
 

 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Finanšu komiteja 

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

 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās daļas 
2.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.8.apakšpunktu un 
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja 2020.gada 15.aprīļa rīkojumu Nr.71/2.1.1 “Par 
pastāvīgo komiteju un Domes sēžu organizēšanu ārkārtas situācijas laikā”, Liepājas 
pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēde notiek gan Rožu ielā 6, 226.telpā, 
gan izmantojot videokonferenču rīku Zoom Meeting. 

 
SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 
2020.gada 11.jūnijā 

 
Nr. 6 

 
Sēde sasaukta 2020.gada 11.jūnijā pulksten 14:01. 
Sēde atklāta 2020.gada 11.jūnijā pulksten 14:01. 
Sēdi vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs Jānis  Vilnītis 
Sēdē piedalās 8 deputāti: 
 

Linda Matisone,  
Gunārs Ansiņš,  
Vilnis Vitkovskis,  
Modris Šveiduks,  
Edvīns Striks,  
Gaļina Skorobogatova,  
Uldis Sesks,  
Atis Deksnis   

Uzaicinātās personas:  
Indra Štāle Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas vadītājs (1.§), 
Santa Altāne Sociālais dienesta direktora vietnieks (2.§), 
Vairis Šalms Liepājas pašvaldības aģentūra ''Nodarbinātības projekti'' 
direktors (3.§),  
Zane Pomerance, Izglītības pārvaldes juriste (4.§), 
Agris Sprūde, SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" valdes loceklis (5.§), 
Arnis Vītols, Attīstības pārvaldes ekonomikas nodaļas vadītājs (6.§),  
Didzis Jēriņs pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības 
jautājumos  
(7.-10.§), 
Evija Kalveniece, Finanšu pārvaldes vadītāja (11.§), 
Māris Egmanis, nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (12.-50.§) 

Sēdi protokolē Evija Ošeniece 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa" maksas 
pakalpojumiem 



 

 

2. Par telpas Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā 

3. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2019.gada publisko pārskatu 

4. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu 
maksu 

5. Par grozījumiem Liepājas lidostas pakalpojumu izcenojumā 

6. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu 

7. Par aizvietotājizpildes noteikšanu 1905.gada ielā 18, Liepājā 

8. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ģenerāļa Baloža ielā 17, Liepājā 

9. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ostas ielā 2, Liepājā 

10. Par bīstamu būvju 14.novembra bulvārī 75, Liepājā, sakārtošanu 

11. Par aizņēmumu projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana Koku ielā 10" 
īstenošanai 

12. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-48izsoles rezultātu apstiprināšanu 

13. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-23izsoles rezultātu apstiprināšanu 

14. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 4-37izsoles rezultātu apstiprināšanu 

15. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 4-3izsoles rezultātu apstiprināšanu 

16. Par nekustamā īpašuma Mirdzas Ķempesielā 16A atkārtotu izsoli 

17. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39atkārtotu izsoli 

18. Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1Aatsavināšanu 

19. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Labraga ielā 11 nomas tiesību 
izsoli 

20. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 8-63 izsoli 

21. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-74 izsoli 

22. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-68 izsoli 

23. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-62 izsoli 

24. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 3-32 izsoli 

25. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 16-3 izsoli 

26. Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-127 izsoli 

27. Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-95 izsoli 

28. Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-41 izsoli 

29. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-49 izsoli 

30. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-20 izsoli 

31. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-65 izsoli 

32. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3-32 izsoli 

33. Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 23 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

34. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

35. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 13-47 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

36. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

37. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 9-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

38. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 41-54 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

39. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21-14 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

40. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-18 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

41. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-48 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

42. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 7-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

43. Par nekustamā īpašuma Neatkarības rotas ielā 1 izsoles rezultātu apstiprināšanu 



 

 

44. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-33 atkārtotu izsoli 

45. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-29 atkārtotu izsoli 

46. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 9-32 atkārtotu izsoli 

47. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

48. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-54 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

49. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-44 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

50. Par nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 105-27, Liepājā 

 
1.§ 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa" maksas 
pakalpojumiem 

 

