
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 
PASTĀVĪGĀ FINANŠU KOMITEJA 

 

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

SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

2019.gada 11.aprīlī                                   Nr. 4 
 
Sēde sasaukta 2019.gada 11.aprīlī pulksten 14.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 11.aprīlī pulksten 13.53. 
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, slimības dēļ. 

  
Klātesošie:  

Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs                                                                                                                   
Ronalds FRICBERGS, pašvaldības Izpilddirektors                                                                                                                            
Mārtiņš HERBSTS, projektu vadītājs                                                                                                                                      
Didzis JĒRIŅŠ, pašvaldības izpilddirektora vietnieks (būvniecības      
jautājumos)                                                                                         
Ilze JURKOVSKA, projektu vadītāja                                                                                                                                      
Evija KALVENIECE, pašvaldības administrācijas Finanšu        
pārvaldes vadītāja                                                                                                 
Arnis VĪTOLS, Pašvaldības administrācijas Ekonomikas nodaļas 
vadītājs                                                                                                
Kristīne ZĪLE, pašvaldības eksperts stratēģiskās plānošanas 
jautājumos                                                                                                
  

Sēdi protokolē: Evija OŠENIECE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Par projektu "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas 
plāna realizēšanai". 
2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra lēmumā Nr.559 
"Par projektu "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu 
teritorijās plūdu laikā". 
3. Par projektu "Kopīga aktīvu vietu izveide pilsētās Eiropā" ("Co-creating Active Urban 
Spaces in Europe"). 
4. Par projektu "Eiropa pilsoņiem" ("Europe for citizens"). 
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5. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 
"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. 
6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 10.novembra lēmumā Nr.383 
"Par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta"". 
7. Par aizņēmumu projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta" īstenošanai. 
8. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.238 "Par 
projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā"". 
9. Par aizņēmumu projekta "Dabas mājas izveide Zirgu salā" īstenošanai. 
10. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2018.gada pārskatu. 
11. Par Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu. 
12. Par dzīvojamo māju Kungu ielā 28. 
13. Par nekustamā īpašuma Koku ielā 10, Liepājā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 
14. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 16.februāra lēmumā Nr.68 "Par 
neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā". 
15. Par neapdzīvojamo telpu Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā. 
16. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
17. Par 2019.gada 20.februāra izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
18. Par dzīvokļa īpašuma Slimnīcas ielā 7-9 nosacīto cenu. 
 

1. 
Par projektu "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 

deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai". 
 

 
ZIŅO Arnis VĪTOLS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts ir 
nepieciešams, lai 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei 
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai 
dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma 
“Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums" pirmās 
projektu (Pr_112) iesniegumu atlases kārtas ietvaros 
iesniegtu projektu "Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna 
realizēšanai". Saskaņā ar 2018.gada 15.marta 
Liepājas pilsētas domes lēmumu Nr.80 “Par 
Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 
plānu 2017.-2020.gadam” un  2018.gada 5.oktobrī 
Sociālo pakalpojumu padomē apstiprināto “Kurzemes 
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 
2017.-2020.gadam” PROJEKTĀ plānots Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošajos īpašumos: 
1.Reiņa Meža ielā 12 tiks izveidota Jauniešu māja 
(dzīvoklis 214 m2 platībā)  12 bērniem vecumā no 
15-18 gadiem (atsevišķos gadījumos līdz 24 gadu 
vecumam) un personālam, nodrošinot pilnīgu vides 
pieejamību. 
 
2.Viršu ielā 9/11 (1.stāvā, 660 m2 platībā) tiks 
izveidoti un aprīkoti Grupu dzīvokļi ar atbalstu aprūpē 
dzīvošanai  16 pilngadīgām personām (2 personas 
dzīvoklī) ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot 
pilnīgu vides pieejamību. 
 
3.Teodora Breikša ielā 16/20, pārbūvējot sētā esošo 
garāžu 150m2 platībā),  tiks izveidotas un aprīkotas 
specializētās darbnīcas (divos stāvos) 20 personām 
ar garīga rakstura traucējumiem- labierīcības, 



3 

garderobe, nodrošināta vides pieejamība. 
 
