
1 

 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

2019.gada 10.oktobrī Nr. 10 
 

Sēde sasaukta 2019.gada 10.oktobrī pulksten 14.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 10.oktobrī pulksten 13.59. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 
Sēdē piedalās 7 komitejas locekļi: 

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

Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis 
    Linda MATISONE 

  
Klātesošie:  

Mārtiņš ĀBOLS, Attīstības pārvaldes vadītājs                                                                                                                          
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs                                                                                                                   
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības Izpilddirektors                                                                                                                            
Evija KALVENIECE, Pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes 
vadītāja                                                                                                 
Aiga KĻAVENIECE, Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece                                                                                                                
Jānis NEIMANIS, Komunālās pārvaldes vadītājs                                                                                                                           
Kristīne NIEDRE-LATHERE, Izglītības pārvaldes vadītāja                                                                                                                          
Agris SAULE, Attīstības pārvaldes projektu vadītājs                                                                                                                 
  

Sēdi protokolē: Evija OŠENIECE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Par EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada 
perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas 
projektu "Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā". 
2. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2019.gadā. 
3. Par kustamās mantas atsavināšanu. 
4. Par kustamās mantas atsavināšanu. 
5. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija lēmumā Nr.207 "Par 
projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, 
Liepājā"". 
6. Par projektu "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5.kārta". 
7. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 

 
 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Finanšu komiteja 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: edoc@liepaja.lv, www.liepaja.lv 
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"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. 
8. Par Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres 
maksas noteikšanu. 
9. Par grozījumu lēmumā. 
10. Par Liepājas pilsētas pašvaldības vienoto grāmatvedības politiku. 
11. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.33 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam". 
12. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 
"Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"". 
13. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas Olimpiskais centrs". 
14. Par dzīvokļa īpašumu Kungu ielā 2, Liepājā, pārņemšanu. 
15. Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 15-1 nosacīto cenu. 
16. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 3-20 nosacīto cenu. 
17. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 nosacīto cenu. 
18. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20-31 nosacīto cenu. 
19. Par dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 73/75-11 nosacīto cenu. 
20. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6 izsoli. 
21. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 65-5 izsoli. 
22. Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 10-20 izsoli. 
23. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-7 izsoli. 
24. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-4A izsoli. 
25. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-6 izsoli. 
26. Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 49-4 izsoli. 
27. Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-7 izsoli. 
28. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-6 izsoli. 
29. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 9-5 izsoli. 
30. Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-8 izsoli. 
31. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-13 izsoli. 
32. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 11-12 izsoli. 
33. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-18 izsoli. 
34. Par dzīvokļa īpašuma Ludviķa ielā 23-5 izsoli. 
35. Par kopīpašuma domājamo daļu Rīgas ielā 8 atsavināšanu. 
36. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 97-30 atsavināšanu. 
37. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu. 
38. Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 atsavināšanu. 
39. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 20-26 atsavināšanu. 
40. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1A-14 atsavināšanu. 
41. Par dzīvokļa īpašuma Vidusceļa ielā 36-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
42. Par nekustamo īpašumu Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A izsoles rezultātu 
apstiprināšanu. 
43. Par būves nojaukšanu. 

 
 

1. 
Par EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-

2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas 
centri" īstenošanas projektu "Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība 

Liepājā". 
 

ZIŅO Kristīne NIEDRE-
LATHERE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmums nepieciešams, lai 
projektu “Zinātnes un izglītības inovāciju centra 
attīstība Liepājā” (Pr_34) varētu iesniegt Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 
finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda 
programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes 
“Inovācijas centri” projektu iesniegumu atlasē. 
Projekta mērķis ir attīstot Liepājas zinātnes un 
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izglītības inovācijas centru, veicināt zināšanu attīstību 
un karjeras izvēli STEM jomā, izstrādāt un īstenot 
izglītojamajiem un pedagogiem izglītības 
programmas, darbnīcas, koprades telpas, 
laboratorijas un citus interaktīvus pasākumus STEM 
jomā. Projekta kopējās izmaksas ir 986 049 EUR, no 
tām: Norvēģijas finanšu instrumenta, tai skaitā valsts 
budžeta līdzfinansējums (90%)  - 887 444 EUR; 
Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (10%) - 
98 605 EUR. Projekta īstenošanai nepieciešamais 
Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 98 605 
EUR (deviņdesmit astoņi tūkstoši seši simti pieci EUR) 
apmērā tiek plānots -2020. gadā - 39 442,00 EUR 
(40% no līdzfinansējuma); - 2021. gadā - 29 581,50 
EUR (30% no līdzfinansējuma);- 2022. gadā - 29 
581,50 EUR (30% no līdzfinansējuma). Tāpat projekta 
īstenošanai nepieciešams Liepājas pilsētas 
pašvaldības priekšfinansējums. 2022. gadā 
nepieciešams 88 744, 40 EUR (astoņdesmit astoņi 
tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri EUR un 40 centi). 
Šī summa tiks atmaksāta 2023. gadā pēc projekta 
noslēguma, ja izmaksas izlietotas pilnā plānotajā 
apmērā un nebūs konstatētas neatbilstības. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 
un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-
2021.gada perioda programmas "Pētniecība un 
izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" 
īstenošanas projektu "Zinātnes un izglītības 
inovāciju centra attīstība Liepājā" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
2. 

