
 
 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Finanšu komiteja 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404795, e-pasts: edoc@liepaja.lv, www.liepaja.lv 

 
SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 

2018.gada 13.decembrī Nr. 12 
 

Sēde sasaukta 2018.gada 13.decembrī pulksten 15.00. 
Sēde atklāta 2018.gada 13.decembrī pulksten 14.57. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 
Sēdē piedalās 6 komitejas locekļi: 
Gunārs ANSIŅŠ 
Atis DEKSNIS 
Uldis SESKS 
Gaļina SKOROBOGATOVA 
Edvīns STRIKS 
Vilnis VITKOVSKIS 
  
Sēdē nepiedalās 1 komitejas locekle: 
Linda MATISONE, ģimenes apstākļu dēļ 
  
Klātesošie:  
Santa ALTĀNE, pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" 
direktores vietniece                                                                 
Mārtiņš ĀBOLS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs                                                                                              
Māris EGMANIS, pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" vadītājs                                                                                             
Ronalds FRICBERGS, pašvaldības izpilddirektors                                                                                                                            
Vita HARTMANE, pašvaldības SIA " Liepājas latviešu biedrības nams" valdes locekle                                                                                     
Didzis JĒRIŅŠ, pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos                                                                                           
Andra KALNIŅA, pašvaldības administrācijas Publisko iepirkumu daļas vadītāja                                                                                          
Evija KALVENIECE, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes vadītāja                                                                                                 
Aiga KRIEVIŅA, pašvaldības SIA " Liepājas latviešu biedrības nams" grāmatvede                                                                                         
Evija MŪRNIECE, pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde" 
vadītājas vietniece   
Kristīne NIEDRE-LATHERE, pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvalde” vadītāja                                                                   
Jānis NEIMANIS, pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" vadītājs                                                                                                      
Aija NELSONE, pašvaldības administrācijas Personāldaļas vadītāja                                                                                                     
Zane POMERANCE, pašvaldības iestādes "Izglītības pārvalde" juriste                                                                                                     
Mārtiņš TĪDENS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos                                                                                               
  
Sēdi protokolē: Indra JOTIKA 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. 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"). 
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2. Par aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa 
rekonstrukcija" īstenošanai. 
3. Par noteikumu "Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo ēku elektroenerģijas un 
apkures budžeta izdevumu aprēķinu un energopārvaldības ilgtspējīgas efektivitātes 
finanšu instrumenta finansējuma aprēķinu" apstiprināšanu. 
4. Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā. 
5. Par Liepājas pilsētas domes Iepirkumu komisijas nolikumu. 
6. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.409 "Par 
projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT 
jomā"". 
7. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" maksas 
pakalpojumu cenrādi. 
8. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.167 "Par 
LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu izcenojumu 
apstiprināšanu". 
9. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 
"SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU 
PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS 
IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS". 
10. Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" telpu nomas maksas cenrādi. 
11. Par kustamās mantas atsavināšanu. 
12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 
2018.GADAM". 
13. Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam. 
14. Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā. 
15. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-37 atsavināšanu. 
16. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-21 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
17. Par dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 17-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
18. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59-4 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
19. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
20. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 53-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
21. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1-9 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
22. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 24-4 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu. 
23. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
24. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
25. Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
26. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-43 nosacīto cenu. 
27. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53-54 nosacīto cenu. 
28. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-8 izsoli. 
29. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46-2 izsoli. 
30. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4 izsoli. 
31. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1 izsoli. 
32. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8 izsoli. 
33. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4-3 izsoli. 
34. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4-5 izsoli. 
35. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-8 izsoli. 
36. Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-10 izsoli. 
37. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33-14/15 izsoli. 
38. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1 izsoli. 
39. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-13 izsoli. 
40. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-16 izsoli. 
41. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-2 izsoli. 
42. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55-8 izsoli. 
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1. 

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") 
 
 

ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Informē 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"), atbildīgais par projektu ir Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija, sadarbībā ar Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde". 
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās 
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam  
2.prioritāte “Efektīva dabas resursu apsaimniekošana” 
specifiskais mērķis 2.1. “Tīri ūdeņi: paaugstināt ūdens 
apsaimniekošanas efektivitāti, samazinot barības vielu 
un bīstamo vielu izplūdi Baltijas jūrā un reģionālajos 
ūdeņos, pamatojoties uz publiskā un privātā sektora 
dalībniekiem, kas nodarbojas ar ūdens kvalitātes 
jautājumiem”. Apstiprinātais finansējums Liepājai ir 
126 395 EUR. 
Informē, ka projekta ietvaros plānots veikt sekojošas 
aktivitātes: 
- automātisko hidroloģisko staciju (ūdens līmeņa 
sensors un video novērošanas kamera) uzstādīšana 
cietokšņa kanālā pie Lībiešu un Grīzupes ielu 
caurtekām, Tirdzniecības kanālā netālu pie Atteku 
salas pretī adresei -Vecā ostmala 10, Liepājas ezerā 
netālu no Amatas un Ukstiņa ielu krustojuma; 
- 2008.gadā COWI izstrādātās koncepcijas par 
sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu 
atdalīšanu, un virszemes ūdeņu novadīšanas vaļējo 
sistēmu inventarizāciju; 
- 3D modeļa izstrāde potenciāli applūstošajām 
teritorijām. 
Pārrobežu sadarbības aspekti: 
- pieredzes apmaiņas pasākumi; 
- apmācības; 
- sadarbības tīklu veidošana. 
Īstenojot projektu, tiks veikta esošo un jaunizbūvēto 
kanalizācijas tīklu inventarizācija, uzstādītas 
automātiskās hidroloģiskās stacijas plūdu draudu risku 
novēršanai. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

 
KOMITEJA, balsojot ar 7 
balsīm par, pret-nav, atturas-
nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par projektu "Baltijas 
jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu 
noplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā" 
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("Protecting Baltic Sea from untreated wastewater 
spillages during flood events in urban areas")" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru ANSIŅU par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
2. 