4.Salmu ielā 53 un Kuldīgas ielā 20, uzbūvētas un 
labiekārtotas dzīvojamās un saimniecības ēkas un 
veikts teritorijas labiekārtojums  (~2x200m2 platībā), 
nodrošinot ārpusģimenes aprūpē esošiem 16 
bērniem ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu.  
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas tiek plānotas  
2 630 900,00 EUR (divi miljoni seši simti trīsdesmit 
tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) apmērā, no 
kurām: 2.1. Eiropas reģionālās attīstības fonda 
finansējums (85%)- 2 236 265,00 EUR; 2.2. Valsts 
budžeta dotācija (3,75%)- 98 658,75; 2.3. Liepājas 
pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (11,25%)- 295 
976,25 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums 295 
976,25 EUR apmērā nepieciešams: 2020.gadā- 177 
585,75 EUR; 
2021.gadā- 118 390,50 EUR. Pašvaldības 
priekšfinansējums, ņemot vērā pieejamo avansa 
maksājumu 90% apmērā no ERAF nepieciešams: 
2021.gadā- 233 492.38 EUR. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.aprīļa sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai"" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
2. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra lēmumā Nr.559 
"Par projektu "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes 

pilsētu teritorijās plūdu laikā". 
 
 

ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai precizētu projekta “Baltijas jūras 
aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu 
teritorijās plūdu laikā" ("Protecting Baltic Sea from 
untreated wastewater spillages during flood events in 
urban areas")” izmaksu sadalījumu pa gadiem.  
Īstenojot projektu, tiks veikta esošo un jaunizbūvēto 
kanalizācijas tīklu inventarizācija, uzstādītas 
automātiskās hidroloģiskās stacijas  plūdu draudu 
risku novēršanai. Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu 
ir EUR 126 395,00. Projekta īstenošanai 
nepieciešamais pašvaldības priekšfinansējums 
sadalījumā pa gadiem: 2019. gadā – EUR 88 476,50 
(2019.gadā ir plānots EUR 25 279,00 un papildus 
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nepieciešams EUR 63 197,50); 2020. gadā – EUR 18 
959,25; 2021. gadā – EUR 18 959,25. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.aprīļa sēdē. 

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 lēmumā Nr.559 "Par projektu 
"Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu 
notekūdeņu noplūdes pilsētu teritorijās plūdu 
laikā" ("Protecting Baltic Sea from untreated 
wastewater spillages during flood events in urban 
areas")" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
3. 

Par projektu "Kopīga aktīvu vietu izveide pilsētās Eiropā" ("Co-creating Active 
Urban Spaces in Europe"). 

 
 
ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts ir 
nepieciešams, lai Liepājas Sporta pārvalde varētu 
piedalīties projektā "Kopīga aktīvu vietu izveide 
pilsētās Eiropā ("Co-creating Active Urban Spaces in 
Europe"), kas tiks iesniegts pētniecības un inovācijas 
atbalsta programmā “Apvārsnis 2020”, un pretendētu 
uz finansējumu, lai izveidotu taku tīklu Beberliņu 
teritorijā. Plānotais finansējums Liepājas projektam – 
EUR 1 500 000. Programmas “Apvārsnis 2020” 
atbalsts projektam – 100% apmērā. 
2020. gadā nepieciešams Liepājas pilsētas 
pašvaldības priekšfinansējums EUR 150 000 projekta 
izmaksu segšanai. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 
 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Kopīga 
aktīvu vietu izveide pilsētās Eiropā" ("Co-creating 
Active Urban Spaces in Europe")  un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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4. 
Par projektu "Eiropa pilsoņiem" ("Europe for citizens"). 

 
 
ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts ir 
nepieciešams, lai Liepājas Sporta pārvalde varētu 
piedalīties projektā “Eiropa pilsoņiem” (“Europe for 
citizens”), pretendējot uz finansējumu pieredzes 
apmaiņai un labās prakses piemēru apgūšanai par 
aktīva un veselīga dzīves veida veicināšanu pilsētā.  
Projekta galvenās aktivitātes un rezultāti: pieredzes 
apmaiņas aktivitātes par aktīva un veselīga dzīves 
veida veicināšanu pilsētā, izmantojot sportu un 
sadarbības formas, kuras palīdz izveidot katrai 
projektā iesaistītajai pilsētai sev atbilstošu sistēmu 
veselīga dzīvesveida popularizēšanai, 
labas prakses piemēru apkopošanai un 
atspoguļošanai projekta laikā tiks izstrādāta interneta 
platforma. Finansējums, kas šī projekta ietvaros tiek 
paredzēts Liepājai, ir aptuveni 25 000 EUR uz 36 
mēnešiem. Precīzs budžets vēl nav apstiprināts, tas 
tiks precizēts pēc projekta apstiprināšanas 
rezultātiem. Finansējums 100% apmērā tiek segts no 
ERAF. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē.  

