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SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 
2020.gada 13.februārī 

 
Nr. 2 

 
Sēde sasaukta 2020.gada 13.februārī pulksten 14:00. 
Sēde atklāta 2020.gada 13.februārī pulksten 14:02. 
Sēdi vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs Jānis  Vilnītis 
 
Sēdē piedalās 7 deputāti: 
 
 Gunārs Ansiņš 
 Uldis Sesks 
 Atis Deksnis 
 Linda Matisone 
 Gaļina Skorobogatova 
 Vilnis Vitkovskis 
 Edvīns Striks 
 
Sēdē nepiedalās deputāti: 
 
 Modris Šveiduks 
  
Uzaicinātās personas: 
 

Kristīne Lukošjus Attīstības pārvaldes projektu ieviešanas nodaļas vadītāja (5.§, 6.§),  
Dace Liepniece-Liepiņa pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja (4.§),  
Māris Egmanis  Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (9. § – 17.§),  
Zane Pomerance Izglītības pārvaldes juriskonsults (1.§ -2.§ ), 
Elans Strazdiņš, Sporta pārvaldes vadītājs (3. §), 
Mārtiņs Tīdens, pašvaldības izpilddirektora vietnieks īpašuma jautājumos (8. §). 

 
Sēdi protokolē Evija Ošeniece 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumu 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā Liepājas 
pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības 
iestādei" 

2. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2020.gadā 

3. Par sportistu un treneru apbalvošanu 

4. Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.- 2025.gadam 

5. Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 
izveide kūrorta zonā, Liepājā 3.kārta." 

6. Par projektu " Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta” (Skolas iela) 



 

 

7. Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu pašvaldībā 

8. Par pašvaldības līdzfinansētiem projektiem 2019.gadā 

9. Par apbūvēta zemesgabala Cukura ielā 3 nodošanu atsavināšanai 

10. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu 

11. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 atsavināšanu 

12. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-26 atsavināšanu 

13. Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1A nosacīto cenu 

14. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-62 nosacīto cenu 

15. Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 12-30 nosacīto cenu 

16. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48 nosacīto cenu 

17. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-10 nosacīto cenu 

 
1.§ 

Par grozījumu 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā Liepājas 
pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai 

izglītības iestādei" 
 

Ziņo Zane Pomerance: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, lai 
apstiprinātu Liepājas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra saistošo 
noteikumus "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2016.gada 
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā Liepājas 
pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 
privātajai izglītības iestādei". 2020.gada budžetā paredzēts 
finansējums privāto izglītības iestāžu līdzfinansējumam 333 970 EUR 
apmērā. Pašvaldības atbalsta apmērs vienam izglītojamam mēnesī 
pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā izglītības 
iestādē tiek noteikts:Izglītojamiem no pusotra gada līdz četru gadu 
vecumam: 2019.gadā - 199.64 euro;2020.gadā – 201.89 
euro.Izglītojamiem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana 
pamatizglītības ieguve: 2019.gadā – 116.11 euro; 2020.gadā – 120.62 
euro. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 20.februāra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 

Nolemj: Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par grozījumu 
2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā 
Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
2.§ 

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2020.gadā 

 

Ziņo Zane Pomerance: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai noteiktu viena izglītojamā 
izmaksas Liepājas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, 
pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādēs.2020.gadā plānotie ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem ir EUR 278 692. Vidējās izmaksas 2020.gadā uz vienu 
izglītojamo: vispārējās izglītības iestādēs EUR 36.33, pirmsskolas 



 

 

izglītības iestādēs EUR 160.75 un speciālajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs EUR 138.61. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
20.februāra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 

Nolemj: Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
3.§ 

Par sportistu un treneru apbalvošanu 
 

Ziņo Elans Strazdiņš: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams saskaņā ar 
Liepājas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.14 "Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā 
piešķiršanas kārtība un apmērs" 2 punktu domei jāpieņem lēmums par 
naudas balvu piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem par 
sasniegumiem 2019.gadā. Sportistu un viņu treneru apbalvošanai par 
sasniegumiem 2019.gadā paredzētais finansējums EUR 28 667.50 
apmērā ir apstiprināts Sporta pārvaldes 2020.gada budžetā. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 20.februāra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Sesks, Gaļina 
Skorobogatova, Edvīns Striks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 

Nolemj: Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par sportistu 
un treneru apbalvošanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
4.§ 

Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.- 2025.gadam 
 

Ziņo Dace Liepniece: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai nodrošinātu invazīvās augu 
sugas - Sosnovska latvāņa, izplatības ierobežošanu dabas liegumā 
‘”Liepājas ezers’’, Zirgu salā un liegumam piegulošajā teritorijā, 
nepieciešams veikt latvāņu izplatības ierobežošanas plāna izstrādi un 
koordinēt tā īstenošanu.Līdzekļi nepieciešami plānā paredzēto rīcību 
īstenošanai.- 2020.gadā – 6 500 EUR.Šis finansējums jau ir paredzēts 
Vides aizsardzības fondā. Turpmākajiem gadiem finansējums var tikt 
precizēts pēc publiskā iepirkuma rezultātiem un līguma noslēgšanas:- 
2021.gadā – 6 500 EUR- 2022.gadā – 6 500 EUR- 2023.gadā – 6 500 
EUR- 2024.gadā – 6 500 EUR - 2025.gadā – 6 500 EUR. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 20.februāra sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 

Nolemj: Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par Latvāņa 
izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.- 2025.gadam" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
5.§ 

Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 
izveide kūrorta zonā, Liepājā 3.kārta." 