Par aizņēmumu projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas  
kompleksa rekonstrukcija" īstenošanai 

 
ZIŅO Ronalds FRICBERGS: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai īstenotu 
Kohēzijas fonda projektu “Tramvaja līnijas un 
piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija”. 
Projektu īsteno SIA “Liepājas tramvajs”, savukārt 
Liepājas pilsētas pašvaldība ir projekta partneris un 
piedalās ar līdzfinansējumu 1 720 588,24 EUR jeb 
11,25% apmērā no projekta attiecināmajām 
izmaksām. Projekta attiecināmās izmaksas saskaņā 
ar noslēgto līgumu ar CFLA  ir 15 294 117,65 EUR, 
t.sk., Kohēzijas fonda finansējums 79,74% - 12 195 
529,41 EUR, valsts budžeta dotācija 3,75% - 573 
529,41 EUR, snieguma rezerve 5,26% - 804 470,59 
EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas 53625,45 
EUR apmērā sedz SIA “Liepājas tramvajs”. 
Aizņēmums tiks nokārtots 2019.gadā un izņemts 
vidējā termiņā, atmaksu plānots veikt sākot ar 
2022.gadu (procentu likme saskaņā ar Valsts kases 
noteiktajām aizdevumu likmēm). 2019.gadā būs 
jāveic procentu maksājumi 1512 EUR. Kopējās 
kredīta izmaksas 15 gadu ilgā periodā 1 758 664 
EUR, t.sk. procentu maksājumi  38 075 EUR, ja 
procentu likme saglabājas 0,25% apmērā.  
Projekta rezultātā būs sakārtota Lielā iela un tramvaja 
tilts, kā arī iegādāti jauni tramvaja vagoni.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 
  

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par aizņēmumu 
projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās 
teritorijas kompleksa rekonstrukcija" 
īstenošanai" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

 
RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

 
- Lūdz deputātu Vilni VITKOVSKI par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
 

3. 
Par noteikumu "Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo ēku elektroenerģijas un 

apkures budžeta izdevumu aprēķinu un energopārvaldības ilgtspējīgas 
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efektivitātes finanšu instrumenta finansējuma aprēķinu" apstiprināšanu 
 

ZIŅO Mārtiņš TĪDENS: 
 

- Informē, ka noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi 
veicināt elektroenerģijas un siltumenerģijas 
ietaupījumu pašvaldības iestāžu apsaimniekotajās 
ēkās, samazināt ogļskābās gāzes izmešu apjomu 
atmosfērā, nodrošināt enerģijas patēriņu atbilstoši 
energopārvaldības sistēmai ISO 50001:2011, motivēt 
ēku apsaimniekošanā iesaistītos darbiniekus, 
paaugstināt sabiedrības izpratni par enerģijas 
taupīšanu, sasniegt "Pilsētu mēru pakts" nospraustos 
mērķus. Noteikumu projekts paredz kārtību, kādā tiek 
aprēķināts pašvaldības iestāžu valdījumā pie 
centralizētās siltumapgādes sistēmas pieslēgtās ēkas 
vai vairāku ēku, kas pieslēgtas vienam 
siltummezglam siltumenerģijas patēriņš un 
siltumenerģijas patēriņš pie gāzes apkures 
pieslēgtām ēkām, kā arī elektroenerģijas patēriņš 
visām energopārvaldības sistēmā ISO 50001:2011 
iekļautajām pašvaldības iestāžu valdījumā esošajām 
ēkām, sastādot budžetu nākamajam gadam. 
Noteikumu projekts arī paredz kārtību, kādā tiek 
aprēķināts energopārvaldības ilgtspējīgas 
efektivitātes finanšu instrumenta (turpmāk - EIEFI) 
finansējums katrai ēkai nākamā gadā budžetā. 
Noteikumi būs saistoši iestāžu ēkām, kur enerģijas 
patēriņa apmaksa tiek veikta no  pašvaldības 
budžeta. Saskaņā ar izstrādāto kārtību, 2020.gadā 
budžeta projektā no pašvaldības budžeta tiks 
paredzēti līdzekļi  finansēto ēku siltumenerģijas un 
elektroenerģijas patēriņam un 306041 EUR EIEFI 
finansējumam. ēku remontiem, zemesgabalu 
labiekārtošanas, inventāra un aprīkojuma iegādes, 
darbinieku motivācijas, mācību līdzekļu iegādes un 
izglītošanas pasākumu izdevumiem, nosakot 
pieejamos līdzekļus katrai ēkai. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
noteikumu projektu un virzīt tos izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par noteikumu "Par 
pašvaldības iestāžu valdījumā esošo ēku 
elektroenerģijas un apkures budžeta izdevumu 
aprēķinu un energopārvaldības ilgtspējīgas 
efektivitātes finanšu instrumenta finansējuma 
aprēķinu" apstiprināšanu" un noteikumu projektu 
"Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo ēku 
elektroenerģijas un apkures budžeta izdevumu 
aprēķinu un energopārvaldības ilgtspējīgas 
efektivitātes finanšu instrumenta finansējuma 
aprēķinu" un iesniegt tos izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 
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RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Vilni VITKOVSKI par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
4. 

Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā 
 

ZIŅO Aija NELSONE: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai nodrošinātu 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma prasību izpildi, ir 
aktualizēts „Liepājas pilsētas pašvaldības amatu 
klasifikācijas katalogs”. Paskaidro, ka visās 
pašvaldības iestādēs un aģentūrās ir pārbaudīta 
klasificēto amatu atbilstība normatīvajiem aktiem un 
2019.gada budžetam. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 

- Lēmuma projekta apspriešanas gaitā debatēs piedalās Gaļina SKOROBOGATOVA, 
jautājot, vai lēmuma projekts neietekmē Liepājas pilsētas 2019.gada budžetu; Aija 
NELSONE atbild, ka lēmuma projekts 2019.gada budžetu neietekmē. 
 
KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par atlīdzību Liepājas 
pilsētas pašvaldībā" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Uldi SESKU par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
5. 

Par Liepājas pilsētas domes Iepirkumu komisijas nolikumu 
 

ZIŅO Didzis JĒRIŅŠ: 
 

- Informē, ka 2017.gada 1.martā stājās spēkā jauns 
Publisko iepirkumu likums. 2017.gada 26.janvārī tika 
izdots pašvaldības izpilddirektora rīkojums Nr.13 “Par 
darba grupas izveidi”, kura 1.punktā tika noteikts, ka 
no 2017.gada 1.marta iepirkumus, kuriem 
piemērojama Publisko iepirkumu likumā noteiktā 
iepirkuma veikšanas kārtība vai procedūra, Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām 
veic ar Liepājas pilsētas domes lēmumu izveidotā 
pastāvīgā Iepirkumu komisija. Ņemot vērā visu 
iepriekš minēto, izstrādāts jauns Liepājas pilsētas 
domes Iepirkumu komisijas nolikums, kurā precizēts, 
ka komisija veic centralizēto iepirkumu institūcijas 
Publisko iepirkumu likuma izpratnē pienākumus visu 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru 
vajadzībām saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora 
rīkojumu, kā arī ir precizēta pārējā nolikuma redakcija 
atbilstoši aktuālajai likumdošanai un faktiskajai 
situācijai. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 
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KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par Liepājas pilsētas 
domes Iepirkumu komisijas nolikumu" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Informē, ka par lēmuma projektu Liepājas pilsētas 
Domes sēdē ziņos pats. 

 
6. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.409 
"Par projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru  

STEM un IKT jomā"" 
 

ZIŅO Kristīne NIEDRE-
LATHERE: 
 

- Informē, ka lēmums ir nepieciešams, lai apstiprinātu 
projekta izdevumu gala summu pēc Centrālās finanšu 
un līgumu aģentūras (turpmāk - CFLA) maksājuma 
pieprasījuma apstiprināšanas projektam Liepājas 
Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru 
STEM un IKT jomā”” (Pr_22). Gala summu veido 
projekta iesniegumā CFLA minētās izmaksas, kas 
tika precizētas pēc visu iepirkumu veikšanas un CFLA 
vēstule pēc maksājuma pieprasījuma 
apstiprināšanas. Vadoties pēc iepirkuma rezultātiem, 
palielinājās projekta kopējās izmaksas, tajā skaitā 
projekta neattiecināmās izmaksas – izmaksas, kas ir 
tieši saistītas ar projektu, bet nav minētas MK 
noteiktumu Nr. 323 26. punktā (attiecināmās 
izmaksas). Pēc CFLA pārbaudes veikšanas 
maksājuma pieprasījumam, ir precizētas projekta 
attiecināmās izmaksas. Investīciju projekts ir vērsts 
uz izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 
paaugstināšanu. Liepājas Valsts 1.ģimnāzija ir 
vislabāk aprīkotā izglītības iestāde, kuras funkcijās 
ietilpst citu Liepājas vispārizglītojošo skolu 
konsultēšana izglītības standarta ieviešanas 
jautājumos, darbs ar skolēnu zinātniski 
pētnieciskajiem darbiem, skolotāju tālākizglītības un 
talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšanā. 
Pēc CFLA maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas 
projekta kopējās izmaksas 2 083 831,69 EUR (divi 
miljoni astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit 
viens euro 69 centi) apmērā, no kurām: 
Projekta attiecināmās izmaksas – 1 679 914,23 EUR 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 
(85%) –1 427 927,10 EUR; 
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām (3,75%) –62 
996,78 EUR; 
Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 
(11,25%) - 188 990,35 EUR; 
Projekta neattiecināmās izmaksas – 403 917,46 
EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
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Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 
KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra 
lēmumā Nr.409 "Par projektu "Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM 
un IKT jomā"" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati DEKSNI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
7. 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests"  
maksas pakalpojumu cenrādi 

 
ZIŅO Santa ALTĀNE: 
 