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2019.gadā. 

 
ZIŅO Kristīne NIEDRE-
LATHERE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai noteiktu viena izglītojamā izmaksas 
Liepājas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādēs,  pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās 
pirmsskolas izglītības iestādēs. Uzsākot 2019./2020. 
mācību gadu, ir noslēgti 47 līgumi ar citām 
pašvaldībām par 526 audzēkņiem, kuri apmeklē 
Liepājas pilsētas izglītības iestādes, bet kuru 
deklarētās dzīves vietas ir citu pašvaldību teritorijās. 
Liepājas pašvaldība 2019. gadā ir noslēgusi līgumus 
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ar 40 pašvaldībām par 462 audzēkņiem, 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 
tiek novirzīti izglītības nozares papildu finansēšanai. 
2019.gadā ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem ir ieplānoti                 EUR  272 934. Vidējās 
izmaksas 2019. gadā no 1.janvāra līdz 31. augustam 
uz vienu izglītojamo: vispārējās izglītības iestādēs 
34,18 EUR, pirmsskolas izglītības iestādēs 155.67 
EUR, speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs 125, 36 
EUR un Liepājas internātpamatskolā 199, 31 EUR. 
Vidējās izmaksas 2019. gadā no 1. septembra līdz 31. 
decembrim uz vienu izglītojamo: vispārējās izglītības 
iestādēs 32, 36 EUR, pirmsskolas izglītības iestādēs 
162,12 un speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs 
143,13 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
2019.gadā" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
3. 

Par kustamās mantas atsavināšanu. 
 

ZIŅO Jānis NEIMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut atsavināt, pārdodot izsolē, Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Nekustamo īpašumu pārvalde" 
bilancē esošu kustamo mantu, augošu koku kailcirti ar 
stumbra krāju 479,58 m3, kas atrodas kadastrā: 
64780060151, Reiņu mežā 3.kvartālā, 21.nogabalā, 
Nīcas novadā, Nīcas pagastā, un kuras 
apsaimniekošanu saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 15.marta nolikuma Nr.11 "Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" nolikums" 
8.3.apakšpunktu veic Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestāde "Komunālā pārvalde". Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē.  

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
kustamās mantas atsavināšanu" un iesniegt 
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izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
4. 

Par kustamās mantas atsavināšanu. 
 

ZIŅO Jānis NEIMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut atsavināt, pārdodot izsolē, Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Nekustamo īpašumu pārvalde" 
bilancē esošu kustamo mantu, augošu koku kailcirti ar 
stumbra krāju 367,47 m3, kas atrodas kadastrā: 
64780060151, Reiņu mežā 2.kvartālā, 3.nogabalā, 
Nīcas novadā, Nīcas pagastā, un kuras 
apsaimniekošanu saskaņā ar 2018.gada 15.marta 
nolikuma Nr.11 "Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes "Komunālā pārvalde" nolikums" 
8.3.apakšpunktu veic Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestāde "Komunālā pārvalde". 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
kustamās mantas atsavināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
5. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija lēmumā Nr.207 "Par 
projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza 

ielā, Liepājā"". 
 

