidusskolas stadionā, kā arī 
noslēdzies iepirkums par mēbeļu iegādi. Daļa no 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijām tiks 
iegādātas no EIS (elektronisko iepirkumu sistēmas). 
Bez tam būvdarbu gaitā ir konstatēti papildus 
nepieciešamie darbi. Projekta kopējās plānotās 
izmaksas 6929342,42 eiro, Liepājas pilsētas 
pašvaldības (turpmāk arī - pašvaldība) budžeta 
līdzfinansējums plānots 527478,74 eiro apmērā (2018. 
un 2019.gadā), nepieciešams aizņēmums 6401863,68 
eiro. Aizņēmums tiks izņemts pakāpeniski pa daļām - 
2017.gadā  259324,90 eiro, 2018.gadā līdz 
5459692,00 eiro, 2019.gadā līdz 682846,78 eiro un 
atmaksu plānots veikt sākot ar 2020.gadu. Kopējās 
kredīta izmaksas 15 gadu ilgā periodā 6566231,33 eiro, 
tai skaitā procentu maksājumi - 164367,65 eiro, ja 
procentu likme saglabājas 0,25% apmērā. Pēc Projekta 
apstiprināšanas un maksājumu saņemšanas no 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, daļa 
aizņēmuma tiks dzēsta pirms termiņa.  
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   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

  Jautājumu par atkārtotu izmaksu pieaugumu Projekta īstenošanai un kādam 
mērķim papildu finanšu līdzekļi ir nepieciešami apspriešanā piedalās: Valērijs 
AGEŠINS, Evija KALVENIECE, Atis DEKSNIS un Ronalds FRICBERGS. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra 
lēmumā Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas 
vispārizglītojošo skolu modernizācija" 
īstenošanai"" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
Domes sēdē. 

 
2. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajos 
noteikumos Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS 

LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA 
SNIEDZĒJAM" 

 
ZIŅO Zane POMERANCE: 
 

- Informē, ka saistošo noteikumu "Grozījumiem Liepājas 
pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajos 
noteikumos Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR 
PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM 
BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA 
SNIEDZĒJAM"" mērķis ir noteikt papildus kritēriju, kad 
līdzfinansējums tiek pārtraukts, kā arī noteikt, bērnu 
kategoriju, kuriem jānodrošina aukle arī gadījumā, ja 
piešķirta vieta kādā no pirmsskolas izglītības iestādēm, 
jo ir mainījusies situācija attiecībā pret to, kas pieņem 
privāto uzraudzības pakalpojumu sniedzēju 
iesniegumus par līdzfinansējuma saņemšanu, kas 
pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un kas 
ir līgumslēdzējpuse pašvaldības vārdā par 
līdzfinansējuma nodrošināšanu.  
   Informē, ka saistošo noteikumu projekts paredz: 
- turpmāk, lai aukle varētu saņemt pašvaldības 
līdzfinansējumu, tā vēršas Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādē "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" (turpmāk 
- Izglītības pārvalde), kas savukārt izskata dokumentus 
un pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, kā 
arī pašvaldības vārdā slēdz līgumu un var pieņemt 
lēmumu par līdzfinansējuma izmaksu pārtraukšanu 
konkrētos gadījumos; 
- ir noteikta bērnu kategorija, kam jānodrošina aukles 
pakalpojums līdz obligātās izglītības uzsākšanai, ja arī 
bērns ieguvis vietu kādā no pirmsskolas izglītības 
iestādēm. Šādu iespēju paredzēs psihologa, ģimenes 
ārsta, pediatra atzinums par bērna veselības vai 
psiholoģisko stāvokli, kas liedz tam apmeklēt 
pirmsskolu, bet bērna sekmīgai attīstībai jānodrošina 
privātais uzraudzības pakalpojuma sniedzējs.  
   Lūdz atbalstīt lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu projektu, virzīt tos izskatīšanai un 
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apstiprināšanai Domes 2018.gada 11.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ:    1. Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija 
saistošajos noteikumos Nr.10 "SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS 
LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU 
UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM"" un 
saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Liepājas 
pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajos 
noteikumos Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR 
PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM 
BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA 
SNIEDZĒJAM"". 
 