- Informē, ka Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību 
ielā 135/141, Liepājā, Sociālās dzīvojamās mājas 
Flotes ielā 14, Liepājā, un Grupu dzīvokļu Kuldīgas 
ielā 34, Liepājā, iedzīvotājiem, kuriem nav savas 
veļas mazgājamās mašīnas, Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas domes 
Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais dienests) 
nodrošina iespēju mazgāt veļu Sociālā dienesta 
bilancē esošajās automātiskajās veļas mašīnās. 
Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2016.gada 
24.marta lēmumu Nr.78 apstiprinātā pakalpojuma 
maksa ir 0,90 euro par vienu veļas mazgāšanas reizi. 
Pakalpojumu saņēmēji ir sociālo dzīvojamo māju 
iedzīvotāji, ar kuriem noslēgts dzīvojamās telpas īres 
līgums. Šīm personām ir noteikts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statuss. Tā kā šīm 
personām ir zemi vai ļoti zemi ienākumi, tad viņiem 
nav iespēju iegādāties šo pakalpojumu par brīvā 
tirgus cenām. Nesaņemot šo pakalpojumu pastāv 
risks, ka personas nespēs nodrošināt personīgo 
higiēnu, kas var apdraudēt personu veselību un 
apkārtējo cilvēku dzīves kvalitāti. Daļai senjoru ir 
pārvietošanās grūtības, līdz ar to, ir lietderīgi šo 
pakalpojumu nodrošināt dzīvesvietā. Tā kā 
pakalpojums tiek sniegts šauram saņēmēju lokam, 
nodrošinot sociālu atbalstu ikdienas vajadzību 
nodrošināšanā, un personām ir tiesības izmantot 
komersantu sniegtos veļas mazgāšanas 
pakalpojumus, tad minētie apstākļi būtiski neietekmē 
konkurenci tirgū. Saskaņā ar Liepājas pilsētas 
pašvaldības izpilddirektora 2017.gada 22.septembra 
rīkojumu Nr.187 apstiprināto instrukciju “Par maksas 
pakalpojumu un izcenojumu aprēķināšanas un 
apstiprināšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldībā” 
veikto veļas mazgāšanas pakalpojuma izcenojuma 
aprēķinu pakalpojuma izmaksas sastāda 0,98 euro.  
Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” maksas 
noteikšana par pašvaldības pakalpojumu ir 
pašvaldības domes ekskluzīva kompetence. 



9 

Lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas 
domes Sociālais dienests” pakalpojumu maksas 
cenrādi sakarā ar veļas mazgāšanas pakalpojuma 
izmaksu palielināšanos. 
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiks novirzīti 
norēķiniem ar pakalpojumu sniedzējiem par 
elektroenerģiju, ūdeni un kanalizāciju, kā arī 
automātisko veļas mašīnu uzturēšanai (remontiem). 
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 2019.gadā tiek 
plānoti 3175,20 EUR apmērā. 
Lēmums varētu atslogot pilsētas budžetu par 
aptuveni 3175,20 EUR, lai segtu iestādes 
uzturēšanas izdevumus – norēķinātos ar 
pakalpojumu sniedzējiem par elektroenerģiju, ūdeni 
un kanalizāciju, kā arī automātisko veļas mašīnu 
uzturēšanai (remontiem).  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais 
dienests" maksas pakalpojumu cenrādi" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Helviju VALCI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
8. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.167  
"Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu  

izcenojumu apstiprināšanu" 
 

ZIŅO Evija MŪRNIECE: 
 

- Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas Tenisa sporta skola" maksas pakalpojumu 
izcenojumi ir apstiprināti ar Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 11.oktobra lēmumu Nr.432 "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 
12.maija lēmumā Nr.167 "Par LIEPĀJAS TENISA 
SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu izcenojumu 
apstiprināšanu". Informē, ka sagatavotais lēmuma 
projekts paredz precizējumu, svītrojot no pielikuma 
tabulas "Sniegto maksas pakalpojumu piemērojamās 
atlaides" vārdus "Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" abolventiem". 
Šāds precizējums nepieciešams, lai nodrošinātu 
sociālo vienlīdzību un tenisa infrastruktūras 
pieejamību sociāli mazaizsargātajām sabiedrības 
grupām, kuru lokam sporta skolas absolventi nav 
pieskaitāmi. Ieņēmumi no sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem tiek ieskaitīti Tenisa sporta skolas 
pamatbudžeta maksas pakalpojumu subkontā un tiek 
izlietoti izdevumu finansēšanai saskaņā ar 
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apstiprināto budžeta plānu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija 
lēmumā Nr.167 "Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA 
SKOLAS maksas pakalpojumu izcenojumu 
apstiprināšanu"" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati DEKSNI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
9. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.9 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU 

PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS 
IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS" 

 
ZIŅO Evija MŪRNIECE: 
 

