
 
 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Finanšu komiteja 

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

SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2019.gada 11.jūlijā Nr. 7 

 
Sēde sasaukta 2019.gada 11.jūlijā pulksten 14.00. 
 
Sēde atklāta 2019.gada 11.jūlijā pulksten 13.52. 
 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 
Sēdē piedalās 7 komitejas locekļi: 

 
Atis DEKSNIS 
Linda MATISONE 
Uldis SESKS 
Gaļina SKOROBOGATOVA 
Edvīns STRIKS 
Modris ŠVEIDUKS 
Vilnis VITKOVSKIS 

Klātesošie:  
 
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs                                                                                                                   
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības Izpilddirektors                                                                                                                            
Aiga KĻAVENIECE, Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece                                                                                                                
Linda KRASOVSKA, Sociālā dienesta direktore                                                                                                                             
Dace LIEPNIECE, Vides daļas vadītāja                                                                                                                                   
Ivo PAVLUŠENKO, Kapsētu pārvaldes direktors                                                                                                                            
Raimonds STROKŠS, RA Events direktors                                                                                                                                    

 
Sēdi protokolē: Evija OŠENIECE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
 
1. Par aktivitāšu deleģēšanu ESF līdzfinansētā projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta 
sistēmas pilnveide" izmēģinājumprojektā. 
2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumā Nr.151 "Par 
pašvaldības iestādes "Liepājas kapsētu pārvalde" pakalpojumu maksu". 
3. Par FIA Eiropas rallija čempionāta posmu "Rally Liepāja 2020-2022" organizēšanu 
4. Par projektu "Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Liepājas pilsētas 
ūdenstilpēs". 
5. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 
"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. 
6. Par aizņēmumu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas 
pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā" īstenošanai. 
7. Par neapbūvētu zemesgabalu Vētru ielā 4 un Vētru ielā 6, Liepājā, nodošanu 
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atsavināšanai. 
8. Par apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 170 nodošanu atsavināšanai. 
9. Par neapbūvēta zemesgabala Rietumkrasta ielā 5, Liepājā, nodošanu atsavināšanai. 
10. Par dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47-30 atsavināšanu. 
11. Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-11 atsavināšanu. 
12. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-39 atsavināšanu. 
13. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 84-23 atsavināšanu. 
14. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 atsavināšanu. 
15. Par nekustamo īpašumu Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A izsoles noteikumu 
apstiprināšanu. 
16. Par dzīvokļa īpašuma Andreja Pumpura ielā 13-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
17. Par dzīvokļa īpašuma Vidusceļa ielā 36-7 izsoli. 
18. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 13-28 nosacīto cenu. 
19. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 55-69 nosacīto cenu. 
20. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. 

 
 

1. 
Par aktivitāšu deleģēšanu ESF līdzfinansētā projekta "Sociālo pakalpojumu 

atbalsta sistēmas pilnveide" izmēģinājumprojektā. 
 

ZIŅO Linda 
KRASOVSKA: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības dalību 
Labklājības Ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda 
līdzfinansētā projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta 
sistēmas pilnveide" izmēģinājumprojektā. Tāpat 
lēmums nepieciešams, lai Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas domes 
Sociālais dienests” varētu deleģēt slēgt sadarbības 
līgumu ar Labklājības ministriju un īstenot sadarbības 
līgumā noteikto saistību izpildi. Izmēģinājumprojekta 
galvenais mērķis ir kopā ar Labklājības ministriju 
izmēģināt jaunu sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem – 
individuālā budžeta modeli. Izmēģinājumprojekta 
realizēšanai ir nepieciešams  priekšfinansējums 
3500 eiro apmērā no Liepājas pilsētas budžeta. 
Kopējo finansējumu 85% apmērā nodrošina Eiropas 
Sociālais fonds un 15% tiks segts no valsts budžeta 
līdzekļiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
aktivitāšu deleģēšanu ESF līdzfinansētā projekta 
"Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas 
pilnveide" izmēģinājumprojektā un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Uldi Sesku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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2. 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumā Nr.151 "Par 

pašvaldības iestādes "Liepājas kapsētu pārvalde" pakalpojumu maksu". 
 