Ziņo Indra Štāle: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, lai 
apstiprinātu Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas sniegto 
maksas pakalpojumu izcenojumus. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Izsaka viedokli 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz lēmuma projekta sagatavotāju skaidrot un precizēt, kādi 
apsvērumi ņemti vērā, nosakot 14. februāri par dienu, kurā 
lēmuma pielikumā 4.punktā minētajām personām piemērojams 
atbrīvojums no maksas pakalpojuma. Lūdz līdz domes sēdei 
papildināt lēmuma projekta anotāciju vai iesniegt cita veida 
informāciju, kas sniedz juridisko novērtējumu par minētā datuma 
izvēli atbilstoši tiesību aktiem. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis 
Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu 
nodaļa" maksas pakalpojumiem" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
2.§ 

Par telpas Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā 
 

Ziņo Santa Altāne: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai nodotu sabiedriskā 
labuma organizācijai – Kurzemes reģiona audžuģimeņu 
biedrībai “ESTERE” telpu Klaipēdas ielā 96A, Liepājā. Telpas 
lietošana nodrošinās iespēju biedrībai veikt sabiedriskā labuma 
darbību, kas vērsta uz atbalsta sniegšanu audžuģimenēm un 
aizbildņu ģimenēm. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
18.jūnija sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis 
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris 
Šveiduks, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
telpas Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
3.§ 

Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2019.gada publisko 
pārskatu 

 

Ziņo Vairis Šalms: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas 
pašvaldības aģentūras „Nodarbinātības projekti” 2019. gada 
publisko pārskatu. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2019.gada 
publisko pārskatu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
4.§ 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu 
maksu 

 

Ziņo Zane 
Pomerance: 

Informē, ka Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes maksas 
pakalpojumu cenrādis apstiprināts ar 2018. gada 11.oktobra 
lēmumu Nr.430 “Par pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde” pakalpojumu maksu”. Sagatavotais lēmuma 
projekts paredz apstiprināt jaunu Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, jo ir mainījies 
sniedzamo pakalpojumu klāsts, ir izdarīti grozījumi normatīvajos 
aktos, kas ietekmē maksas pakalpojumu cenu. Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde, īstenojot savas nolikumā noteiktās funkcijas, 
organizē izglītojošus pasākumus un nodarbības bērniem un 



 

 

jauniešiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" 
pakalpojumu maksu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņos Jānis 
Vilnītis. 

 
5.§ 

Par grozījumiem Liepājas lidostas pakalpojumu izcenojumā 
 

Ziņo Agris Sprūde: Informē, ka lēmuma projekts nepieciešams, lai apstiprinātu 
jaunus Liepājas lidostas pakalpojumu izcenojumus, kā arī lidostas 
atlaižu un lidojumu veicināšanas programmas 1.punkta 
elastīgāku piemērošanu esošajā situācijā pēc COVID-19 
izraisītās krīzes aviācijas nozarē. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem Liepājas lidostas pakalpojumu izcenojumā" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
6.§ 

Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu 
 

Ziņo Arnis Vītols: Informē, ka lēmuma projekts ir sagatavots apstiprināšanai domes 
sēdē Liepājas pilsētas pašvaldības 2019. gada publiskais 
pārskats par pašvaldības sasniegtajiem rezultātiem, iekļaujot 
sekojošu informāciju: pamatinformācija par Liepājas domes 
sastāvu, pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, 
pašvaldības raksturojums, pašvaldības finanšu resursi, pilsētas 
attīstības plānošana, komunikācija ar sabiedrību, pasākumi 



 

 

pašvaldības vadības pilnveidošanai, pašvaldības iestāžu un 
kapitālsabiedrību darbība. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņos Jānis 
Vilnītis. 