 

Ziņo Kristīne 
Lukošjus: 

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, lai iesniegtu 
projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā, 3. kārta" pieteikumu 
finansējuma saņemšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā 
atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" 
ietvaros. Investīciju plānā projekta unikālais Nr. Pr_235.3. Projekta 
"Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā, 3. kārta" ietvaros 
tiek plānoti sekojoši būvdarbi:• Pārbūvēta Liedaga iela posmā no 
Dzintara ielas līdz jūrmalai, izveidota gājēju iela un veloceliņš; • 
Uzbūvēta pirmsskolas izglītības iestādes ēka ar labiekārtotu teritoriju 
Liedaga ielā 6. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas: 2 500 000 
EUR. Projekta attiecināmās izmaksas – 2 500 000 EUR, no tām:• 
ERAF (85%) – 2 125 000 EUR;• Valsts budžeta līdzfinansējums 
(3,75%) – 93 750 EUR;• Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 
(11,25%) – 281 250 EUR;Projekta īstenošanai nepieciešamais 
pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai: 2021. gadā 
– 140 625,00 EUR,2022. gadā – 140 625,00 EUR. Projekta īstenošanai 
nepieciešamai pašvaldības priekšfinansējums attiecināmo izmaksu 
segšanai (tiek atgūts, īstenojot projektu) 2022. gadā – 306 250 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 20.februāra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 

Nolemj: Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par projektu 
"Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 3.kārta."" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

6.§ 
Par projektu " Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta” (Skolas iela) 

 

Ziņo Kristīne 
Lukošjus: 

informē, ka sagatavotais lēmuma projekts ir nepieciešams, lai 
sagatavotu projektu “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta” 
(Skolas iela) un iesniegtu finansējuma saņemšanai.Tiks sakārtota 
Skolas ielas teritorija uzņēmējdarbības vajadzībām.“Uzņēmējdarbības 
vides attīstība Liepājā, 3. kārta” (Skolas iela) projekta ietvaros plānots:- 
Skolas ielas pārbūve posmā no Kārļa Zāles laukuma līdz Teātra ielai;- 
Laukumu izbūve zemesgabalos Skolas ielā 7A, Skolas ielā 9, Baznīcas 
ielā 7, Baznīcas ielā 9;- Inženierkomunikāciju izbūve, pārbūve posmā 
no Kārļa Zāles laukuma līdz Baznīcas ielai.Projekta kopējās izmaksas - 
1 850 527,91 eiro.Projekta attiecināmās izmaksas – 1 850 527,91 eiro, 
no tām:• Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85%) – 1 
572 948,72 eiro;• valsts budžeta dotācija (3,75%) - 69 394,80 eiro;• 
Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) – 208 184,39 
eiro.Projekta īstenošanai nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums 
projekta attiecināmo izmaksu segšanai 208 184,39 eiro:• 2020. gadā – 
104 092,19 eiro;• 2021. gadā – 104 092,20 eiro.Projekta īstenošanai 
nepieciešamais Liepājas pilsētas pašvaldības priekšfinansējums, 
ņemot vērā avansa maksājumu, projekta attiecināmo izmaksu segšanai 
2021. gadā – 226 689,67 eiro. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 20.februāra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par projektu " 
Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta” (Skolas iela)" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
7.§ 

Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu pašvaldībā 
 

Ziņo Atis Deksnis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, lai atbalstītu 
konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu norisi Liepājas pilsētā, 
nepieciešams apstiprināt konferenču, semināru un starpnozaru 
pasākumu līdzfinansēšanas nolikumu (turpmāk – Nolikums). Par 
atbalstāmo prioritāti tiek noteiktas uzņēmējdarbības, izglītības, 
veselības, sporta un informācijas tehnoloģiju nozares.Nolikums nosaka 
kārtību, kādā tiek iesniegti, vērtēti pieteikumi un līdzfinansētas 
konferences, semināri un starpnozaru pasākumi, kuru norises vieta ir 
Liepājas pilsētas administratīvā teritorija.Tāpat lēmums nepieciešams, 
lai apstiprinātu vērtēšanas komisijas nolikumu un komisijas locekļu 
sastāvu.2020. gada budžetā paredzēts finansējums 40 000 eiro 
apmērā. Lūdz papildināt nolikumu ar Pārejas noteikumiem šādā 
redakcijā - iesniegumi par līdzfinansējuma piešķiršanu 2020.gadā 
nolikuma 2.punktā minētajam mērķim, ja tie iesniegti līdz 2020.gada 
1.februārim, izskatāmi, izvērtējami un līdzfinansējums piešķirams 
atbilstoši nolikumam, izņemot 20.-23. un 49.punktā noteiktajam. Šajā 
gadījumā līdzfinansējuma pieprasītājam dokumenti, kas norādīti 
nolikuma 23.punkta apakšpunktos, iesniedzami ne vēlāk kā līdz līguma 
par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanai".Lūdz atbalstīt sagatavoto 