ZIŅO Ivo PAVLUŠENKO: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams lai papildinātu, grozītu Liepājas pilsētas 
domes 2018. gada 19. aprīļa lēmumu Nr. 151 “Par 
pašvaldības iestādes “Liepājas kapsētu pārvaldes” 
pakalpojumu maksu”. Diviem esošajiem maksas 
pakalpojumiem izveidoti atvasinājumi, kuri paredzēti 
gadījumiem, kad pakalpojums tiek sniegts nepilnā 
apmērā atbilstoši pasūtītāja vajadzībām. Pieaug 
kremēto nelaiķu skaits un ir nepieciešamība 
nodrošināt neliela izmēra zārku apbedīšanu. 
Grozījumi nodrošinās godīgu un atbilstošu samaksu 
par saņemto maksas pakalpojumu. Maksas 
pakalpojumu veidu papildināšana neietekmēs pilsētas 
sociāli ekonomisko attīstību, jo ieņēmumu apjoms 
šiem pakalpojuma veidiem nav nozīmīgs, taču 
nodrošinās instrukcijas ”Par maksas pakalpojumu 
izcenojumu aprēķināšanas kārtību Liepājas pilsētas 
pašvaldībā” izpildi.  Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.jūlija 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 
19.aprīļa lēmumā Nr.151 "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas kapsētu pārvalde" 
pakalpojumu maksu" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

3. 
Par FIA Eiropas rallija čempionāta posmu "Rally Liepāja 2020-2022" 

organizēšanu. 
 

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai valsts finansējuma piešķiršanas 
gadījumā atbalstītu FIA Eiropas rallija čempionāta 
posmu "Rally Liepāja 2020-2022" organizēšanu 
Liepājā 2020., 2021., 2022.gadā. Liepājas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums FIA Eiropas rallija 
čempionāta posma organizēšanai Liepājā, sadalījums 
pa gadiem 2020.gadā - 120 000 EUR, 2021.gadā - 
120 000 EUR, 2022.gadā - 120 000. 

RUNĀ Raimonds 
STROKŠS: 
 

- Informē par rallija organizēšanu, ekonomisko 
pienesumu reģionam, pozitīvo ietekmi uz tūrismu. 
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Jautājuma par rallija organizēšanu un valdības finansiālu atbalstu apspriešanā piedalās 
Gaļina Skorobogatova un Raimonds Strokšs. 

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

 

NOLEMJ: 1.   Pieņemt lēmumu Nr.1 "Par FIA Eiropas rallija 
čempionāta posmu “Rally Liepāja 2020-2022” 
organizēšanu. 
2. Noteikt, ka Liepājas pašvaldības 
līdzfinansējums FIA Eiropas rallija čempionāta 
posmu “Rally Liepāja 2020-2022” organizēšanai 
2020., 2021., 2022. gadā tiks piešķirts valsts 
finansējuma saņemšanas gadījumā. 

 
 

4. 
Par projektu "Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Liepājas 

pilsētas ūdenstilpēs". 
 

ZIŅO Dace LIEPNIECE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams lai varētu iesniegt projekta pieteikumu 
Lauku atbalsta dienestā pasākuma "Zivju resursu 
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai 
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu 
aizsardzība" ietvaros aprīkojuma iegādei zvejas un 
kuģošanas drošības kontroles nodrošināšanai. 
Projekta mērķis ir uzlabot zvejas, makšķerēšanas un 
kuģošanas drošības kontroli Liepājas ezerā, kā arī 
citās ūdenstilpēs. Projekta ietvaros paredzēts 
iegādāties: cinkota korpusa laivas piekabi ar 
pagarinātu lafeti, kvadriciklu, lai nodrošinātu piekļuvi  
grūti pieejamām ūdenstilpju piekrastes vietām, kā arī 
4 meža kameras ar tiešsaistes datu pārraides 
iespēju. Aprīkojums tiks iegādāts pēc publiskā 
iepirkuma procedūras veikšanas. Projekta rezultātā, 
izmantojot iegādāto aprīkojumu, tiks uzlabota zvejas 
un makšķerēšanas kontrole, vienlaicīgi nodrošinot 
zivju resursu aizsardzību un ilgtspējīgu saglabāšanu, 
samazinot zvejas un makšķerēšanas, kā arī drošības 
noteikumu pārkāpumus. Aprīkojums pēc tā iegādes 
tiks nodots lietošanā biedrībai “Liepājas ezeri”, kas 
nodrošina gan ezera apsaimniekošanu, gan arī, 
savas kompetences ietvaros, zvejas, makšķerēšanas 
un kuģošanas drošības uzraudzību. Projekta 
plānotais kopējais finansējuma 12580,00 eiro 
sadalījums pa finanšu avotiem: Zivju fonda 
finansējums  (85% apmērā) – 10693,00 eiro; 
Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (15% 
apmērā) – 1887,00 eiro; Projektu plānots īstenot 
2019. gadā.  Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 
 