 
7.§ 

Par aizvietotājizpildes noteikšanu 1905.gada ielā 18, Liepājā 
 

Ziņo Didzis Jēriņš: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai novērstu apdraudējumu, ko 
rada bīstama un pilsētvidi degradējoša ēka 1905.gada ielā 18, 
Liepājā. Ņemot vērā to, ka ēkas īpašnieki to nav novērsuši saviem 
spēkiem, domei jānosaka aizvietotājiestāde, kas veiks ēkas 
konservāciju. Aizvietotājiestādes izmaksas par veiktajiem 
darbiem tiks piedzītas no dzīvokļu īpašniekiem. Lēmums tiks 
izpildīts, organizējot būvdarbus, pēc kā tiks organizēta 
aizvietotājizpildes izmaksu piedziņa. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
aizvietotājizpildes noteikšanu 1905.gada ielā 18, Liepājā" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
8.§ 

Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ģenerāļa Baloža ielā 17, Liepājā 
 

Ziņo Didzis Jēriņš: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai novērstu apdraudējumu, ko 
rada bīstama un pilsētvidi degradējoša ēka Ģenerāļa Baloža ielā 
17, Liepājā. Ņemot vērā to, ka ēkas īpašnieki to nav novērsuši 
saviem spēkiem, domei jānosaka aizvietotājiestāde, kas veiks 



 

 

ēkas konservāciju. Aizvietotājiestādes izmaksas par veiktajiem 
darbiem tiks piedzītas no dzīvokļu īpašniekiem. Lēmums tiks 
izpildīts, organizējot būvdarbus, pēc kā tiks organizēta 
aizvietotājizpildes izmaksu piedziņa. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
aizvietotājizpildes noteikšanu Ģenerāļa Baloža ielā 17, 
Liepājā" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
9.§ 

Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ostas ielā 2, Liepājā 
 

Ziņo Didzis Jēriņš: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai pašvaldība varētu sakārtot 
drošību apdraudošu un vidi degradējošu objektu (žogu). Ņemot 
vērā to, ka zemesgabala īpašnieks to nav veicis saviem spēkiem, 
domei jānosaka aizvietotājiestāde, kas veiks žoga nojaukšanu un 
zemesgabala sakārtošanu. Izmaksas par veiktajiem darbiem tiks 
piedzītas no īpašnieka. Lēmums tiks izpildīts, organizējot darbus, 
pēc kā tiks veikta aizvietotājizpildes izmaksu piedziņa. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
aizvietotājizpildes noteikšanu Ostas ielā 2, Liepājā" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
10.§ 

Par bīstamu būvju 14.novembra bulvārī 75, Liepājā, sakārtošanu 
 

Ziņo Didzis Jēriņš: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai novērstu apdraudējumu, ko 
rada bīstamas un pilsētvidi degradējošas ēkas 14.novembra 



 

 

bulvārī 75, Liepājā. Ņemot vērā, ka ēkas īpašnieki to nav 
novērsuši saviem spēkiem (nav nosakāmi īpašnieki), pašvaldībai 
pašai ir pienākums būvju bīstamību novērst. Lēmums tiks 
izpildīts, organizējot būvju bīstamības novēršanu – bīstamo 
konstrukciju demontāžu un logu, durvju aizdarīšanu. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
bīstamu būvju 14.novembra bulvārī 75, Liepājā, 
sakārtošanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
11.§ 

Par aizņēmumu projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana Koku ielā 
10" īstenošanai 

 

Ziņo Evija 
Kalveniece: 

Informē, ka lēmums nepieciešams, lai varētu saņemt aizņēmumu 
916 088 eiro apmērā no Valsts kases projekta “Pirmsskolas 
izglītības iestādes izveidošana Koku ielā 10” īstenošanai. 
Projekta būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības kopējās 
izmaksas iepirkuma rezultātā ir 1 267 006,35 eiro. Aizņēmumu 
var saņemt 75% apmērā no būvdarbu izmaksām jeb kopā ar PVN 
916 088 eiro. Projekta rezultātā tiks izveidota jauna pirmsskolas 
izglītības iestāde, kas nodrošinās vietu 214 pirmsskolas izglītības 
vecuma bērniem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
aizņēmumu projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes 
izveidošana Koku ielā 10" īstenošanai" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 



 

 

12.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-48izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka lēmuma projekts paredz apstiprināt atsavināmā 
objekta, dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-48, Liepājā, kadastra 
Nr.1700 903 1737, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.4971-48, izsoles rezultātus (nosolītā cena – 3000 
EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-48izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis: 