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
projektu "Eiropa pilsoņiem" ("Europe for 
citizens")  un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
5. 

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

 
 
ZIŅO Kristīne ZĪLE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts ir 
sagatavots ņemot vērā to, ka Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015. - 2020. gadam 
pielikums Nr. 2. 2. “Investīciju plāns 2015. - 2020. 
gadam” papildināts ar jauniem projektiem un veikti 
vairāki precizējumi, nepieciešams apstiprināt plāna 
aktualizēto versiju. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 
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2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. "Investīciju 
plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu  un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

6. 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 10.novembra lēmumā Nr.383 

"Par projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta"". 
 
 
ZIŅO Didzis JĒRIŅŠ: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai saņemtu finansiālu atbalstu 
projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā 6. 
kārta” un projekts varētu tikt veiksmīgi pabeigts. 
Liepājas pilsētas līdzfinansējums projekta realizācijai 
ir nepieciešams 2019.gadā 76184 EUR  un 
2020.gadā 125’985 EUR. Līdz ar to 2020.gadā 
projekts beidzas, un turpmākos gados finansējums 
vairs nav nepieciešams. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.aprīļa sēdē.   

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 
10.novembra lēmumā Nr.383 "Par projektu 
"Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta"" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
7. 

Par aizņēmumu projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta" 
īstenošanai. 

 
 
ZIŅO Evija 
KALVENIECE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai nodrošinātu Kohēzijas fonda 
projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. 
kārta” pašvaldības  līdzfinansējumu  202 169 EUR 
apmērā. Šim projektam jau 2017. un 2018. gados tika 
piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 326 918 EUR. 
Šobrīd ir beidzies papildu iepirkums par kopējo 
summu 679 399,20 EUR (bez PVN), pašvaldībai 
jānodrošina projekta līdzfinansējums 202 169 EUR 
apmērā. Projekta ietvaros tiks uzbūvēti jauni 
kanalizācijas tīkli 3,1 km garumā un veikta esošo tīklu 
pārbūve 60 metru garumā. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
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18.aprīļa sēdē. 
KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
aizņēmumu projekta "Ūdenssaimniecības 
attīstība Liepājā, 6.kārta" īstenošanai" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
8. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.238  
"Par projektu "Dabas mājas izveide Zirgu salā"". 

 
 
ZIŅO Ilze JURKOVSKA: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts ir 
nepieciešams, lai īstenotu EJZF projektu "Dabas 
mājas izveide Zirgu salā" (Pr_272). Jo pamatojoties 
uz iepirkuma Nr. LPP 2018/165 “Par tiesībām veikt 
būvdarbus objektā “Dabas mājas izveide Zirgu salā, 
Liepājā” rezultātiem būvniecības izmaksas ir lielākas 
nekā bija plānots, bet saskaņā ar  2018.gada 14. 
jūnija lēmuma Nr. 238 “Par projektu Dabas mājas 
izveide Zirgu salā” 7. punktā noteikto Projekta 
īstenošanai nepieciešamais Liepājas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums var 
tikt precizēts pēc publiskā iepirkuma rezultātiem 
veicamajiem būvdarbiem. Projekta mērķis ir uzbūvēt 
un izveidot vides izglītības centru- Dabas māju, kurā 
sākumskolas, pamatskolas,  vidusskolas skolēni un 
citi interesenti, atbilstoši savai vecuma grupai, varēs 
gūt informāciju un praktisku apmācību vides izglītībā, 
izmantojot dabas mājas papildinošo vērtību - Liepājas 
ezeru un kanālu, kas to savieno ar jūru - praktisku 
nodarbību veikšanai. Projekta kopējās izmaksas 
(saskaņā ar izstrādāto būvprojektu) tiek plānotas: 469 
389,90 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas – 300 
000 EUR, no tām: EJZF (90%) – 270 000 EUR; 
Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (10%) 
– 30 000 EUR; Projekta neattiecināmās izmaksas – 
169 389,90 EUR. Projekta īstenošanai 
nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums 
attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai: 
2019.gadā – 139 572,93 EUR; 2020.gadā – 59 
816,97 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
14.jūnija lēmumā Nr.238 "Par projektu "Dabas 
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mājas izveide Zirgu salā"" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
9. 

