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SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 

2019.gada 7.novembrī Nr. 11 
 
Sēde sasaukta 2019.gada 7.novembrī pulksten 14.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 7.novembrī pulksten 14.01. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 
Sēdē piedalās 6 komitejas locekļi: 

 
Gunārs ANSIŅŠ 
Atis DEKSNIS 
Linda MATISONE 
Edvīns STRIKS 
Modris ŠVEIDUKS 
Vilnis VITKOVSKIS 
  

Sēdē nepiedalās 2 komitejas locekļi: 
 
Uldis SESKS, komandējumā 
Gaļina SKOROBOGATOVA, slimības dēļ 
  

Klātesošie:  
 
Mārtiņš ĀBOLS, Attīstības pārvaldes vadītājs                                                                                                                          
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs                                                                                                                   
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektors                                                                                                                            
Mārtiņš HERBSTS, Attīstības pārvaldes projektu vadītājs                                                                                                                 
Evija KALVENIECE, Finanšu pārvaldes vadītāja                                                                                                                             
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības Izpilddirektora  vietnieks                                                                                                                 
  

Sēdi protokolē: Evija OŠENIECE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
 
1. Par projektu "Kopienas drošības pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un attīstību" ("Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation 
and Development") - CASCADE. 
2. Par projektu "Jaunatne drošākai jaunatnei" ("Youth for safer youth"). 
3. Par projektu "Sporta vērtības" ("Sport4values"). 
4. Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta" (Roņu iela). 
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5. Par saistību dzēšanas priekšlikuma saskaņošanu. 
6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
7. Par apbūvēta zemesgabala Pīlādžu ielā 25, Liepājā, pārdošanas cenas 
apstiprināšanu. 
8. Par apbūvēta zemesgabala Satiksmes ielā 6, Liepājā, pārdošanas cenas 
apstiprināšanu. 
9. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1A-14 nosacīto cenu. 
10. Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 nosacīto cenu. 
11. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 nosacīto cenu. 
12. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-20 nosacīto cenu. 
13. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-4 nosacīto cenu. 
14. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-9 nosacīto cenu. 
15. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-45 nosacīto cenu. 
16. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. 
17. Par būves Virsnieku ielā 11, Liepājā, nodošanu atsavināšanai. 
18. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 13-35 atsavināšanu. 
19. Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 12-30 atsavināšanu. 
20. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 92-24 atsavināšanu. 
21. Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 atsavināšanu. 
22. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A-14 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
 

1. 
Par projektu "Kopienas drošības pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos 

klimata pārmaiņām un attīstību" ("Community Safety Action for Supporting 
Climate Adaptation and Development") - CASCADE. 

 
ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts ir 
nepieciešams, lai LPPI “Liepājas pilsētas Pašvaldības 
policija” varētu piedalīties projektā “Kopienas 
drošības pasākumi, lai atbalstītu pielāgošanos 
klimata pārmaiņām un attīstību” (“Community Safety 
Action for Supporting Climate Adaptation and 
Development”) - CASCADE. CASCADE projekta 
mērķis ir uzlabot pilsētu izturību, kā arī vispārējo 
makroreģionālo noturību. Paredzamais CASCADE 
rezultāts ir pielāgot esošās riska novērtēšanas 
metodoloģijas klimata pārmaiņu kontekstā un pielāgot 
tās pilsētu līmenim. Šī metodoloģija tiks izmantota 
pilsētas amatpersonu, kuras ir atbildīgas par civilo 
aizsardzību, apmācību kursā. Ja šis process būs 
veiksmīgs, plānots, ka apmācības varēs nodrošināt 
visās Baltijas jūras reģiona valstīs. Lēmums palīdzēs 
veicināt Liepājas un Baltijas jūras reģiona gatavību 
klimata pārmaiņu radītajiem riskiem. Projekta 
kopējais budžets: 867 028,49 eiro. LPPI “Liepājas 
pilsētas Pašvaldības policija” projekta budžets: 12 
107,00 eiro. 74,73% finansējums tiek segts no DG 
ECHO finansējuma. LPII “Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policijas” līdzfinansējums projektā tiek 
ieguldīts ar darbu, tādējādi neradot nekādas papildus 
izmaksas pilsētas budžetam. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 14.novembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
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atturas-nav, 
nebalso-nav,  
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 

projektu "Kopienas drošības pasākumi, lai 
atbalstītu pielāgošanos klimata pārmaiņām un 
attīstību" ("Community Safety Action for 
Supporting Climate Adaptation and 
Development") - CASCADE" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