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

 
13.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-23izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka lēmuma projekts paredz apstiprināt atsavināmā 
objekta, dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-23, Liepājā, kadastra 
Nr.1700 903 0506, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.4971-23, izsoles rezultātus (nosolītā cena – 3000 
EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-23izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
14.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 4-37izsoles rezultātu apstiprināšanu 



 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 4-37, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1722, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5063-37, izsoles rezultātus 
(nosolītā cena – 3500 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 4-37izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
15.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 4-3izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 4-3, Liepājā, 
kadastra Nr.1700 903 1721, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5063-3, izsoles rezultātus 
(nosolītā cena – 3700 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 4-3izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
16.§ 

Par nekustamā īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 16A atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mirdzas 



 

 

Ķempes ielā 16A, Liepājā, kadastra numurs 1700 044 0194, 
pirmo elektronisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. 
Apstiprināt nekustama īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 16A, 
Liepājā, otrās, elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli, 
sākumcenu – 57040 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši četrdesmit 
euro), pazeminot nosacīto cenu 71300 EUR (septiņdesmit viens 
tūkstotis trīs simti euro) par 20 (divdesmit) procentiem. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma Mirdzas Ķempesielā 16A atkārtotu 
izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
17.§ 

Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krūmu ielā 
39, Liepājā, kadastra numurs 1700 011 0298, pirmo elektronisko 
izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. Apstiprināt nekustama 
īpašuma Krūmu ielā 39, Liepājā, otrās, elektroniskās izsoles ar 
augšupejošu soli, sākumcenu – 174880 EUR (viens simts 
septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro), 
pazeminot nosacīto cenu 218600 EUR (divi simti astoņpadsmit 
tūkstoši seši simti euro) par 20 (divdesmit) procentiem. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39atkārtotu izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 



 

 

18.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1Aatsavināšanu 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Katrīnas ielā 4-1A, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3203, 
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 18.jūnija 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1Aatsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
19.§ 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Labraga ielā 11 nomas tiesību 
izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Labraga ielā 
11, Liepājā (kadastra Nr.1700 014 0333) nomas tiesības izsoles 
noteikumus. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Labraga ielā 11 
nomas tiesību izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
20.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 8-63 izsoli 



 

 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viršu 
ielā 8-63, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1782, nosacīto 
cenu 3100 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 8-63 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
21.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-74 izsoli 

 
Ziņo Māris Egmanis: 

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viršu 
ielā 7-74, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2119, nosacīto 
cenu 3400 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-74 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
22.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-68 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viršu 
ielā 7-68, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1069, nosacīto 
cenu 3600 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-68 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
23.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-62 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viršu 
ielā 7-62, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1796, nosacīto 
cenu 3200 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro).Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-62 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
24.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 3-32 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viršu 
ielā 3-32, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1779, nosacīto 
cenu 3300 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 



 

 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 3-32 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
25.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 16-3 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Turaidas ielā 16-3, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1321, 
nosacīto cenu 4100 EUR (četri tūkstoši viens simts euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 16-3 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
26.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-127 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Toma 
ielā 7-127, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0273, nosacīto 
cenu 2900 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-127 izsoli" 



 

 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 

27.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-95 izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Toma 
ielā 7-95, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3154, nosacīto 
cenu 2700 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-95 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
28.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-41 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Toma 
ielā 7-41, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2952, nosacīto 
cenu 4000 EUR (četri tūkstoši euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-41 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
29.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-49 izsoli 



 

 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Spīdolas ielā 12-49, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1732, 
nosacīto cenu 3300 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-49 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
30.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-20 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 3-20, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1738, 
nosacīto cenu 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-20 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
31.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-65 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 2-65, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1790, 
nosacīto cenu 3300 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro). Lūdz 



 

 

atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - 1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-65 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
32.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3-32 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Mežmalas ielā 3-32, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1749, 
nosacīto cenu 3200 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3-32 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
33.§ 

Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 23 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 23, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 031 0198 reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000073663, izsoles rezultātus 
(nosolītā cena - 66400 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 



 