Par aizņēmumu projekta "Dabas mājas izveide Zirgu salā" īstenošanai. 
 

 
ZIŅO Evija 
KALVENIECE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai īstenotu Eiropas Jūraslietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu “Dabas mājas 
izveide Zirgu salā”. Projekta kopējās izmaksas 
iepirkuma rezultātā – 469 389,90 EUR. Ņemot vērā, 
ka tiks saņemts avansa maksājums 54 000 EUR no 
EJZF, nepieciešams aizņēmums līdzfinansējumam 
un daļējam priekšfinansējumam līdz 415 390 EUR 
apmēram. Aizņēmums tiks izņemts vidējā termiņā, 
sākot ar 2019. gadu. Atmaksu plānots veikt, sākot ar 
2022. gadu (procentu likme saskaņā ar Valsts kases 
noteiktajām aizdevumu likmēm). 2019. gadā būs 
jāveic procentu maksājumi 606 EUR. Kopējās kredīta 
izmaksas 10 gadu ilgā periodā 422 227  EUR, t.sk., 
procentu maksājumi  6 837 EUR, ja procentu likme 
saglabājas 0,25% apmērā.  Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.aprīļa sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
aizņēmumu projekta "Dabas mājas izveide Zirgu 
salā" īstenošanai un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
10. 

Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2018.gada pārskatu. 
 

 
ZIŅO Evija 
KALVENIECE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams lai apstiprinātu Liepājas pašvaldības 
2018. gada publisko pārskatu. Lai to apstiprinātu ir 
nepieciešams domes lēmums. 2018. gadā 
pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi sastāda 99 174 
730 eiro, t.sk., pamatbudžeta ieņēmumi 95 099 684 
eiro. Eiropas Savienības struktūrfondu plānoto 
projektu apguvei 2018. gadā  piesaistīti kredītresursi 
8 554 681 eiro apmērā, bet kredītsaistību dzēšanai 
(pamatsumma + procentu maksājumi) pašvaldība 
izlietojusi 6 623 530 eiro. Pašvaldības kopbudžeta 
izdevumi sastāda 99 120 118 eiro, t.sk., 
pamatbudžeta izdevumi 95 445 419 eiro. Komersantu 
pašu kapitālā ieguldīti 437 177 eiro. Pamatbudžeta 
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līdzekļu atlikums uz 2018. gada beigām – 832 6970 
eiro,  speciālā budžeta atlikums īpašiem mērķiem + 
ziedojumi, dāvinājumi – 1 246 033 eiro. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.aprīļa sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības 2018.gada 
pārskatu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Liepājas pilsētas domes sēdē par lēmuma projektu 
ziņošu es. 

 
11. 

Par Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu. 
 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas pilsētas 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu. 
Ņemot vērā, ka mainījies komisijas sastāvs, 
papildināti komisijas locekļu pienākumi (organizēt 
izsoles ne tikai par dzīvokļiem, bet arī citiem 
nekustamajiem īpašumiem, piemēram, 
zemesgabaliem), kā arī nepieciešams mainīt juridisko 
terminoloģiju atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, izstrādāts jauns komisijas 
nolikums. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijas nolikumu" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
12. 

Par dzīvojamo māju Kungu ielā 28. 
 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams lai saskaņā ar likumdošanu veiktu 
grozījumus līgumā par pilnvarojumu veikt dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu (apsaimniekošanu) un izbeigtu 
pašvaldības pienākumu pārvaldīt dzīvojamo māju 
Kungu ielā 28. Likumdošana nosaka – ja dzīvojamā 
mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, pašvaldība 
sasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulci un dzīvokļu 
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īpašnieku pienākums ir sešu mēnešu laikā no 
kopsapulces sasaukšanas dienas pārņemt dzīvojamo 
māju īpašnieku pārvaldīšanā un parakstīt dzīvojamās 
mājas nodošanas – pieņemšanas aktu. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.aprīļa sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvojamo māju Kungu ielā 28" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
13. 