2. 
Par projektu "Jaunatne drošākai jaunatnei" ("Youth for safer youth"). 

 
ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
neciešams, lai LPPI “Liepājas pilsētas Pašvaldības 
policija” varētu realizēt projektu “Jaunatne drošākai 
jaunatnei” (“Youth for safer youth”), tādējādi veicinot 
jauniešu iesaisti pilsētas norisēs un veicinot viņu 
drošības sajūtu pilsētā. Kopā ar partneriem un 
jauniešiem izstrādāt un veikt Baltijas jūras reģiona 
jauniešu aptauju par drošības sajūtu, kā arī par 
risinājumiem, kā to uzlabot. Sagatavot informāciju 
turpmākajam projektam jauniešu izglītošanai par 
drošības jautājumiem, izmantojot mūsdienīgus, 
jauniešiem pieejamus, risinājumus. Projekta kopējais 
budžets: 50 550 eiro, kas tiek sadalīts starp 5 
partneriem. 90% finansējums tiek segts no Baltijas 
jūras valstu padomes (Council of the Baltic Sea 
States) Projektu atbalsta mehānisma (Project Support 
Facility). Atlikušie 10% tiek ieguldīti ar darbu no 
projekta partneriem, tādējādi neradot nekādas 
papildus izmaksas pilsētas budžetam. LPPI “Liepājas 
pilsētas Pašvaldības policija līdzfinansējums ir 2%, 
kas tiks ieguldīts ar darbu projekta ietvaros. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
"Jaunatne drošākai jaunatnei" ("Youth for safer 
youth") un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 
 
 
 

3. 
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Par projektu "Sporta vērtības" ("Sport4values"). 
 

ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai Liepājas Sporta pārvalde varētu 
piedalīties projektā “Sporta vērtības” (“Sport4values”), 
pretendējot uz finansējumu pieredzes apmaiņai un 
labās prakses piemēru apgūšanai par aktīva un 
veselīga dzīves veida veicināšanu pilsētā. Projekta 
galvenais rezultāts ir pieredzes apmaiņas aktivitātes 
par urbānā sporta veicināšanu projekta sadarbības 
partneru pilsētās. Finansējums 100% apmērā tiek 
segts no ERAF. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par "Sporta 
vērtības" ("Sport4values") un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

4. 
Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 

pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta" (Roņu iela). 
 

ZIŅO Kristīne 
LUKOŠJUS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts ir 
nepieciešams, lai projektu "Degradēto teritoriju 
revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2. 
kārta" iesniegtu finansējuma saņemšanai ERAF 
programmā, lai varētu veikt investīcijas publiskā 
infrastruktūrā, lai radītu priekšnoteikumus 
uzņēmējdarbības attīstībai, jaunu darba vietu izveidei 
un privāto nefinanšu investīciju piesaistei šajā 
teritorijā. Projekta ietvaros plānots pārbūvēt Roņu 
ielu, izbūvēt autostāvvietas un izbūvēt pludmales 
tematiskā plānojuma D1 funkcionālajā zonā 
paredzēto, t. sk., Roņu ielas pagarinājuma izbūve līdz 
kāpai, stacionārās  publiskās tualetes būvniecība, 
konteinertipa tualešu un dušu  izvietošana, 
saliekamas koka seguma moduļveida platformas 
izvietošana sezonālo pakalpojumu sniegšanai. 
Projekta kopējās izmaksas 2 258 217,98 eiro. 
Projekta attiecināmās izmaksas – 2 200 000,00 EUR, 
no tām: Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums (85%) – 1 870 000,00 EUR; valsts 
budžeta dotācija (3,75%) -  82 500,00 EUR; Liepājas 
pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) – 247 
500,00 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas – 58 
217,98 EUR. Projekta īstenošanai nepieciešamais 
pašvaldības līdzfinansējumu projekta attiecināmo 
izmaksu segšanai 247 500,00 EUR: 2020. gadā – 
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123 750,00 EUR; 2021. gadā – 123 750,00 EUR. 
Projekta īstenošanai nepieciešamais Liepājas 
pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta 
neattiecināmo izmaksu segšanai 69 206,28 EUR:  
2020. gadā – 29 108,99 EUR; 2021. gadā – 29 
108,99 EUR. Projekta īstenošanai nepieciešamais 
Liepājas pilsētas pašvaldības priekšfinansējums, 
ņemot vērā avansa maksājumu, projekta attiecināmo 
izmaksu segšanai 2021. gadā – 195 250,00 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
"Degradēto teritoriju revitalizācija un 
uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide 
kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta" (Roņu iela)" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