   2. Iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu un 
saistošo noteikumu projektu ziņot Domes sēdē. 

 
3. 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu 
maksu 

 
ZIŅO Zane POMERANCE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt jaunu Izglītības pārvaldes sniegto maksas 
pakalpojumu cenrādi, jo ir paplašinājies sniedzamo 
pakalpojumu loks - Izglītības pārvalde, īstenojot 
nolikumā noteiktās funkcijas, organizē izglītojošus 
pasākumus un nodarbības bērniem un jauniešiem. 
Jaunajā maksas pakalpojumu cenrādī paredzēts 
aktualizēt maksas pakalpojumu tarifus atbilstoši 
faktiskajai situācijai un saskaņā ar Liepājas pašvaldības 
administrācijas 2017.gada 22.septembrī apstiprināto 
instrukciju "Par maksas pakalpojumu izcenojumu 
aprēķināšanu un apstiprināšanas kārtību Liepājas 
pilsētas pašvaldībā".  
   Paskaidro, ka, pamatojoties uz to, ka 2018.gada 
12.augustā tika izbeigts deleģējuma līgums ar biedrību 
"Latvijas Zinātnes centru apvienība" un zinātkāres 
centra "ZINOO" darbību pārņēma Izglītības pārvalde, 
jaunajā maksas pakalpojumu cenrādī tiek noteikti arī 
maksas pakalpojumi ZINOO centrā.  
   Īstenojot projektu Nr.2./GIMEN/18/036 "Pozitīvo 
sajūtu telpa mazajiem liepājniekiem", tika izveidota 
sensorā istaba Dunikas ielā 9/11, dienesta viesnīcas 
telpās. Projekta laikā tika apmācīti speciālisti darbam ar 
bērniem sensorajā istabā. Projekta ietvaros, līdz šā 
gada 31.oktobrim nodarbības pie speciālistiem 
sensorajā istabā tiek nodrošinātas par projekta 
līdzekļiem, taču ar šā gada 1.novembri ir nepieciešams 
apstiprināt maksas ieņēmumu cenrādi.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

 Jautājuma par Izglītības pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumiem apspriešanā 
piedalās Jānis VILNĪTIS un Evija KALVENIECE. 
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KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" 
pakalpojumu maksu" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
Domes sēdē. 

 
4. 

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2018.gadā 

 
ZIŅO Zane POMERANCE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas 
izmaksas mēnesī no 2018.gada 1.septembra vispārējās 
izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības iestādēs un 
speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs.  
   Papildus informē, ka uzsākot 2018./2019.mācību 
gadu, ir noslēgti 42 līgumi ar citām pašvaldībām par 584 
izglītojamiem, kuri apmeklē Liepājas pilsētas izglītības 
iestādes, bet kuru deklarētās dzīves vietas ir citu 
pašvaldību teritorijās un, ka Liepājas pilsētas pašvaldība 
2018.gadā ir noslēgusi līgumus ar 38 pašvaldībām par 
417 izglītojamiem, kuru dzīves vieta ir deklarēta Liepājas 
pilsētā, bet kuri izglītojas citās pašvaldībās. Veicot 
pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem, 
ieņēmumi tiks novirzīti izglītības nozares papildus 
finansēšanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
Domes sēdē. 

 
5. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.167 
"Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu izcenojumu 

apstiprināšanu" 
 

ZIŅO Evija MŪRNIECE: 
 

- Informē, ka sagatavotie grozījumi lēmuma projektā 
"Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 
12.maija lēmumā Nr.167 "Par LIEPĀJAS TENISA 
SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu izcenojumu 
apstiprināšanu"" paredz apstiprināt jaunus Liepājas 
Tenisa sporta skolas maksas pakalpojumu 
izcenojumus, kas ir aprēķināti atbilstoši pašvaldības 
administrācijas 2017.gada 22.septembra instrukcijai 
"Par maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas 
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un apstiprināšanas kārtību Liepājas pilsētas 
pašvaldībā".  
   Papildus informē, ka ieņēmumi no sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem tiks ieskaitīti Liepājas Tenisa 
sporta skolas pamatbudžeta maksas pakalpojumu 
subkontā un tiks izlietoti izdevumu finansēšanai 
saskaņā ar apstiprināto budžeta plānu. Plānotie maksas 
pakalpojumu ieņēmumi no tenisa kortu un inventāra 
nomas plānoti 14000 eiro gadā (turpmākajos 3 gados - 
42000 eiro) un tiks novirzīti tenisa kortu labiekārtošanai 
un sezonas darbinieku atalgojumam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā 
Nr.167 "Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS 
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu"" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
Domes sēdē. 