- Informē, ka Liepājas pilsētas domes 2011.gada 
7.jūlija saistošie noteikumi Nr.9 "Saistošie noteikumi 
par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības 
izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības sporta programmas", 
nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma 
maksa par izglītības ieguvi Liepājas pilsētas domes 
dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādēs; saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā 
tiek noteikts līdzfinansējums un piemērot daļējs vai 
pilnīgs atbrīvojums no vecāku līdzfinansējuma 
maksas. Paskaidro, ka sagatavotais saistošo 
noteikumu grozījumi paredz, ka uz audzēkņa 
likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata un, ja 
audzēknis attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu sporta 
skolā) nav apmeklējis treniņus un kavējuma periods ir 
ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, par kavēto 
laika periodu līdzfinansējuma maksa nav jāmaksā. 
Ārsta izziņa sporta skolas audzēkņa likumiskajam 
pārstāvim kopā ar iesniegumu sporta skolā jāiesniedz 
10 darba dienu laikā no ārsta izziņas izsniegšanas 
datuma. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.9 "SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA 
SAMAKSAS KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS 
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IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO 
PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU 
IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS" un 
saistošo noteikumu projektu "Grozījums Liepājas 
pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.9 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR 
LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU 
PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS 
ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN 
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA 
PROGRAMMAS"" un iesniegt tos izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati DEKSNI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
10.# 

Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" telpu nomas maksas cenrādi 
 

ZIŅO Atis DEKSNIS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai pastāvīgajā Finanšu 
komitejā ir iesniegts lēmuma projekts "Par SIA 
"Liepājas latviešu biedrības nams" telpu nomas 
maksas cenrādi". Aicina SIA "Liepājas latviešu 
biedrības nams" pārstāvi iepazīstināt deputātus ar 
izstrādāto telpu nomas maksas cenrādi. 

RUNĀ Vita HARTMANE: 
 

- Izskaidro lēmuma projekta būtību, iepazīstina ar 
sagatavoto telpu nomas maksas cenrādi, atzīmē, ka 
Lēmums nepieciešams, lai izstrādāto cenrādi būtu 
iespējams likumīgi izmantot SIA „Liepājas latviešu 
biedrības nams” turpmākajā darbībā. 
Lūdz izskatīt un atbalstīt sagatavoto SIA "Liepājas 
latviešu biedrības nams" telpu nomas maksas 
cenrādi, sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par SIA "Liepājas 
latviešu biedrības nams" telpu nomas maksas 
cenrādi" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati DEKSNI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
11. 

Par kustamās mantas atsavināšanu 
 

ZIŅO Jānis NEIMANIS: 
 

- Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
“Komunālā pārvalde” lūdz Domei atļaut atsavināt, 
pārdodot izsolē, Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” bilancē 
esošu kustamo mantu – augošu koku cirsmu ar krāju 
368,69 m3, kas atrodas kadastrā Nr.1700 0430 084 
(kopšanas un sanitārās cirtes veikšana 6,97 ha 
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platībā, kopā nozāģējot 524 kokus), Klaipēdas ielā 
138, Liepājā. Saskaņā ar Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu atļauju 
atsavināt pašvaldības kustamo mantu dod 
pašvaldības dome. Saskaņā ar Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 15.marta nolikuma Nr.11 “Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” 
nolikums” 8.3.apakšpunktu, kas kā vienu no iestādes 
pamatfunkcijām nosaka pašvaldības īpašumā esošo 
mežu apsaimniekošanas plānošanu, organizēšanu 
un kontroli, iestāde ierosina veikt kustamās mantas - 
augošu koku cirsmu ar krāju 368,69 m3, kas atrodas 
kadastrā Nr.1700 043 0084 atsavināšanu izsoles 
ceļā; darbu veikšanai nav nepieciešami papildu 
finanšu līdzekļi. Saskaņā ar Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu 
publiskas personas mantas atsavināšanas 
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Lai 
nodrošinātu racionālu un lietderīgu pašvaldības 
kustamās mantas apsaimniekošanu un lai Komunālā 
pārvalde varētu organizēt izsoli, nepieciešams 
Liepājas pilsētas domes lēmums par atļauju atsavināt 
kustamo mantu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

- Debatēs par lēmuma projektu piedalās - Gunārs ANSIŅŠ, Vilnis VITKOVSKIS, Jānis 
NEIMANIS. 
 
KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par kustamās mantas 
atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Vilni VITKOVSKI par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
12. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS  

BUDŽETU 2018.GADAM" 
 

ZIŅO Evija KALVENIECE: 
 

- Informē, ka sagatavotie grozījumi nepieciešami, 
lai: 
1. Precizētu nepieciešamo finansējumu ES 
struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai un, 
izvērtējot iespējas, nodrošinātu finansējumu papildu 
pieprasījumiem. 
2. Papildu pamatbudžeta ieņēmumi kopā plānoti 
556976 EUR, t.sk. 
- VALSTS FINANSĒJUMS 13928 EUR ES 
struktūrfondu starpmaksājumu saņemšana. 
- PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 705519 EUR 
(644587 EUR – nekustamā īpašuma nodokļu 
pārpilde; 60932 EUR – ieņēmumi no pašvaldības 
nekustamā īpašuma pārdošanas) 
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- MAKSAS PAKALPOJUMIEM plānots 
samazinājums 162471 EUR (samazinājums plānots 
Izglītības pārvaldei, ņemot vērā faktisko izpildi) 
3. Tiek precizēta  kredīta resursu piesaiste  
Eiropas Savienības struktūrfondu projektu 
priekšfinansējumam un līdzfinansējumam pēc 
faktiskās nepieciešamības. 
4. Tiek precizēti SPECIĀLĀ BUDZĒTA ieņēmumi un 
attiecīgi arī izdevumi. 
5. Tiek precizēti izdevumi apstiprinātā budžeta 
robežās. 
Informē, ka no pamatbudžeta līdzekļiem, izvērtējot 
iespējas un prioritātes, nodrošināts papildu 
finansējums: 
- 218000 EUR - P/A “Liepājas sabiedriskais 
transports” norēķiniem ar pasažieru pārvadātājiem;  
- 50000 EUR – SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” 
sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanai; 
- 45000 EUR – sporta pasākumiem; 
- 3010  EUR – pašvaldības stipendijām.  
384616 EUR tiek plānots atlikums uz gada beigām. 
Speciālais budžets tiek samazināts par 265293 
EUR sakarā ar to, ka ne visi iesniegtie projekti 
2018.gadam tika apstiprināti.  
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi kopā ar  
finansēšanas daļu  samazinās par 1666365 EUR, 
jo tiek samazināta plānotā kredītresursu piesaiste 
projektiem, ņemot vērā faktisko nepieciešamību. 
Izdevumu samazinājums – 2050981 EUR.     
Plānotais atlikums uz gada beigām  - 384616 EUR. 
Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi tiek 
samazināti par 265293 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
siastošo noteikumu projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 