5. 
Par saistību dzēšanas priekšlikuma saskaņošanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts ir  
nepieciešams, lai saskaņotu Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” 
iesniegto priekšlikumu par pašvaldības dzīvojamo 
telpu īrnieku neizpildīto saistību pret dzīvojamās 
mājas pārvaldnieku dzēšanas kārtību. Tiks 
nodrošināta pašvaldības dzīvokļu īrnieku parādu 
daļēja dzēšana pārvaldniekam, kas uzlabos 
dzīvojamās mājas finansiālo stāvokli. Liepājas 
pašvaldības 2019. gada budžetā šim mērķim piešķirti 
95 529 eiro.  

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

 

NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.2. "Par saistību dzēšanas 
priekšlikuma saskaņošanu". 

 
 

6. 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmo objektu 2019.gada 16.oktobra 
izsoles rezultātus: dzīvokļa īpašums Buru ielā 8-1, 
Liepājā, nosolītā cena - 925 EUR; dzīvokļa īpašums 
Buru ielā 8-4, Liepājā, nosolītā cena - 1875 EUR; 
dzīvokļa īpašums Buru ielā 8-8, Liepājā, nosolītā 
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cena - 3125 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

7. 
Par apbūvēta zemesgabala Pīlādžu ielā 25, Liepājā, pārdošanas cenas 

apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
apbūvēta zemesgabala Pīlādžu ielā 25, Liepājā, 
pārdošanas cenu 12500 EUR (divpadsmit tūkstoši 
pieci simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
apbūvēta zemesgabala Pīlādžu ielā 25, Liepājā, 
pārdošanas cenas apstiprināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

8. 
Par apbūvēta zemesgabala Satiksmes ielā 6, Liepājā, pārdošanas cenas 

apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā apbūvēta zemesgabala 
Satiksmes ielā 6, Liepājā pārdošanas cenu 43400 
EUR (četrdesmit trīs tūkstoši četri simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
apbūvēta zemesgabala Satiksmes ielā 6, Liepājā, 
pārdošanas cenas apstiprināšanu" un iesniegt 
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izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

9. 
Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1A-14 nosacīto cenu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 
1A-14, Liepājā, nosacīto cenu 6100 EUR (seši 
tūkstoši viens simts euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 14.novembra 
sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1A-14 nosacīto cenu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

10. 
Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 nosacīto cenu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7, Liepājā, 
nosacīto cenu 4200 EUR (četri tūkstoši divi simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 nosacīto 
cenu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

11. 
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, nosacīto 
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cenu 5100 EUR (pieci tūkstoši viens simts euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 nosacīto cenu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

12. 
Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-20 nosacīto cenu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-20, Liepājā, nosacīto 
cenu 4900 EUR (četri tūkstoši deviņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-20 nosacīto cenu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

13. 
Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-4 nosacīto cenu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-4, Liepājā, 
nosacīto cenu 7000 EUR (septiņi tūkstoši euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-4 nosacīto 
cenu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 



9 

 Liepājas pilsētas domes sēdē. 
 

14. 
Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-9 nosacīto cenu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-9, Liepājā, 
nosacīto cenu 4900 EUR (četri tūkstoši deviņi simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-9 nosacīto 
cenu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

15. 
Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-45 nosacīto cenu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-45, Liepājā, 
nosacīto cenu 4400 EUR (četri tūkstoši četri simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-45 nosacīto 
cenu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