ZIŅO Agris SAULE: 
 

- Informē, ka sagatavots lēmuma projekts, jo  
nepieciešams domes lēmums, kurā tiks paredzēts, ka 
gadījumā, ja Valsts kases aizņēmums netiks piešķirts 
pilnā projektā paredzētajā apjomā, finansējuma daļa, 
par kuru netiks saņemts Valsts kases aizdevums, tiks 
finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ir 
neatkarīgi no aizņēmuma Valsts kasē. Projekts 
“Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju 
attīstībai Dārza ielā, Liepājā” ir iesniegts 
līdzfinansējuma saņemšanai Eiropas Savienības 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda ierobežotas 
atlases konkursā 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām” pirmajā projektu iesniegumu atlases 
kārtā. Komisija, vērtējot projektu, vēlas pārliecināties, 
ka pašvaldībai ir pietiekoši finanšu resursi, lai realizētu 
projektu gadījumā, ja netiks saņemts kredīts Valsts 
kasē. Projekta mērķis ir degradētas teritorijas 
reģenerēšana Liepājas pilsētā, izveidojot tajā 
infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam, veicinot 
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jaunu darba vietu radīšanu. Projekta plānotie 
sasniedzamie rezultāti ir: revitalizēta degradēta 
teritorija 0,53 hektāru platībā; radītas 2 jaunas 
darbavietas; komersantu investīcijas nemateriālajos 
ieguldījumos un pamatlīdzekļos –115 400 eiro. 
Projekta plānotais kopējais finansējums 333 694,71 
eiro: projekta attiecināmās izmaksas –159 638,51 eiro 
no tām: Eiropas reģionālās attīstības fonda 
finansējums (81,14 %) –129 536,30 eiro; valsts 
budžeta dotācija (3,58%)– 5 714,84 eiro; Liepājas 
pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (15,28%) –24 
387,37 eiro; Projekta neattiecināmās izmaksas –174 
056,20 eiro. Pašvaldībai jāsedz projekta 
neattiecināmās izmaksas, kurās ietilpst pievienotās 
vērtības nodoklis par visu projekta summu un 
pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
13.jūnija lēmumā Nr.307 "Par projektu "Degradētas 
teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai 
Dārza ielā" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
6. 

Par projektu "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 
5.kārta". 

 
ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai iesniegtu projekta "Brīvdabas sporta 
un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. V kārta" 
pieteikumu finansējuma saņemšanai Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumam 
"Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 
īstenošana". Projekta "Brīvdabas sporta un aktīvās 
atpūtas centra Zirgu salā izveide. V kārta" mērķis ir 
veikt degradētās teritorijas Zirgu salas rietumu daļā 
sakopšanu un planēšanu, kā arī skrituļošanas ceļa 
izbūvi. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 438 
974.34 EUR. projekta attiecināmās izmaksas - 250 
000 EUR, no tām : EJZF (85%) - 212 500 EUR; 
Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (15%) - 
37 500 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas - 188 
974.34 EUR. Projekta īstenošanai nepieciešamais 
pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo un 
neattiecināmo izmaksu segšanai 2020.gadā - 226 
474.34 EUR. Projekta īstenošanai nepieciešamais 
pašvaldības priekšfinansējums attiecināmo izmaksu 
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segšanai (tiek atgūts, īstenojot projektu) 2020.gadā - 
212 500 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
projektu "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas 
centra Zirgu salā izveide. 5.kārta" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
7. 

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

 
ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, jo ņemot vērā to, ka Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015. - 2020. gadam pielikums 
Nr. 2.2. “Investīciju plāns 2015. - 2020. gadam” 
papildināts ar jauniem projektiem, kā arī veikta virkne 
precizējumi, nepieciešams apstiprināt plāna 
aktualizēto versiju. Pēc atbildīgo institūciju 
(struktūrvienības, iestādes, kapitālsabiedrības) 
pieprasījuma, veiktas 14 izmaiņas - precizēti dati 
(projekta nosaukums, projektā plānotās darbības, 
plānotie rezultāti, finansējuma apjoms un avoti), kā arī 
veikti tehniski labojumi, kā arī 4 jauni projekti: "Baltijas 
jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes 
pilsētu teritorijās plūdu laikā" ("Protecting Baltic Sea 
from untreated wastewater spillages during flood 
events in urban areas") “Sporta vērtības” 
(SPORT4VALUES (S4V)), Youth for safer youth! 
(Jaunatne drošākai jaunatnei), CASCADE 
(Community Safety Action for Supporting Climate 
Adoptation and Development). Ar šo Liepājas pilsētas 
domes lēmumu tiek apstiprināta Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015. - 2020.gadam pielikuma 
Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015. - 2020. gadam” 
aktualizētā redakcija, kas ietver indikatīvas investīciju 
projektu summas. Galīgais lēmums par katra 
investīciju projekta īstenošanu, precīzām projekta 
izmaksām tiks pieņemts ar atsevišķu Liepājas pilsētas 
domes lēmumu. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu"Par 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-



8 

2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 
2015.-2020.gadam" aktualizēšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

8. 
Par Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu 

īres maksas noteikšanu. 
 