 

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

projektu "Zivju resursu aizsardzības pasākumu 
nodrošināšana Liepājas pilsētas ūdenstilpēs" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Uldi Sesku 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 Aiga KĻAVENIECE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai apstiprinātu plāna aktualizēto 
versiju 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. 
Pēc atbildīgo institūciju (struktūrvienības, iestādes, 
kapitālsabiedrības) pieprasījuma, veiktas 90 izmaiņas 
- precizēti dati (projekta nosaukums, projektā 
plānotās darbības, plānotie rezultāti, finansējuma 
apjoms un avoti), kā arī veikti tehniski labojumi, kā 
arī: - 11 jauni projekti, - 15 projekti dzēsti (iemesli – 
apvienoti projekti, neapstiprināts finansējums). 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. Liepājas 
pilsētas attīstības programmas 2015.-2020. gadam 
pielikums “Investīciju plāns 2015. - 2020. gadam”, 
saskaņā ar augstākminētajiem normatīviem aktiem, 
var tikt aktualizēta vismaz reizi gadā ar Liepājas 
pilsētas domes lēmumu un sabiedrībai būs pieejama 
aktuālākā redakcija. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.jūlija sēdē. 

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

 

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

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Uldi Sesku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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6. 

Par aizņēmumu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas 
pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā" īstenošanai. 

 
ZIŅO Ronalds 
FRICBERGS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai īstenotu ERAF  projektu 
“Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas 
pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā”. Projekta 
kopējās izmaksas iepirkuma rezultātā – 5 476 907 
EUR. Ņemot vērā avansa maksājumu no ERAF un 
starpmaksājumus no Valsts dotācijas kopsummā 1 
905 484 EUR, nepieciešams aizņēmums 
līdzfinansējumam un daļējam priekšfinansējumam 
līdz 3 571 423 EUR apmēram. Projekta rezultātā tiks 
veikti energoefektivitātes pasākumi pašvaldības ēkā 
Peldu ielā 5, Liepājā – nosiltinātas ārsienas, 
izbūvētas jaunas maģistrālās inženierkomunikācijas 
un ventilācijas sistēma, izremontēti 1., 2.un 3.stāvi, 
veikts teritorijas labiekārtojums. 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  
2896 EUR. Kopējās kredīta izmaksas 15 gadu ilgā 
periodā 3657940 EUR, t.sk., procentu maksājumi  
86517 EUR, ja procentu likme saglabājas 0,25% 
apmērā.  Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
aizņēmumu projekta "Energoefektivitātes 
paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā 
Peldu ielā 5, Liepājā" īstenošanai un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Uldi Sesku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

7. 
Par neapbūvētu zemesgabalu Vētru ielā 4 un Vētru ielā 6, Liepājā, nodošanu 

atsavināšanai. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
nodot atsavināšanai pārdodot izsolē Liepājas pilsētas 
pašvaldības īpašumā esošus neapbūvētus 
zemesgabalus- Vētru ielā 4 ar platību 2122 kv.m un 
zemesgabalu Vētru ielā 6 ar platību 4121 kv.m, 
Liepājā. Pēc nekustamā īpašuma pārdošanas līdzekļi 
tiks ieskaitīti 2019. gada pašvaldības budžetā. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
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domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 
KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
neapbūvētu zemesgabalu Vētru ielā 4 un Vētru 
ielā 6, Liepājā, nodošanu atsavināšanai   un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

8. 
Par apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 170 nodošanu atsavināšanai. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atsavināt Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo 
īpašumu, apbūvētu zemesgabalu ar platību 7180 
kv.m Brīvības ielā 170, Liepājā, pārdodot par brīvu 
cenu uz tā esošo ēku (būvju) īpašuma īpašniekam. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 18.jūlija sēdē.  