 

 

lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 20.februāra sēdē. 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Ierosina papildināt lēmuma projektu ar grozījumiem papildinot nolikumu 
ar Pārejas noteikumiem šādā redakcijā - iesniegumi par 
līdzfinansējuma piešķiršanu 2020.gadā nolikuma 2.punktā minētajam 
mērķim, ja tie iesniegti līdz 2020.gada 1.februārim, izskatāmi, 
izvērtējami un līdzfinansējums piešķirams atbilstoši nolikumam, 
izņemot 20.-23. un 49.punktā noteiktajam. Šajā gadījumā 
līdzfinansējuma pieprasītājam dokumenti, kas norādīti nolikuma 
23.punkta apakšpunktos, iesniedzami ne vēlāk kā līdz līguma par 
līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanai". 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu 
pašvaldībā" ar labojumiem 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
8.§ 

Par pašvaldības līdzfinansētiem projektiem 2019.gadā 
 

Ziņo Mārtiņš Tīdens: Informē, ka ir sagatavots apkopojums par pašvaldības līdzfinansētiem 
projektiem (pagalmu labiekārtošana, kultūras pieminekļi, atkritumu 
novietnes, energoefektivitātes dokumentācijas izstrāde) 2019.gadā 
(prezentē statistiku par pašvaldības līdzfinansētiem projektiem 
2019.gadā). 

Izsaka viedokli Gunārs 
Ansiņš: 

Izsaka priekšlikumu par vienkāršotu dokumentācijas iesniegšanas 
kārtību daudzdzīvokļu māju atkritumu sētiņu ierīkošanai. 

Izsaka viedokli Māris 
Egmanis: 

Paskaidro, ka līdzšinējā dokumentācijas iesniegšanas kārtība, tai 
skaitā topogrāfijas veikšana nepieciešama tāpēc, lai pirms tam 
pārliecinātos par komunikāciju esamību vai neesamību. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu Nr. 1/2 "Par pašvaldības līdzfinansētiem 
projektiem 2019.gadā" 
 

    Pulksten 14.29 no sēžu zāles iziet komitejas loceklis Uldis Sesks. 
 

9.§ 
Par apbūvēta zemesgabala Cukura ielā 3 nodošanu atsavināšanai 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atsavināt Liepājas 
pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu, apbūvētu zemesgabalu ar 
platību 3556 kv.m Cukura ielā 3 Liepājā, pārdodot par brīvu cenu uz tā 
esošo ēķu (būvju) īpašuma īpašniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 20.februāra sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Gaļina 
Skorobogatova, Edvīns Striks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par apbūvēta 
zemesgabala Cukura ielā 3 nodošanu atsavināšanai" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
10.§ 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu, 
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē: Kuršu ielā 11/13-28N, 
Graudu ielā 43-86N. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
20.februāra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Gaļina 
Skorobogatova, Edvīns Striks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamo īpašumu atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
11.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 
55-5, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
izsolē. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 20.februāra sēdē. 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Gaļina 
Skorobogatova, Edvīns Striks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par dzīvokļa 
īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
12.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-26 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa 
Baloža ielā 19-26, 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 20.februāra 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Gaļina 
Skorobogatova, Edvīns Striks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par dzīvokļa 
īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-26 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
13.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1A nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1A, 
Liepājā, nosacīto cenu 3500 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 20.februāra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Gaļina 
Skorobogatova, Edvīns Striks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
14.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-62 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-62, 
Liepājā, nosacīto cenu 10 800 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 20.februāra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Gaļina 
Skorobogatova, Edvīns Striks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 



 

 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par dzīvokļa 
īpašuma Kārklu ielā 9-62 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
15.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 12-30 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 
12-30, Liepājā, nosacīto cenu 23 700 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 20.februāra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Gaļina 
Skorobogatova, Edvīns Striks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par dzīvokļa 
īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 12-30 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
16.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī ielā 
8-48, Liepājā, nosacīto cenu 10 000 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 20.februāra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Gaļina 
Skorobogatova, Edvīns Striks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

“atturas”- nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par dzīvokļa 
īpašuma Atmodas bulvārī 8-48 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
17.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-10 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī ielā 
12-10, Liepājā, nosacīto cenu 7500 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 20.februāra sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Gaļina 
Skorobogatova, Edvīns Striks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 



 

 

“atturas”- nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par dzīvokļa 
īpašuma Atmodas bulvārī 12-10 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 
Sēde slēgta 2020.gada 13.februārī pulksten 14:41. 
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