
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 
PASTĀVĪGĀ FINANŠU KOMITEJA 

 

Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404732, fakss 63423391 
 
 

SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

2019.gada 9.maijā Nr. 5 
 

Sēde sasaukta 2019.gada 9.maijā pulksten 14.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 9.maijā pulksten 13.59. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 
Sēdē piedalās 6 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Atis DEKSNIS 
Uldis SESKS 
Gaļina SKOROBOGATOVA 
Edvīns STRIKS 
Modris ŠVEIDUKS 
  

Sēdē nepiedalās 2 komitejas locekļi: 
Linda MATISONE, citu darba pienākumu dēļ 
Vilnis VITKOVSKIS, citu darba pienākumu dēļ 
  

Klātesošie:  
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs                                                                                                                   
Ronalds FRICBERGS, pašvaldības Izpilddirektors                                                                                                                            
Didzis JĒRIŅŠ, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (būvniecības     
jautājumos)                                                                                         
Evija KALVENIECE, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes vadītāja                                                                                                 
Aiga KĻAVENIECE, Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece                                                                                                                
Elīna TOLMAČOVA, Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas 
vadītāja                                                                                             
Arnis VĪTOLS, Ekonomikas nodaļas vadītājs                                                                                                                            
Uldis ZUPA, Sabiedriskā transporta aģentūras direktors                                                                                                             
  

Sēdi protokolē: Evija OŠENIECE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 5.novembra lēmumā Nr.494 "Par 
projektu "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā, 3.kārta"". 
2. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2018.gada publisko pārskatu. 
3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 8.oktobra lēmumā Nr.440  "Par projektu 
"Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai 
Liepājā"". 
4. Par neapdzīvojamo telpu Roņu ielā 1-31N nodošanu lietošanā. 
5. Par neapbūvēta zemesgabala - starpgabala - Parka ielā 23 pirmpirkuma tiesīgo personu. 
6. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Brīvības ielā 164, Liepājā, cenas apstiprināšanu. 
7. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Dārza ielā 47, Liepājā, cenas apstiprināšanu. 
8. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Brīvības ielā 191, Liepājā, cenas apstiprināšanu. 
9. Par nekustamo īpašumu Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A  izsoles noteikumu 
apstiprināšanu. 
10. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-2N izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
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11. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-5N izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
12. Par nekustamā īpašuma Šaurajā ielā 2-1M izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
13. Par dzīvokļa īpašuma Andreja Pumpura ielā 13-3 izsoli. 
14. Par dzīvokļa īpašuma Augustes ielā 6-5 izsoli. 
15. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1 izsoli. 
16. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4 izsoli. 
17. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8 izsoli. 
18. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 73-22 izsoli. 
19. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A-14 izsoli. 
20. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-10 izsoli. 
21. Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67-8 izsoli. 
22. Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-3 izsoli. 
23. Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-5 izsoli. 
24. Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-9 izsoli. 
25. Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-10 izsoli. 
26. Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10-23 izsoli. 
27. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 17-9 izsoli. 
28. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-11 izsoli. 
29. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59A-2 izsoli. 

 
 

1. 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 5.novembra lēmumā Nr.494 

"Par projektu "Cilvēkresursu piesaistes programma veselības aprūpei Liepājā, 3.kārta"". 
 

ZIŅO Elīna TOLMAČOVA: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai piešķirtu papildu 
finansējumu 2015. gada 5. novembrī apstiprinātajai 
Cilvēkresursu piesaistes programmai veselības aprūpei 
Liepājā 2016. - 2020.gadam, 3. kārta (turpmāk – 
Programma). Programmā iekļautas vairākas jaunas 
aktivitātes: Rīgas Stradiņa universitātes studiju 
programmas “Ārsts” 6.kursa studentu klīnikā balstītas 
apmācības nodrošināšana SIA “Liepājas reģionālā 
slimnīca”; Rīgas Stradiņa universitātes Zobārstniecības 
studiju 4.kursa studentu prakses nodrošināšana Liepājas 
zobārstniecības poliklīnikā; trūkstošo ambulatoro ārstu 
piesaiste SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes 
centrs” un PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes 
centrs” valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanai, 
medicīnas māsu darba vidē balstītu zināšanu un 
profesionālo prasmju pilnveidošanai. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2015.gada 5.novembra 
lēmumā Nr.494 "Par projektu "Cilvēkresursu piesaistes 
programma veselības aprūpei Liepājā, 3.kārta'" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
2. 

Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 2018.gada publisko 
pārskatu. 

 
ZIŅO Uldis ZUPA: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai informētu par 
Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras „Liepājas 
sabiedriskais transports” darbību 2018. gadā un 
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nodrošinātu aģentūras darbības  pārskatāmību un kontroli. 
Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras „Liepājas 
sabiedriskais transports” Publiskais pārskats 2018. gadam 
tiks publicēts  aģentūras mājaslapā 
www.liepajastransports.lv. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par pašvaldības 
aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 
2018.gada publisko pārskatu  un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
3. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 8.oktobra lēmumā Nr.440  "Par 
projektu "Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases 

nodrošināšanai Liepājā"". 
 

ZIŅO Aiga KĻAVENIECE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, 
lai precizētu projekta budžetu, jo īstenojot projektu, tika 
piesaistīts papildu finansējums. 2018. gada 31. decembrī 
noslēdzās projekta “Tehniskā palīdzība Liepājas integrēto 
teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases 
nodrošināšanai” īstenošanas termiņš. Saskaņā ar 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2019. gada 
7.februāra lēmumu, projekta kopējās izmaksas ir 59 284 
eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums – 50 391,40 eiro un valsts budžeta dotācija – 
8 892,60 eiro. Sākotnēji projekta pieteikumā plānotās 
kopējās izmaksas bija 46 666 eiro, no kurām Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējums –39 666,10 eiro 
(85% apmērā) un valsts budžeta dotācija – 6 999,90 eiro 
(15% apmērā). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2015.gada 8.oktobra lēmumā 
Nr.440 "Par projektu "Tehniskā palīdzība integrēto 
teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases 
nodrošināšanai Liepājā"" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
4. 

Par neapdzīvojamo telpu Roņu ielā 1-31N nodošanu lietošanā. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai sabiedriskā labuma 
organizācijai, Labdarības biedrībai “Latvijas Humānās 
palīdzības centrs” atkārtoti varētu nodot bezatlīdzības 
lietošanā pašvaldības īpašumā esošas neapdzīvojamās 
telpas Roņu ielā 1-31N. Biedrībai tādējādi tiks dota iespēja 
turpināt darbību labdarības jomā bez papildus izmaksām 
par telpu nomu. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 16.maija sēdē. 
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KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
neapdzīvojamo telpu Roņu ielā 1-31N nodošanu 
lietošanā un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
5. 

Par neapbūvēta zemesgabala - starpgabala - Parka ielā 23 pirmpirkuma tiesīgo personu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai Liepājas dome 
apstiprinātu pirmpirkuma tiesību ieguvušo personu uz 
Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu – 
zemesgabalu Parka ielā 23  (kadastra Nr.1700 022 0184). 
Izsludinot izsoli par zemesgabalu Parka ielā 23, Liepājas 
Nekustamā īpašuma pārvalde 2019. gada 1. aprīlī saņēma 
blakus zemesgabala īpašnieka iesniegumu ar vēlmi 
izmantot pirmpirkuma tiesības. Pieguļošā zemesgabala 
īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības uz pašvaldībai 
piederošo zemesgabalu. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par neapbūvēta 
zemesgabala - starpgabala - Parka ielā 23 pirmpirkuma 
tiesīgo personu un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