16. 
Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo 
dzīvokļa īpašumu atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē: Atmodas 
bulvārī 8A-5,Atmodas bulvārī 8B-3, Atmodas bulvārī 
8B-63, Atmodas bulvārī 10A-29, Atmodas bulvārī 
12A-39, kadastra numurs 1700 903 2109; Atmodas 
bulvārī 14-33, Baltijas ielā 9-32; Baltijas ielā 11-29, 
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Baltijas ielā 11-33, Grīzupes ielā 7-44, Grīzupes ielā 
7-54, Ģenerāļa Baloža ielā 7-32, Ģenerāļa Baloža 
ielā 11-48, Ģenerāļa Baloža ielā 15-18, Ģenerāļa 
Baloža ielā 21-14, Ģenerāļa Baloža ielā 41-54, 
Katedrāles ielā 9-11, Katedrāles ielā 13-47, 
Katedrāles ielā 15-3, Katedrāles ielā 15-32, 
Mežmalas ielā 3-32, Oskara Kalpaka ielā 52/56-10, 
Oskara Kalpaka ielā 52/56-56, Oskara Kalpaka ielā 
52/56-112; Oskara Kalpaka ielā 64-6, Oskara 
Kalpaka ielā 64-14, Oskara Kalpaka ielā 64-32, 
Oskara Kalpaka ielā 64-35, Oskara Kalpaka ielā 
64-44, Oskara Kalpaka ielā 64-64, Oskara Kalpaka 
ielā 64-50, Oskara Kalpaka ielā 64-54, Oskara 
Kalpaka ielā 64-63, Pāvilostas ielā 1-66, Pāvilostas 
ielā 3-42, Pāvilostas ielā 2-65, Pāvilostas ielā 3-20, 
Pāvilostas ielā 5-70, Pāvilostas ielā 5-106, Pāvilostas 
ielā 5-114, Pāvilostas ielā 5-123; Pulkveža Brieža ielā 
7-22, Spīdolas ielā 4-3, Spīdolas ielā 4-37, Spīdolas 
ielā 6-23, Spīdolas ielā 6-48, Spīdolas ielā 10-2, 
Spīdolas ielā 12-32, Spīdolas ielā 12-49, Spīdolas 
ielā 12-51, Spīdolas ielā 12-65, Spīdolas ielā 12-66; 
Toma ielā 7-14, Toma ielā 7-41,Toma ielā 7-127, 
Turaidas ielā 8A-17, Turaidas ielā 9-29, Toma ielā 
7-95, Turaidas ielā 12-1,Turaidas ielā 16-3,Viršu ielā 
3-32, Viršu ielā 6-47, Viršu ielā 7-62, Viršu ielā 
7-68,Viršu ielā 7-74, Viršu ielā 8-63. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 14.novembra 
sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

17. 
Par būves Virsnieku ielā 11, Liepājā, nodošanu atsavināšanai. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atsavināt Liepājas pilsētas pašvaldības būvi Virsnieku 
ielā 11, Liepājā , pārdodot par brīvu cenu 
zemesgabala Virsnieku ielā 11, Liepājā, īpašuma 
īpašniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par būves 
Virsnieku ielā 11, Liepājā nodošanu 
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atsavināšanai" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

18. 
Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 13-35 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 13-35, Liepājā,  
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 13-35 atsavināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

19. 
Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 12-30 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 12-30, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 12-30 
atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 
 
 

20. 
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Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 92-24 atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 92-24, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 92-24 
atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

21. 
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, 
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 14.novembra sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 
atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 14.novembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

22. 
Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A-14 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Brīvības ielā 115A-14, Liepājā, 2019.gada 16.oktobra 
izsoles rezultātus (nosolītā cena - 2580 EUR). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 14.novembra sēdē. 
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KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A-14 izsoles 
rezultātu apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 14.novembra 
sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
Sēde slēgta 2019.gada 7.novembrī pulksten 14.22. 
 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
 
 
 

 Jānis VILNĪTIS 

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
VIETNIEKS 
 
  
                                                                  

 Gunārs ANSIŅŠ 

KOMITEJAS LOCEKLIS 
 
 
                                                                                   

 Atis DEKSNIS 

KOMITEJAS LOCEKLE 
 
  
                                                                                   

 Linda MATISONE 

KOMITEJAS LOCEKLIS 
 
   
                                                                                 

 Edvīns STRIKS 

KOMITEJAS LOCEKLIS 
 
   
                                                                                 

 Modris ŠVEIDUKS 

KOMITEJAS LOCEKLIS 
 
    
                                                                                

 Vilnis VITKOVSKIS 

 
Protokolēja: 
 

  
Evija OŠENIECE 

 

 