 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 23 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Atis Deksnis: 

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

 
34.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-3, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 0418 reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000116483-3, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 5300 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-3 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
35.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 13-47 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 13-47, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1787 reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000116544-47, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 5200 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 



 

 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 13-47 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
36.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-32, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 0989 reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000116483-32, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 5300 EUR).Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-32 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
37.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 9-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 9-11, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2334 reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000116523-11, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 3600 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 



 

 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 9-11 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
38.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 41-54 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 41-
54, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2110 reģistrēts Liepājas 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4966-54, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 2800 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 41-54 izsoles 
rezultātu apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
39.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21-14 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21-
14, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2392 reģistrēts Liepājas 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000131475-14, 
izsoles rezultātus (nosolītā cena - 3200 EUR). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 



 

 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21-14 izsoles 
rezultātu apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
40.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-18 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-
18, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 0597 reģistrēts Liepājas 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000131894-18, 
izsoles rezultātus (nosolītā cena - 3300 EUR). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-18 izsoles 
rezultātu apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
41.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-48 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-
48, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 3013 reģistrēts Liepājas 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000131478-48, 
izsoles rezultātus (nosolītā cena - 5000 EUR). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 



 

 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-48 izsoles 
rezultātu apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
42.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 7-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 7-32, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1789 reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000131491-32, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 3600 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 7-32 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
43.§ 

Par nekustamā īpašuma Neatkarības rotas ielā 1 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, nekustamā īpašuma Neatkarības rotas ielā 
1, Liepājā, kadastra Nr.1700 002 0331 reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4874, izsoles rezultātus (nosolītā 
cena - 41200 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 



 

 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma Neatkarības rotas ielā 1 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
44.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-33 atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-
33, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2112, pirmo elektronisko 
izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt dzīvokļa 
īpašuma Baltijas ielā 11-33, Liepājā, otrās, elektroniskās izsoles 
ar augšupejošu soli, sākumcenu – 2960 EUR (divi tūkstoši deviņi 
simti sešdesmit euro), pazeminot nosacīto cenu 3700 EUR (trīs 
tūkstoši septiņi simti euro) par 20 (divdesmit) procentiem. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-33 atkārtotu izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
45.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-29 atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-
29, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1239, pirmo elektronisko 
izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt dzīvokļa 
īpašuma Baltijas ielā 11-29, Liepājā, otrās, elektroniskās izsoles 
ar augšupejošu soli, sākumcenu – 2880 EUR (divi tūkstoši astoņi 
simti astoņdesmit euro), pazeminot nosacīto cenu 3600 EUR (trīs 
tūkstoši seši simti euro) par 20 (divdesmit) procentiem.Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 



 

 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-29 atkārtotu izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
46.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 9-32 atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 9-
32, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0239, pirmo elektronisko 
izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt dzīvokļa 
īpašuma Baltijas ielā 9-32, Liepājā, otrās, elektroniskās izsoles ar 
augšupejošu soli, sākumcenu – 2960 EUR (divi tūkstoši deviņi 
simti sešdesmit euro), pazeminot nosacīto cenu 3700 EUR (trīs 
tūkstoši septiņi simti euro) par 20 (divdesmit) procentiem. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 9-32 atkārtotu izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
47.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-
7, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1252 reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000137291-7, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 3860 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 



 

 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-7 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
48.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-54 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-54, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2274 reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3420-54, izsoles rezultātus 
(nosolītā cena - 5100 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-54 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
49.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-44 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 
7-44, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1881 reģistrēts Liepājas 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3420-44, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 6300 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 



 

 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-44 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
50.§ 

Par nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 105-27, Liepājā 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka lēmuma projekts nepieciešams, lai lemtu par 
nekustamā īpašuma O.Kalpaka ielā 105-27, Liepājā, (atzīts kā 
bezmantinieka manta, kura piekritīga valstij) pārņemšanu bez 
atlīdzības vai nepārņemšanu pašvaldības īpašumā. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 18.jūnija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

8 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 105-27, Liepājā" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

Sēde slēgta 2020.gada 11.jūnijā pulksten 14:54. 
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