Par nekustamā īpašuma Koku ielā 10, Liepājā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 
 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts ir 
nepieciešams, jo pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, 
ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek 
atsavināts nekustamais īpašums un tas 
nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības 
funkcijas. Domei jāpieņem lēmums izmantot vai 
neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu – zemesgabalu 7 379 kv.m platībā un ēku 
īpašumu (divu stāvu mūra ēku) Koku ielā 10, kuru 
pārdod SIA „V.O.V.A.” par kopējo summu EUR 600 
000. Ievērojot to, ka uz zemesgabala Liepājā, Koku 
ielā 10 (kadastra Nr. 1700 011 0092), atrodas bijusī 
bērnudārza ēka (kadastra Nr. 1700 511 0092), 
Liepājas pilsētas būvvalde, pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 
uzskata, ka nekustamie īpašumi (zeme un būve) ir 
nepieciešami pašvaldībai funkciju realizēšanai. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
nekustamā īpašuma Koku ielā 10, Liepājā, 
pirmpirkuma tiesību izmantošanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Liepājas pilsētas domes sēdē par lēmuma projektu 
ziņošu es. 

 
14. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 16.februāra lēmumā Nr.68 "Par 
neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā". 
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ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams lai sabiedriskā labuma organizācijai, 
biedrībai “CANIS GROUP LIEPAJA” ar domes 
lēmumu lietošanā nodotas telpas vietā nodotu citu 
telpu ēkā Klaipēdas ielā 96A, kura ir piemērotāka 
biedrības labdarības darbībai – kanisterapijas 
nodarbību rīkošanai. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.aprīļa sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
16.februāra lēmumā Nr.68 "Par neapdzīvojamo 
telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā"" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
15. 

Par neapdzīvojamo telpu Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā. 
 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai sabiedriskā labuma organizācijai, 
biedrībai “Jaunliepājas dzirkstele” nodotu 
bezatlīdzības lietošanā pašvaldības telpas. Tādejādi 
biedrībai tiks radīta iespēja tālāk attīstīt darbību 
labdarības jomā, šim mērķim novirzot par telpu nomu 
līdz šim maksātos finanšu līdzekļus. Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestāde „Nekustamā īpašuma pārvalde” 
slēgs līgumu ar sabiedriskā labuma organizāciju, 
biedrību “Jaunliepājas dzirkstele”  par telpu 
pašvaldības īpašumā Teodora Breikša ielā 45 
nodošanu tai lietošanā. Sagatavotais lēmuma 
projekts paredz nodot sabiedriskā labuma 
organizācijai, biedrībai “Jaunliepājas dzirkstele” 
bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem telpas ēkā 
Teodora Breikša ielā 45 ar platību 33,5  
kvadrātmetri, kuras biedrība pašlaik no pašvaldības 
nomā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
neapdzīvojamo telpu Teodora Breikša ielā 45 
nodošanu lietošanā" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 
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RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
16. 

Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Nākotnes ielā 19-1, Liepājā, izsoles rezultātus. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1 izsoles 
rezultātu apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
17. 

Par 2019.gada 20.februāra izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmo objektu 2019.gada 
20.februāra izsoles rezultātus. Dzīvokļa īpašumi 
Liepājā Nākotnes ielā 19-13, nosolītā cena - 1450 
EUR; Lāčplēša ielā 33-14/15, nosolītā cena 2500 
EUR; Nākotnes ielā 19-16, nosolītā cena - 1550 EUR; 
Oskara Kalpaka ielā 79-2, nosolītā cena 750 EUR; 
Raiņa ielā 55-8, nosolītā cena EUR 3800.Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
2019.gada 20.februāra izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
18. 

Par dzīvokļa īpašuma Slimnīcas ielā 7-9 nosacīto cenu. 
 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Slimnīcas ielā 7-9, Liepājā, 
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nosacīto cenu 12000 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.aprīļa sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Slimnīcas ielā 7-9 nosacīto 
cenu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 18.aprīļa sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 
Sēde slēgta 2019.gada 11.aprīlī pulksten 14.30. 
 
 
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 

 