RUNĀ Atis DEKSNIS: 
 

- Informē, ka neilgi pirms komitejas sēdes saņemts 
lūgums no Izglītības pārvaldes veikt budžeta 
grozījumus, no projekta "Vispārizglītojošo skolu 
modernizācija" novirzot EUR 39002 Izglītības 
pārvaldei neattiecināmo izmaksu segšanai 
(6.vidusskolas remontdarbiem). 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Aicina deputātus balsot par sagatavotajiem 
budžeta grozījumiem, ar korekcijām, atbalstot 
Izglītības pārvaldes lūgumu par EUR 39002 
novirzīšanu no projekta "Vispārizglītojošo skolu 
modernizācija"  neattiecināmo izmaksu segšanai. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ:     1. Akceptēt lēmuma projektu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 
14.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 
"PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETU 2018.GADAM" un saistošo noteikumu 
projektu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 
2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos 
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Nr.25 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM" ar 
šādām korekcijām - 
no projekta "Vispārizglītojošo skolu 
modernizācija" novirzīt EUR 39002 Izglītības 
pārvaldei neattiecināmo izmaksu segšanai 
(6.vidusskolas remontdarbiem). 
    2. Lēmuma projektu un saistošo noteikumu 
projektu ar 1.punktā minētajām korekcijām 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Informē, ka par lēmuma projektu  Liepājas 
pilsētas Domes sēdē ziņos pats. 

 
13. 

Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam 
 

ZIŅO Evija KALVENIECE: 
 

- Informē, ka izskatīšanai pastāvīgajā Finanšu 
komitejā ir iesniegts Liepājas pilsētas pašvaldības 
budžets 2019.gadam. 
Iepazīstina ar sagatavoto budžeta projektu - 
2019.gada pamatbudžeta  izdevumi tiek plānoti 
95866236 EUR apmērā, t.sk.: 
- valsts budžets 22590239 EUR, t.sk. 4734306 EUR 
aizdevuma atmaksa;  
- pašvaldības  pamatbudžets 65580406 EUR, t.sk. 
4111540 EUR aizdevuma atmaksa, 307088 EUR 
ieguldījumam SIA “Liepājas Tramvajs” pamatkapitālā; 
- maksas pakalpojumi 7695591 EUR. 
Izdevumi tiks nodrošināti no plānotajiem ieņēmumiem 
84201940 EUR apmērā, līdzekļu atlikuma  2805660 
EUR un kredītlīdzekļu piesaistes 8858636 EUR. 
Budžeta ieņēmumu lielāko daļu – 46,8% veido 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, 4,06% - 
nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi, 26.13% - 
valsts mērķdotācijas, 9,04% - budžeta iestāžu 
ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi. 
Speciālā budžeta izdevumi plānoti 6663739 EUR 
apmērā, izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 
42756 EUR. 
Budžets 2019.gadam tiek virzīts apstiprināšanai 
pirms līdzekļu atlikuma uz gada sākumu 
precizēšanas, tādēļ tajā iekļauti pārsvarā iestāžu 
uzturēšanas izdevumi un finansējums ES 
struktūrfondu projektiem, lai nodrošinātu to 
īstenošanas nepārtrauktību. Attīstības projektiem un 
pasākumiem finansējuma piešķiršana tiks izskatīta 
2019.gadā pēc līdzekļu atlikuma precizēšanas. 
Budžeta projektā nodrošināts finansējums: 
- darba algas fonda palielināšanai pedagogiem 
sakarā atalgojuma pieaugumu no 2018.gada 
1.septembra no 680 EUR līdz 710 EUR par slodzi. ; 
- līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm un 
aukļu pakalpojumiem; 
- tenisa sporta skolas audzēkņu treniņu procesu 
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nodrošināšanai jaunajā tenisa hallē; 
- audžuģimeņu atbalsta plāna īstenošanai;  
- sporta un kultūras pasākumiem; 
- pilsētas ekonomiskās situācijas uzlabošanai; 
- bērna piedzimšanas pabalsta palielināšanai no 150 
EUR uz 200 EUR. 
Paredzēts finansējums, lai turpinātu pilsētas kultūras 
pieminekļu saglabāšanas, ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanas un mikrorajonu labiekārtošanas 
programmas. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
saistošo noteikumu projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Ierosina, pirmkārt, rast iespēju plānot budžetā 
finansējumu 25995,64 EUR Stinšu svētkiem, uzsver, 
ka Iepirkuma procedūra ir jau notikusi; otrkārt, 
nepieciešams sakārtot un pilnveidot infrastruktūru 
Pērkones ielas galā izejai uz pludmali, rosina izgrozīt 
budžeta projektu, samazinot finansējumu Komunālai 
pārvaldei un paredzot nepieciešamo finansējumu 
Stinšu svētkiem un projekta izstrādei Pērkones ielas 
sakārtošanai. 