 
6. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā 
Nr.358 "Par Liepājas koncertzāles "LIELAIS DZINTARS" telpu, aparatūras, 

aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu" 
 

ZIŅO Timurs TOMSONS: 
 

- Informē, ka grozījumi Domes 2017.gada 14.septembra 
lēmumā Nr.358 "Par Liepājas koncertzāles "LIELAIS 
DZINTARS" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un 
pakalpojumu maksu" sagatavoti, lai: 
- pilnveidotu un sekmētu vienu no projekta "Liepājas 
daudzfunkcionālā centra "Lielais dzintars" 
infrastruktūras paplašināšana sniegto pakalpojumu 
piedāvājuma daudzveidības attīstībai" mērķiem – Deju 
studijas "Civita Nova" izveidi (sarīkojuma deju, arī 
ratiņdeju mēģinājumi, u.tml.); 
- uzlabotu pašvaldības kultūras un izglītības 
pakalpojumu pieejamību; 
- izpildītu 2015.gada 1.oktobrī starp Liepājas pilsētas 
pašvaldību un SIA "Lielais Dzintars" noslēgtā 
pilnvarojuma līguma 1.2.2.punktu (īpašuma telpu 
iznomāšana īstermiņa nomniekiem); 
- nodrošinātu SIA "Lielais Dzintars" rīcības plāna 2018.-
2020. gadam 2.2. uzdevuma (2.Ēkas telpu iznomāšana 
īstermiņa nomniekiem kultūras un korporatīvo 
pasākumu organizēšanai) izpildi; 
- nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi telpu nomas 
piedāvājumā; 
- precizētu 2017.gada 14.septembrī pieņemtā lēmuma 
2.pielikumu un izslēgtu no tā nosacījumu par deju grīdas 
nomas maksu, jo deju grīda ir SIA "Lielais Dzintars" 
īpašums un Domei nav jānosaka tā nomas maksa.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
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izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

   Jautājumu par nomas un pakalpojumu maksas apmēru, par plānoto ieņēmumu 
palielināšanos un par SIA "Lielais Dzintars" īpašumā esošo deju grīdu apspriešanā 
piedalās: Valērijs AGEŠINS, Timurs TOMSONS, Ģirts KRONBERGS, Gunārs 
ANSIŅŠ, Iveta TUMAŠČIKA un Jānis VILNĪTIS. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra 
lēmumā Nr.358 "Par Liepājas koncertzāles "LIELAIS 
DZINTARS" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un 
pakalpojumu maksu"" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
Domes sēdē. 

 
7. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 

2018.GADAM" 
 

ZIŅO Ronalds FRICBERGS: 

 
- Informē, ka grozījumi saistošajos noteikumos "PAR 
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 
2018.GADAM" nepieciešami, lai sadalītu piešķirtās 
valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai 2018.gada 
septembra – decembra mēnešiem, ņemot vērā 
grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija 
noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas 
noteikumi", lai nodrošinātu finansējumu Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu 
īstenošanai un, lai sadalītu papildus ieņēmumus 
pamatbudžetā 2018.gadam aktuālu izdevumu segšanai.    
   Informē, ka pašvaldības pamatbudžets kopā ar 
finansēšanas daļu palielinās par 4897278 eiro, t.sk. 
valsts budžets par 669748 eiro, pamatbudžets par 
4215227 eiro, maksas pakalpojumi par 12303 eiro. 
Speciālais budžets samazināts par 307993 eiro, jo 
izglītības iestāžu gada sākumā plānotie projekti tika 
atbalstīti tikai daļēji. Plānotie ziedojumi, dāvinājumi 
samazināti par 20000 eiro.  
   Lūdz atbalstīt lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu projektu, virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Domes 2018.gada 11.oktobra sēdē. 
 

   Jautājuma par plānoto finansējumu dienesta viesnīcas ēkai Siļķu ielā 7 
apspriešanā piedalās Valērijs AGEŠINS un Ronalds FRICBERGS. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ:    1. Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS 
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 
2018.GADAM"" un saistošo noteikumu projektu 
"Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017.gada 
14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR 
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 
2018.GADAM"". 
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   2. Iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka ziņos Domes sēdē par sagatavoto lēmuma 
projektu un saistošo noteikumu projektu. 

 
8. 