6. 
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Brīvības ielā 164, Liepājā, cenas apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, 
lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kura nav 
izmantojama pašvaldības funkciju izpildei, jo uz tās atrodas 
citai personai piederošs ēku (būvju) īpašums, Liepājas 
pašvaldība nodeva atsavināšanai pašvaldības nekustamo 
īpašumu – apbūvētu zemesgabalu ar platību 20 505 kv.m 
Brīvības ielā 164, Liepājā (kadastra Nr.1700 023 0073), 
par brīvu cenu pārdodot uz tā esošo ēku (būvju) īpašuma 
īpašniekam. Saskaņā ar sertificētas vērtētājas Anitas 
Vēdiķes vērtējumu nekustamā īpašuma noteiktā tirgus 
cena ir 168 700 eiro, savukārt SIA “Vindeks” vērtējums ir 
140 700 eiro. Izvērtējot iesniegtos vērtējumus, 
zemesgabalu Brīvības ielā 164 pašvaldība ēkas Brīvības 
ielā 164 īpašniekam pārdod par augstāko  novērtēto cenu 
– 168 700 eiro. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par pašvaldībai 
piederošā zemesgabala Brīvības ielā 164, Liepājā, 
cenas apstiprināšanu un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 
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RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 
 
 
 

7. 
Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Dārza ielā 47, Liepājā, cenas apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, 
lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kura nav 
izmantojama pašvaldības funkciju izpildei, jo uz tās atrodas 
citai personai piederošs ēku (būvju) īpašums, Liepājas 
pašvaldība nodeva atsavināšanai pašvaldības nekustamo 
īpašumu – apbūvētu zemesgabalu ar platību 547 kv.m 
Dārza ielā 47, Liepājā (kadastra Nr.1700 034 0337), par 
brīvu cenu pārdodot uz tā esošo ēku (būvju) īpašuma 
īpašniekam. Saskaņā ar sertificētas vērtētājas Anitas 
Vēdiķes vērtējumu nekustamā īpašuma noteiktā tirgus 
cena ir 9 300 eiro, par kādu tas tiek pārdots ēkas Dārza 
ielā 47  īpašniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par pašvaldībai 
piederošā zemesgabala Dārza ielā 47, Liepājā, cenas 
apstiprināšanu un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
8. 

Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Brīvības ielā 191, Liepājā, cenas apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, 
lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kura nav 
izmantojama pašvaldības funkciju izpildei, jo uz tās atrodas 
citai personai piederošs ēku (būvju) īpašums, Liepājas 
pašvaldība nodeva atsavināšanai pašvaldības nekustamo 
īpašumu – apbūvētu zemesgabalu ar platību 4 262 kv.m 
Brīvības ielā 191, Liepājā (kadastra Nr. 1700 023 0030), 
par brīvu cenu pārdodot uz tā esošo ēku (būvju) īpašuma 
īpašniekam. Saskaņā ar sertificētas vērtētājas Anitas 
Vēdiķes vērtējumu nekustamā īpašuma noteiktā tirgus 
cena ir 25 500 eiro, savukārt SIA “Vindeks” vērtējums ir 28 
900 eiro. Izvērtējot iesniegtos vērtējumus, zemesgabalu 
Brīvības ielā 191 pašvaldība ēkas Brīvības ielā 191 
īpašniekam pārdod par augstāko  novērtēto cenu – 28 900 
eiro. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par pašvaldībai 
piederošā zemesgabala Brīvības ielā 191, Liepājā, 
cenas apstiprināšanu  un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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9. 