ZIŅO Ronalds 
FRICBERGS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo 
telpu īres maksas paaugstināšanu, lai nodrošinātu 
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā dzīvojamā 
fonda pienācīgu uzturēšanu un novērstu tā tehniskā 
stāvokļa pasliktināšanos. Lēmuma izpilde paredz 
pašvaldībai ieņēmumus pilsētas īpašumā vai 
valdījumā esošo dzīvojamo telpu uzturēšanai, lai 
nodrošinātu tos dzīvošanai derīgā stāvoklī, 
pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt palīdzību 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā – izpildei. 
Uz pilsētas budžetu ietekme 2019.gadā nav. No 
2020.gada 1.jūlija Liepājas pilsētas budžetā papildus 
līdzšinējai īres maksai, ko veidoja tikai dzīvojamās 
mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, tiks iekasēti 
2,5% no attiecīgās dzīvojamās  telpas kadastrālās 
vērtības gadā. Papildus maksa tiks piemērota 
pakāpeniski. no 2020.gada 1.jūlija 25% no papildus 
īres maksas, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā; no 
2021.gada 1.jūlija 50% no papildus īres maksas, bet 
ne mazāk kā 28 eiro gadā; no 2022.gada 1.jūlija 100% 
no papildus īres maksas, bet ne mazāk kā 28 eiro 
gadā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai 
valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas 
noteikšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
9. 

Par grozījumu lēmumā. 
 

ZIŅO Ronalds 
FRICBERGS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai pilnvarotu Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes „Nekustamā īpašuma pārvalde” 
vadītāju parakstīt līgumu ar SIA “LIEPĀJAS NAMU 
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APSAIMNIEKOTĀJS” par pašvaldības dzīvojamo 
telpu īres līgumu slēgšanas kontroli, paredzot īres 
līgumu noteikumu ievērošanas kontroli, it īpaši 
pastāvīgu īres līgumu termiņu kontroli, īres maksas 
administrēšanu, debitoru parādu identificēšanu, 
kontroli un piedziņu, saskaņā ar Liepājas pilsētas 
pašvaldības noteiktu kārtību. Tiks nodrošināta 
pastāvīga pašvaldības vārdā slēgto īres līgumu 
termiņu kontrole, īres maksas administrēšana, 
debitoru parādu identificēšana, kontrole un piedziņa. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
grozījumu lēmumā" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra 
sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
10. 

Par Liepājas pilsētas pašvaldības vienoto grāmatvedības politiku. 
 

ZIŅO Evija 
KALVENIECE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas pilsētas 
pašvaldības vienoto grāmatvedības politiku un 
nodrošinātu vienotu grāmatvedības uzskaiti 
pašvaldības budžeta iestādēs un aģentūrās. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības vienoto 
grāmatvedības politiku" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra 
sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
11. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.33 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam". 

 
ZIŅO Evija 
KALVENIECE: 
 

- Informē, ka grozījumi nepieciešami, lai apstiprinātu 
izmaiņas 2019. gada budžetā: sakarā ar papildus 
valsts mērķdotācijām izglītības iestādēm septembra – 
decembra mēnešiem; sakarā ar 2019.gada 18.jūnija 
grozījumiem MK 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 
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“Pedagogu darba samaksas noteikumi”; 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 
speciālajā budžetā un ziedojumu un dāvinājumu 
budžetā. Pašvaldības pamatbudžets kopā ar 
finansēšanas daļu  palielinās par 2653666 EUR, t.sk. 
valsts mērķdotācijas un transferti – 5132963 EUR, 
pamatbudžeta samazinājums par  –  2225739 EUR, 
maksas pakalpojumu samazinājums  – 253558 EUR, 
Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi samazinās 
par 27684 EUR bet ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumi un izdevumi samazinās par 24696 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 
 

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka ir nepieciešami resursi pašvaldības ēkas 
Viršu ielā 9/11 remontam. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
20.decembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 
2019.gadam" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē 
ziņošu es. 