Par apbūvēta zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu pārdošanas 
cenas apstiprināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt pašvaldībai piederoša apbūvēta 
zemesgabala Dārtas ielā 27, Liepājā, 40/144 domājamo 
daļu pārdošanas cenu 4833 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par apbūvēta 
zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu 
pārdošanas cenas apstiprināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka ziņos Domes sēdē par sagatavoto lēmuma 
projektu. 

 
9. 

Par apbūvēta zemesgabala Vidusceļa ielā 32 ¼ domājamo daļu pārdošanas 
cenas apstiprināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt pašvaldībai piederoša apbūvēta 
zemesgabala Vidusceļa ielā 32, Liepājā, 1/4 domājamo 
daļu pārdošanas cenu 3850 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par apbūvēta 
zemesgabala Vidusceļa ielā 32 ¼ domājamo daļu 
pārdošanas cenas apstiprināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka ziņos Domes sēdē par sagatavoto lēmuma 
projektu. 

 
10. 

Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A-18 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Puķu 
ielā 3A-18, Liepājā, 2018.gada 26.septembra izsoles 
rezultātus - nosolītā cena ir 1450 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
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KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Puķu ielā 3A-18 izsoles rezultātu apstiprināšanu" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Lūdz deputātu Valēriju Agešinu par lēmuma projektu 
ziņot Domes sēdē. 

 
11. 

Par dzīvokļa īpašuma Kūrmājas prospektā 23-40 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Kūrmājas prospektā 23-40 nosacīto cenu 23500 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Kūrmājas prospektā 23-40 nosacīto cenu" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Lūdz deputātu Valēriju Agešinu par lēmuma projektu 
ziņot Domes sēdē. 

 
12. 

Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 3-1 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Mirdzas Ķempes ielā 3-1 nosacīto cenu 18600 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Mirdzas Ķempes ielā 3-1 nosacīto cenu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Lūdz deputātu Valēriju Agešinu par lēmuma projektu 
ziņot Domes sēdē. 

 
13. 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 8-24 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 8-24 nosacīto cenu 5400 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 8-24 nosacīto cenu" un iesniegt 
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izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Lūdz deputātu Valēriju Agešinu par lēmuma projektu 
ziņot Domes sēdē. 

 
14. 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-69 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 2-69 atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 2-69 atsavināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot 
Domes sēdē. 

 
15. 

Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 29-27 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Rīgas ielā 29-27 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam, un 
apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu 6200 
eiro. 
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Rīgas ielā 29-27 atsavināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
11.oktobra sēdē. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot 
Domes sēdē. 

 
16. 

Par pašvaldībai piederošā apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A nodošanu 
atsavināšanai 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu, apbūvētu 
zemesgabalu Stārķu ielā 26A ar kopējo platību          
668 kv.m, pārdodot par brīvu cenu. 
   Lūdz deputātus noteikt, cik sertificētus vērtētājus 
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pieaicināt veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu? 
 

Gunārs ANSIŅŠ: - Aicina deputātus izteikt viedokli par minēto jautājumu. 
 

Jānis VILNĪTIS: - Ņemot vērā atsavināmā zemesgabala platību un 
nekustamo īpašumu cenas konkrētajā Liepājas pilsētas 
mikrorajonā, nekustamā īpašuma novērtēšanai ierosina 
pieaicināt vienu sertificētu vērtētāju. 
 

Gunārs ANSIŅŠ: - Jautā, vai ir citi priekšlikumi? Ja tādu nav, aicina 
atbalstīt priekšlikumu nekustamā īpašuma novērtēšanai 
pieaicināt vienu sertificētu vērtētāju. 
  Aicina deputātus akceptēt lēmuma projektu.   

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
 

NOLEMJ: 1. Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldībai 
piederošā apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A 
nodošanu atsavināšanai", nosakot, ka zemesgabala 
Stārķu ielā 26A novērtēšanai tiks pieaicināts viens 
sertificēts vērtētājs.  
 

2. Iesniegt lēmuma projektu izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra sēdē. 

3.  

Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka ziņos Domes sēdē par sagatavoto lēmuma 
projektu. 

 
Sēde slēgta 2018.gada 4.oktobrī pulksten 15.35. 
 
 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS                                                                                Gunārs ANSIŅŠ 

 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS    Valērijs AGEŠINS 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Atis DEKSNIS 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Ģirts KRONBERGS 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Edvīns STRIKS 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Jānis VILNĪTIS 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Vilnis VITKOVSKIS 
 
 

 
 
Protokolēja 

  
 
Egita LUKJANOVA 

 