Par nekustamo īpašumu Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A  izsoles noteikumu 
apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka lēmuma projekts nepieciešams, lai racionāli 
rīkotos ar pašvaldības mantu, kura nav izmantojama 
pašvaldības funkciju izpildei. Liepājas pilsētas domei 
nepieciešams apstiprināt izsoles noteikumus, lai varētu 
organizēt nekustamo īpašumu Sporta ielā 16 un Saules 
ielā 15A izsoli. Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes  2014. 
gada 27. marta  lēmumu Nr.106  „Par nekustamo 
īpašumu Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A  nodošanu 
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” dome 
ir nodevusi atsavināšanai nekustamos īpašumus Sporta 
ielā 16 un Saules ielā 15A. Saskaņā ar sertificētas 
vērtētājas Anitas Vēdiķes vērtējumu: nekustamā īpašuma 
Saules ielā 15A vērtējums: 109 000 EUR, nekustamā 
īpašuma Sporta ielā 16 vērtējums: 206 500 EUR. Saskaņā 
ar sertificēta vērtētāja Jāņa Rīdūža vērtējumu: nekustamā 
īpašuma Saules ielā 15A vērtējums: 102 000 EUR; 
nekustamā īpašuma Sporta ielā 16 vērtējums: 212 000 
EUR. Izvērtējot iesniegtos vērtējumus, Saules ielas 15A 
nosacītā cena: 109 000 EUR, Sporta ielas 16 nosacītā 
cena: 212 000 EUR. Izsoles sākuma cena: 321 000 EUR. 
Pārdošanas metode –  izsole bez pretendentu atlases. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par nekustamo 
īpašumu Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A izsoles 
noteikumu apstiprināšanu un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

10. 
Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-2N izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu 
atsavināmā objekta, neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 
25/27-2N,Liepājā un tām piekrītošās zemes 96/10000 
kopīpašuma domājamo daļu, 2019.gada 3.aprīļa izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 2400 EUR). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-2N izsoles 
rezultātu apstiprināšanu un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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11. 
Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-5N izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, neapdzīvojamo telpu 
Dzintaru ielā 25/27-5N, Liepājā un tām piekrītošās zemes 
3/10000 kopīpašuma domājamo daļu, 2019.gada 3.aprīļa 
izsoles rezultātus (nosolītā cena - 2200 EUR). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-5N izsoles 
rezultātu apstiprināšanu un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
12. 

Par nekustamā īpašuma Šaurajā ielā 2-1M izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, nekustamā īpašuma 
Šaurajā ielā 2-1M, Liepājā, 2019.gada 3.aprīļa izsoles 
rezultātus (nosolītā cena – 6700 EUR). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā 
īpašuma Šaurajā ielā 2-1M izsoles rezultātu 
apstiprināšanu un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
13. 

Par dzīvokļa īpašuma Andreja Pumpura ielā 13-3 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Andreja Pumpura ielā 13-3, Liepājā, nosacīto 
cenu 3900 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Andreja Pumpura ielā 13-3 izsoli un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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14. 
Par dzīvokļa īpašuma Augustes ielā 6-5 izsoli. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Augustes ielā 6-5, Liepājā, nosacīto cenu 2100 
EUR (divi tūkstoši viens simts euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Augustes ielā 6-5 izsoli un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
15. 

Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Buru ielā 8-1, Liepājā, 2019.gada 13.februāra izsoli par 
nenotikušu un apstiprināt dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1, 
Liepājā, otrās izsoles sākumcenu – 880 EUR (astoņi simti 
astoņdesmit euro), pazeminot nosacīto cenu 1100 EUR 
(viens tūkstotis viens simts euro) par 20 (divdesmit) 
procentiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Buru ielā 8-1 izsoli un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
16. 

Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Buru ielā 8-4, Liepājā, 2019.gada 13.februāra izsoli par 
nenotikušu un apstiprināt dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4, 
Liepājā, otrās izsoles sākumcenu – 1680 EUR (viens 
tūkstotis seši simti astoņdesmit euro), pazeminot nosacīto 
cenu 2100 EUR (divi tūkstoši viens simts euro) par 20 
(divdesmit) procentiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Buru ielā 8-4 izsoli  un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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17. 

Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Buru ielā 8-8, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2188, 
2019.gada 13.februāra izsoli par nenotikušu un apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8, Liepājā, otrās izsoles 
sākumcenu -  1840 EUR (viens tūkstotis astoņi simti 
četrdesmit euro), pazeminot nosacīto cenu 2300 EUR (divi 
tūkstoši trīs simti euro) par 20 (divdesmit) procentiem. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 
 
 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Buru ielā 8-8 izsoli un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
18. 

Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 73-22 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Brīvības ielā 73-22, Liepājā, kadastra numurs 
1700 903 1759, nosacīto cenu 2600 EUR (divi tūkstoši seši 
simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Brīvības ielā 73-22 izsoli un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
19. 

Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A-14 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Brīvības ielā 115A-14, Liepājā, kadastra numurs 
1700 903 1325, nosacīto cenu 3100 EUR (trīs tūkstoši 
viens simts euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Brīvības ielā 115A-14 izsoli un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 
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RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
20. 

Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-10 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Kārļa ielā 5-10, Liepājā, kadastra numurs 1700 
903 0489, nosacīto cenu 1600 EUR (viens tūkstotis seši 
simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Kārļa ielā 5-10 izsoli un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
21. 

Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67-8 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka iesniegtais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Kungu ielā 67-8, Liepājā, kadastra numurs 1700 
902 9759, nosacīto cenu 2300 EUR (divi tūkstoši trīs simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Kungu ielā 67-8 izsoli un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
22. 

Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-3 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Laivu ielā 9-3, Liepājā, kadastra numurs 1700 
903 2562, nosacīto cenu 900 EUR (deviņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Laivu ielā 9-3 izsoli  un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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23. 
Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-5 izsoli. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Laivu ielā 9-5, Liepājā, kadastra numurs 1700 
903 1181, nosacīto cenu 1400 EUR (viens tūkstotis četri 
simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Laivu ielā 9-5 izsoli  un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
24. 

Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-9 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Laivu ielā 9-9, Liepājā, kadastra numurs 1700 
903 2559, nosacīto cenu 1100 EUR (viens tūkstotis viens 
simts euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Laivu ielā 9-9 izsoli un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
25. 

Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-10 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Laivu ielā 9-10, Liepājā, kadastra numurs 1700 
903 2563, nosacīto cenu 2000 EUR (divi  tūkstoši euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Laivu ielā 9-10 izsoli un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
26. 

Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10-23 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10-23, Liepājā, kadastra 
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numurs 1700 903 1041, nosacīto cenu 1800 EUR (viens 
tūkstotis astoņi simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10-23 izsoli un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
27. 

Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 17-9 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Nākotnes ielā 17-9, Liepājā, kadastra numurs 
1700 903 2111, nosacīto cenu 2500 EUR (divi tūkstoši 
pieci simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Nākotnes ielā 17-9 izsoli un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
28. 

Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-11 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Tirgus ielā 26-11, Liepājā, kadastra numurs 1700 
903 2367, nosacīto cenu 4300 EUR (četri tūkstoši trīs simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 16.maija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Tirgus ielā 26-11 izsoli un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
29. 

Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59A-2 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Tirgus ielā 59A-2, Liepājā, kadastra numurs 1700 
903 2273, nosacīto cenu 900 EUR (deviņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
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16.maija sēdē. 
KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa 
īpašuma Tirgus ielā 59A-2 izsoli un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
16.maija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
Sēde slēgta 2019.gada 9.maijā pulksten 14.28. 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
 
 
 

 Jānis VILNĪTIS 

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA  
VIETNIEKS 
  
 
                                                                

 Gunārs ANSIŅŠ 

KOMITEJAS LOCEKLIS  
 
                            
                                                       

 Atis DEKSNIS 

KOMITEJAS LOCEKLIS 
  
 
                                                                                  

 Uldis SESKS 

KOMITEJAS LOCEKLE 
  
 
                                                                                   

 Gaļina 
SKOROBOGATOVA 

KOMITEJAS LOCEKLIS 
   
 
                                                                                 

 Edvīns STRIKS 

KOMITEJAS LOCEKLIS 
 
 
                                                                                   

 Modris ŠVEIDUKS 

 
 
Protokolēja: 
 
 

  
 
Evija OŠENIECE 

 

 

 

 

 