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 170 
nodošanu atsavināšanai un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

9. 
Par neapbūvēta zemesgabala Rietumkrasta ielā 5, Liepājā, nodošanu 

atsavināšanai. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
nodot atsavināšanai pārdodot izsolē Liepājas pilsētas 
pašvaldības īpašumā esošu nekustamo īpašumu, 
neapbūvētu zemesgabalu- Rietumkrasta ielā 5, 
Liepāja ar platību 5101 kv.m. Pēc nekustamā 
īpašuma pārdošanas līdzekļi tiks ieskaitīti 2019. gada 
pašvaldības budžetā. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.jūlija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu ar 
neapbūvēta zemesgabala Rietumkrasta ielā 5, 



8 

Liepājā, nodošanu atsavināšanai  un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

10. 
Par dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47-30 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 54/47-30, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam -  dzīvokļa īrniekam. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47-30 
atsavināšanu un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

11. 
Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-11 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-11, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam -  dzīvokļa īrniekam. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-11 
atsavināšanu un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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12. 
Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-39 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-39, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-39 
atsavināšanu un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

13. 
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 84-23 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 84-23, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 84-23 
atsavināšanu  un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

14. 
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža 27-42, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz 
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atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 
atsavināšanu un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

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

apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai apstiprinātu izsoles noteikumus, lai 
varētu organizēt nekustamo īpašumu Sporta ielā 16 
un Saules ielā 15A izsoli. Saskaņā ar Liepājas 
pilsētas domes  2014. gada 27. marta  lēmumu 
Nr.106  „Par nekustamo īpašumu Sporta ielā 16 un 
Saules ielā 15A  nodošanu atsavināšanai un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu” dome ir nodevusi 
atsavināšanai nekustamos īpašumus Sporta ielā 16 
un Saules ielā 15A. Saskaņā ar sertificētas vērtētājas 
Anitas Vēdiķes vērtējumu: nekustamā īpašuma 
Saules ielā 15A vērtējums: 109 000 EUR, nekustamā 
īpašuma Sporta ielā 16 vērtējums: 206 500 EUR. 
Saskaņā ar sertificēta vērtētāja Jāņa Rīdūža 
vērtējumu: nekustamā īpašuma Saules ielā 15A 
vērtējums: 102 000 EUR; nekustamā īpašuma Sporta 
ielā 16 vērtējums: 212 000 EUR. 2019.gada 19.jūnija 
izsole beidzās bez rezultāta, izsolē nepieteicās 
neviens pretendents.  
Saskaņā ar normatīviem aktiem izsoles sākuma cena 
tiek samazināt par 20 procentiem, 256 800 EUR (divi 
simti piecdesmit seši tūkstoši astoņi simti eiro). 
Pārdošanas metode –  izsole bez pretendentu 
atlases.  Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija 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 noteikumu apstiprināšanu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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16. 
Par dzīvokļa īpašuma Andreja Pumpura ielā 13-3 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai apstiprinātu atsavināmā objekta, 
dzīvokļa īpašuma Andreja Pumpura ielā 13-3, 
Liepājā, 2019.gada 26.jūnija izsoles rezultātus, 
nosolītā cena - 7500 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.jūlija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
dzīvokļa īpašuma Andreja Pumpura ielā 13-3 
izsoles rezultātu apstiprināšanu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

17. 
Par dzīvokļa īpašuma Vidusceļa ielā 36-7 izsoli. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai apstiprinātu dzīvokļa īpašuma 
Vidusceļa ielā 36-7, Liepājā, izsoles sākumcenu - 
1400 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija 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 izsoli un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

18. 
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 13-28 nosacīto cenu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 13-28, 
Liepājā, nosacīto cenu 5500 EUR. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
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18.jūlija sēdē. 
KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 13-28 
nosacīto cenu un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

19. 
Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 55-69 nosacīto cenu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša 
dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 55-69, Liepājā, 
nosacīto cenu 6800 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.jūlija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 55-69 nosacīto 
cenu un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

20. 
Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo 
dzīvokļa īpašumu atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē: Ģenerāļa 
Baloža ielā 57-4A, Ģenerāļa Baloža ielā 59-6, Klāva 
Ukstiņa ielā 49-4, Laivu ielā 9-7, Ludviķa ielā 23-5, 
Nākotnes ielā 19-18, Turaidas ielā 3-6, Ventspils ielā 
9-5, Zirņu ielā 37-8. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.jūlija sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu par 
neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
18.jūlija sēdē. 
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RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 
Sēde slēgta 2019.gada 11.jūlijā pulksten 14.27. 
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