- Debatēs par sagatavoto budžeta projektu piedalās - Gaļina SKOROBOGATOVA par 
partijas "Saskaņa" iesniegtajiem priekšlikumiem nākamā gada budžetam; Jānis VILNĪTIS 
par partijas "Saskaņa" priekšlikumiem, kuri tikuši ņemti vērā un kurus pagaidām nav 
iespējams paredzēt budžeta projektā; par nepieciešamību finansējumu "Stinšu svētkiem" 
jau tagad ieplānot budžeta projektā; Vilnis VITKOVSKIS par finansējumu "Stinšu 
svētkiem"; Edvīns STRIKS par nepieciešamību palielināt stipendijas medicīnas 
studentiem rezidentiem; Atis DEKSNIS, Gunārs ANSIŅŠ par stipendijām medicīnas 
studentiem. 
RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Aicina deputātus balsot par sagatavoto Liepājas 
pilsētas budžeta projektu 2019.gadam ar Gunāra 
ANSIŅA priekšlikumiem par finansējumu "Stinšu 
svētkiem" un Pērkones ielas infrastruktūras 
sakārtošanai. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu un saistošo noteikumu 
projektu "Par Liepājas pilsētas pašvaldības 
budžetu 2019.gadam" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē ar šādām korekcijām -  
samazinot plānoto finansējumu Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" 
projektu sadaļā un paredzot: 
- finansējumu 25995,64 EUR "Stinšu svētkiem" 
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai; 
- finansējumu Pērkones ielas ieceres 
dokumentācijai (projekta izstrādei). 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Informē, ka par lēmuma projektu Liepājas pilsētas 
Domes sēdē ziņos pats. 

 
14. 

Par neapdzīvojamo telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā 
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ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sabiedriskā labuma organizācija, 
biedrība “Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu 
slimnieku biedrība” lūdz tai nodot bezatlīdzības 
lietošanā labdarības darbības veikšanai pašvaldības 
īpašumā esošās telpas Klaipēdas ielā 96A. Liepājas 
pilsētas domes Sociālais dienests neiebilst, ka 
biedrībai bezatlīdzības lietošanā tiek nodotas brīvās 
telpas dienesta pārvaldīšanā esošajā pašvaldības 
īpašumā Klaipēdas ielā 96A. Šajās telpās biedrība 
plāno rīkot cilvēkiem ar veselības traucējumiem 
dažādus veselību veicinošus un profilakses 
pasākumus, to organizēšanā piesaistot mediķus un 
citus kvalificētus speciālistus. Sagatavotais lēmuma 
projekts paredz nodot sabiedriskā labuma 
organizācijai, biedrībai “Latvijas Kaulu, locītavu un 
saistaudu slimnieku biedrība” bezatlīdzības lietošanā 
uz 5 gadiem telpas ēkā Klaipēdas ielā 96A ar platību 
35,7  kvadrātmetri.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par neapdzīvojamo 
telpu Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Vilni VITKOVSKI par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
15. 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-37 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-37, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 902 8804, atsavināšanu, 
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - 
dzīvokļa īrniekam; nosacītā cena 5800 EUR. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 2-37 atsavināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu STRIKU par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 
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16. 
Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-21 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Turaidas ielā 3-21, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 
1053, 2018.gada 7.novembra izsoles rezultātus, 
nosolītā cena ir 6300 EUR, pirkuma maksa ir 
samaksāta. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas Domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Turaidas ielā 3-21 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu STRIKU par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
17. 

Par dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 17-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Ozolu ielā 17-6, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1305, 
2018.gada 7.novembra izsoles rezultātus, nosolītā 
cena ir 2650 EUR, pirkuma maksa ir samaksāta. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Ozolu ielā 17-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu STRIKU par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
18. 

Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59-4 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Tirgus ielā 59-4, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1754, 
2018.gada 21.novembra izsoles rezultātus, nosolītā 
cena ir 1750 EUR, pirkuma maksa ir samaksāta. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 

 



18 

nebalso-nav,  
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 

Tirgus ielā 59-4 izsoles rezultātu apstiprināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu STRIKU par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
19. 

Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Tirgus ielā 59-6, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1686, 
2018.gada 21.novembra izsoles rezultātus, nosolītā 
cena ir 1750 EUR, pirkuma maksa ir samaksāta. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Tirgus ielā 59-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu STRIKU par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
20. 

Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 53-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Raiņa ielā 53-1, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 0331, 
2018.gada 21.novembra izsoles rezultātus, nosolītā 
cena ir 2650 EUR, pirkuma maksa ir samaksāta. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Raiņa ielā 53-1 izsoles rezultātu apstiprināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu STRIKU par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
21. 

Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1-9 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
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 apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Tērauda ielā 1-9, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 
1761, 2018.gada 31.oktobra izsoles rezultātus, 
nosolītā cena 1550 EUR, pirkuma maksa samaksāta. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Tērauda ielā 1-9 izsoles rezultātu apstiprināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati DEKSNI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
22. 

Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 24-4 izsoles  
rezultātu apstiprināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Eduarda Veidenbauma ielā 24-4, Liepājā, kadastra 
Nr.1700 903 0082, 2018.gada 7.novembra izsoles 
rezultātus, nosolītā cena ir 3000 EUR, pirkuma maksa 
samaksāta. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas Domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Eduarda Veidenbauma ielā 24-4 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati DEKSNI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
23. 

Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 1-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Tērauda ielā 1-11, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1746, 
2018.gada 31.oktobra izsoles rezultātus, nosolītā cena 
ir 1550 EUR, pirkuma maksa samaksāta. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
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Tērauda ielā 1-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati DEKSNI par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
24.# 

Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Turaidas ielā 3-7, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1678, 
2018.gada 7.novembra izsoles rezultātus, nosolītā 
cena ir 4100 EUR, pirkuma maksa ir samaksāta. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Turaidas ielā 3-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati DEKSNI par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
25. 

Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Kungu ielā 67-3, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 9757, 
2018.gada 7.novembra izsoles rezultātus, nosolītā 
cena ir 2900 EUR, pirkuma maksa ir samaksāta. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Kungu ielā 67-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati DEKSNI par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
26. 

Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-43 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67-
3, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 9757, 2018.gada 
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7.novembra izsoles rezultātus, nosolītā cena ir 2900 
EUR, pirkuma maksa ir samaksāta. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas Domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Katedrāles ielā 11-43 nosacīto cenu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu STRIKU par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
27. 

Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53-54 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53-54, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 1180, nosacīto cenu 7500 
EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Ventspils ielā 53-54 nosacīto cenu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu STRIKU par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
28. 

Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-8 izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-8, Liepājā, kadastra 
numurs 1700 903 0594, nosacīto cenu 1700 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Bernātu ielā 3-8 izsoli" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu SKOROBOGATOVU par 
lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 
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29. 

Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46-2 izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 46-2, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 2122, nosacīto cenu 1600 
EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
1905.gada ielā 46-2 izsoli" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu SKOROBOGATOVU par 
lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
30. 

Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4 izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4, Liepājā, kadastra 
numurs 1700 903 0854, nosacīto cenu 2100 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Buru ielā 8-4 izsoli" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu SKOROBOGATOVU par 
lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
31. 

Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1 izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1, Liepājā, kadastra 
numurs 1700 903 2179, nosacīto cenu 1100 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
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Buru ielā 8-1 izsoli" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu SKOROBOGATOVU par 
lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
32. 

Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8 izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8, Liepājā, kadastra 
numurs 1700 903 2188, nosacīto cenu 2300 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Buru ielā 8-8 izsoli" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu SKOROBOGATOVU par 
lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
33. 

Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4-3 izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4-3, Liepājā, kadastra 
numurs 1700 903 0363, nosacīto cenu 3100 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Cīruļu ielā 4-3 izsoli" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru ANSIŅU par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
34. 

Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4-5 izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4-5, Liepājā, kadastra 
numurs 1700 903 0366, nosacīto cenu 3500 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
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izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Cīruļu ielā 4-5 izsoli" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru ANSIŅU par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
35. 

Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-8 izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-8, Liepājā, kadastra 
numurs 1700 903 0238, nosacīto cenu 1500 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Kārļa ielā 5-8 izsoli" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru ANSIŅU par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
36. 

Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-10 izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-10, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 1706, nosacīto cenu 1500 
EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Kapsētas ielā 25-10 izsoli" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru ANSIŅU par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
37. 

Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33-14/15 izsoli 
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ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33-14/15, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 1123, nosacīto cenu 2400 
EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Lāčplēša ielā 33-14/15 izsoli" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru ANSIŅU par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
38. 

Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1 izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 902 9793, nosacīto cenu 900 
EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Nākotnes ielā 19-1 izsoli" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Vilni VITKOVSKI par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
39. 

Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-13 izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-13, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 2182, nosacīto cenu 1400 
EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Nākotnes ielā 19-13 izsoli" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
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20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Vilni VITKOVSKI par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
40. 

Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-16 izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-16, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 0865, nosacīto cenu 1500 
EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Nākotnes ielā 19-16 izsoli" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Vilni VITKOVSKI par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
 
 
 

41. 
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-2 izsoli 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-2, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 0843, nosacīto cenu 700 
EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Oskara Kalpaka ielā 79-2 izsoli" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Vilni VITKOVSKI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
42. 

Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55-8 izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55-8, Liepājā, kadastra 
numurs 1700 903 0399, nosacīto cenu 3700 EUR. 
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Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
Domes 2018.gada 20.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Raiņa ielā 55-8 izsoli" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Vilni VITKOVSKI par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
Sēde slēgta 2018.gada 13.decembrī pulksten 16.25. 
 
 
 
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     
                                                                               

 Vilnis VITKOVSKIS 

Protokolēja:  Indra JOTIKA 
 