 
12. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 
"Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 

PĀRVALDE"". 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai jaunā redakcijā apstiprinātu domes 
2005.gada 15.decembra lēmuma “Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādi “Nekustamā īpašuma 
pārvalde”” 3.pielikumu “Pašvaldības iestādei 
“Nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā 
nodotie īpašumi”. Lēmuma pielikuma jaunajā redakcijā 
norādītās īpašumu adreses precizētas, ierakstot 
īpašumus zemesgrāmatā. Visi Nekustamā īpašuma 
pārvaldes pārvaldījumā šobrīd esošie pašvaldības 
īpašumi pielikuma jaunajā redakcijā  sakārtoti alfabēta 
kārtībā, ievērojot nepārtrauktu numerāciju. Tādējādi 
vienā dokumentā tiek apvienota aktuālā informācija 
par pašvaldības iestādei pārvaldīšanā nodotiem 
pašvaldības īpašumiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8  
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balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 

grozījumu Liepājas pilsētas domes 2005.gada 
15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
PĀRVALDE"" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
13. 

Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "Liepājas Olimpiskais centrs". 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai ieguldītu sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” pamatkapitālā 
Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu 
Liedaga ielā 7, Liepājā, kurā izveidoti slēgtie tenisa 
korti un tajā esošo kustamo mantu, kā arī 
zemesgabalu Brīvības ielā 3/7, Liepājā, uz kura 
atrodas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Liepājas 
Olimpiskais centrs” piederošā ēka – ledus halle. 
Lēmuma izpilde nodrošina pilsētas infrastruktūras 
attīstību. Veicot mantisko ieguldījumu, pretī tiks 
saņemtas jaunas daļas kapitālsabiedrībā. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē.   
 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
pašvaldības īpašuma ieguldīšanu Sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
14. 

Par dzīvokļa īpašumu Kungu ielā 2, Liepājā, pārņemšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai lūgtu Ministru kabinetu bez 
atlīdzības nodot pašvaldības īpašumā dzīvokļu 
īpašumus Kungu ielā 2, Liepājā, lai izmantotu tos 
pašvaldības funkciju – sniegt palīdzību iedzīvotājiem 
dzīvokļa jautājuma risināšanā un izglītības funkcijas 
īstenošanai. Nepieciešams paredzēt finanšu līdzekļus 
dzīvokļu īpašumu izveidošanas izdevumu 
kompensēšanai VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 
831,71 eiro apmērā. Nekustamais īpašums, kurā 
atrodas dzīvokļu īpašumi, sastāv no zemesgabala 885 
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kvadrātmetru platībā un 10 dzīvokļiem, no kuriem 8 
pieder valstij (Finanšu ministrijai). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašumu Kungu ielā 2, Liepājā, 
pārņemšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
15. 

Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 15-1 nosacīto cenu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 15-1, Liepājā, nosacīto 
cenu 17500 EUR (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 15-1 nosacīto cenu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
16. 

Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 3-20 nosacīto cenu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 3-20, Liepājā, 
nosacīto cenu 7700 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 3-20 
nosacīto cenu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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17. 

Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 nosacīto cenu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2, Liepājā, nosacīto 
cenu 14600 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 nosacīto cenu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
18. 

Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20-31 nosacīto cenu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20-31, Liepājā, nosacīto 
cenu 17000 EUR (septiņpadsmit tūkstoši euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 nosacīto cenu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
19. 

Par dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 73/75-11 nosacīto cenu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 73/75-11, Liepājā, 
nosacīto cenu 16700 EUR (sešpadsmit tūkstoši septiņi 
simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  
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NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 73/75-11 nosacīto 
cenu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
20. 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6, Liepājā, 
nosacīto cenu 5100 EUR (pieci tūkstoši viens simts 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 73/75-11 nosacīto 
cenu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
21. 

Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 65-5 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 65-5, Liepājā, nosacīto 
cenu 1200 EUR (viens tūkstotis divi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 65-5 izsoli" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
22. 

Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 10-20 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Baidzeles ielā 10-20, Liepājā,nosacīto cenu 
1700 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
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izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 10-20 izsoli" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
23. 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-7 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-7, Liepājā, 
nosacīto cenu 1700 EUR (viens tūkstotis septiņi simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-7 izsoli" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
24. 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-4A izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-4A, 
Liepājā, nosacīto cenu 1800 EUR (viens tūkstotis 
astoņi simti euro).Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-4A 
izsoli" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
25. 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-6 izsoli. 
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ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-6, Liepājā, 
nosacīto cenu 2200 EUR (divi tūkstoši divi simti 
euro).Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-6 izsoli" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
26. 

Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 49-4 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 49-4, Liepājā, 
nosacīto cenu 3200 EUR (trīs tūkstoši divi simti 
euro).Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 49-4 izsoli" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
27. 

Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-7 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-7, Liepājā, nosacīto 
cenu 900 EUR (deviņi simti euro).Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-7 izsoli" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
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17.oktobra sēdē. 
RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
28. 

Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-6 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-6, Liepājā, nosacīto 
cenu 5600 EUR (pieci tūkstoši seši simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-6 izsoli" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
29. 

Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 9-5 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 9-5, Liepājā, nosacīto 
cenu 3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 9-5 izsoli" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
30. 

Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-8 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-8, Liepājā, nosacīto 
cenu 2600 EUR (divi tūkstoši seši simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8  
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balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 

dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-8 izsoli" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
31. 

Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-13 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-13, Liepājā, nosacīto 
cenu 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-13 izsoli" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

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

 
32. 

Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 11-12 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 11-12, Liepājā, 
nosacīto cenu 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 11-12 izsoli" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
33. 

Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-18 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavots lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-18, Liepājā, 
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nosacīto cenu 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-18 izsoli" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
34. 

Par dzīvokļa īpašuma Ludviķa ielā 23-5 izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Ludviķa ielā 23-5, Liepājā, nosacīto 
cenu 2600 EUR (divi tūkstoši seši simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ludviķa ielā 23-5 izsoli" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
35. 

Par kopīpašuma domājamo daļu Rīgas ielā 8 atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai lemtu par kopīpašumā esošo telpu 
daļas atsavināšanu un pārbūvi, pamatojoties uz 
dzīvokļa īpašnieku Rīgas ielā 8, Liepājā, Vienošanos, 
nepieciešama kopīpašnieku piekrišana. Liepājas 
pilsētas pašvaldībai šajā īpašumā pieder divas 
neapdzīvojamās telpas. Sekmēsies dzīvojamās mājas 
apsaimniekošana. 
Ienākumi no kopīpašuma domājamās daļas 
atsavināšanas papildinās pašvaldības budžetu. 
Dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 8 
īpašnieki veiks lēmumā paredzētās darbības sakarā ar 
kopīpašuma domājamās daļas izmaiņām par saviem 
līdzekļiem.  Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 
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KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
kopīpašuma domājamo daļu Rīgas ielā 8 
atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
36. 

Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 97-30 atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 97-30, Liepājā, 
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - 
dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 97-30 
atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
37. 

Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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38. 
Par dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Rožu ielā 23-5A/7 atsavināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
39. 

Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 20-26 atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 20-26, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 20-26 
atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
40. 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1A-14 atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1A-14, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
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17.oktobra sēdē. 
KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1A-14 atsavināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
41. 

Par dzīvokļa īpašuma Vidusceļa ielā 36-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Vidusceļa ielā 36-7, Liepājā, 2019.gada 18.septembra 
izsoles rezultātus (nosolītā cena – 1500 EUR). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Vidusceļa ielā 36-7 izsoles 
rezultātu apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra 
sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
42. 

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

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta - nekustamo īpašumu 
Sporta ielā 16, Liepājā, un Saules ielā 15A, Liepājā, kā 
lietu kopības, 2019.gada 18.septembra izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 257300 EUR). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
nekustamo īpašumu Sporta ielā 16 un Saules ielā 
15A izsoles rezultātu apstiprināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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43. 

Par būves nojaukšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai sakārtotu Liepājas pludmales 
Centrālās glābšanas stacijas teritoriju – pašvaldības 
īpašumu “Jūrmalas parks 2”, nojaucot tā sastāvā 
esošu šķūni. Saskaņā ar 28.08.2019. tehniskās 
apsekošanas atzinumu minētā būve (šķūnis) ir 
avārijas stāvoklī un bojā pilsētvides izskatu atpūtas 
zonā. Nojaucamā ēka (šķūnis) savulaik tika izmantota 
kā malkas novietne un noliktava Glābšanas stacijas 
vajadzībām. Glābšanas stacijas galvenās ēkas 
apkures sistēma ir pārbūvēta, un telpa malkas 
uzglabāšanai vairs nav vajadzīga. Ņemot vērā ēkas 
slikto tehnisko stāvokli un vizuālo izskatu, ir lietderīgi 
būvi nojaukt. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par būves 
nojaukšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

Sēde slēgta 2019.gada 10.oktobrī pulksten 15.40. 
 
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 

KOMITEJAS LOCEKLIS 
                                                                                   

 Vilnis VITKOVSKIS 

 
 
Protokolēja: 

        
 

Evija OŠENIECE 
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