
 

 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Finanšu komiteja 

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

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu”, Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta paziņojumu Nr.8 “Valsts konstitucionālo 
orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā” un Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja 
2020.gada 15.aprīļa rīkojumu Nr.71/2.1.1 “Par pastāvīgo komiteju un Domes sēžu organizēšanu 
ārkārtas situācijas laikā”, Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas sēde notiek, 
izmantojot videokonferenču rīku ZOOM. 

 
SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 
2020.gada 14.maijā 

 
Nr.5 

 
Sēde sasaukta 2020.gada 14.maijā pulksten 14:00. 
Sēde atklāta 2020.gada 14.maijā pulksten 14:00. 
Sēdi vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs Jānis  Vilnītis 
 
Sēdē piedalās 8 deputāti: 

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

Uzaicinātās personas:  
  Linda Krasovska, Sociālais dienesta direktors (1.§) 
  Artis Lagzdiņš Liepājas pilsētas Sporta pārvaldes projektu vadītājs (2.§), 
  Toms Malkevičs Liepājas sabiedriskais transporta direktors (3.§), 
  Jānis Neimanis, Komunālā pārvaldes vadītājs (4.§), 
  Evija Kalveniece, Finanšu pārvaldes vadītāja (10.-11.§), 

Mārtiņš Ābols, Attīstības pārvaldes vadītājs (5.-9.§), 
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (11.-39.§) 

 
Sēdi protokolē Evija Ošeniece 
 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu” 

2. Par dalību projektā "Sporta fizisko īpašību skrīninga sistēma" (Sports Phisical 
qualities screening system) 

3. Par pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” 2019.gada 
publisko pārskatu 

4. Par kustamās mantas atsavināšanu 



 

 

5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2019.gada 14.novembra lēmumā 
Nr.428 “Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2. kārta" (Roņu iela)” 

6. Par projektu "Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā" 

7. Par grozījumiem 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.468 “Par projektu 
"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta” (Ezermalas iela)” 

8. Par projektu “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības 
un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai 
Liepājas centra pludmalē” 

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

10. Par aizņēmumu projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju, Liepājā II kārta" (Cukura iela) 
īstenošanai 

11. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020. gadam" 

12. Par ēkas Oskara Kalpaka ielā 87, Liepājā, nodošanu lietošanā 

13. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cukura ielā 34B, Liepājā, cenas 
apstiprināšanu 

14. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14-33izsoles rezultātu apstiprināšanu 

15. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10A-29izsoles rezultātu apstiprināšanu 

16. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-63izsoles rezultātu apstiprināšanu 

17. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-3izsoles rezultātu apstiprināšanu 

18. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6izsoles rezultātu apstiprināšanu 

19. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-54 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

20. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-39izsoles rezultātu apstiprināšanu 

21. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 atkārtotu izsoli 

22. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-10 izsoli 

23. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-56 izsoli 

24. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-112 izsoli 

25. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-6 izsoli 

26. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-14 izsoli 

27. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-32 izsoli 

28. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-35 izsoli 

29. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-44 izsoli 

30. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-50 izsoli 

31. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-54 izsoli 

32. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-63 izsoli 

33. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-64 izsoli 

34. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1-66 izsoli 

35. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-42 izsoli 

36. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-70 izsoli 

37. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-106 izsoli 

38. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-114 izsoli 

39. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-123 izsoli 

 



 

 

1.§ 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu” 
 

Ziņo Linda 
Krasovska: 

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, lai 
mazinātu ar Liepājas pilsētas domes 2019. gada 17. oktobra 
lēmumu Nr. 384 noteiktās īres maksas par Liepājas pilsētas 
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īri 
ietekmi uz trūcīgo un maznodrošināto personu materiālo stāvokli, 
ir nepieciešams izdarīt grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010. 
gada 15. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par dzīvokļa 
pabalstu" (turpmāk – saistošie noteikumi), paaugstinot 
pašvaldības dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamo 
normatīvo izdevumu pozīciju - īres/apsaimniekošanas maksa no 
līdzšinējiem 0,85 eiro uz 1,40 eiro par dzīvojamās telpas vienu 
kvadrātmetru. Izmaiņas daļēji kompensēs personu izdevumus par 
Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo 
dzīvojamo telpu īres maksu, kā arī palielinās dzīvokļa pabalsta 
apmēru tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās, kurās ir realizēti energoefektivitātes pasākumi (māju 
siltināšana), kā rezultātā būtiski ir samazinājušies izdevumi par 
apkuri, taču pieaugusi maksājumu sadaļa par kredītsaistībām. 
Dzīvokļa pabalsta izmaksas nodrošināšanai Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas domes Sociālais 
dienests” 2020. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi 1 531 400 eiro. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  
1 Gunārs Ansiņš - nepiedalās balsojumā, tehnisku iemeslu 
dēļ 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu”" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
2.§ 

Par dalību projektā "Sporta fizisko īpašību skrīninga sistēma" (Sports Phisical 
qualities screening system) 

 

Ziņo Artis Lagzdiņš: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts ir nepieciešams, lai 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas domes 
Sporta pārvalde” (turpmāk – Sporta pārvalde) varētu piedalīties 
Eiropas savienības projektu konkursā Erasmus + Sports. Sporta 
pārvalde sadarbībā ar SIA “OC Liepāja” Sporta veselības centru, 
Liepājas Sporta spēļu skolu un Liepājas Futbola skolu projekta 



 

 

ietvarā organizēs starptautisku pieredzes apmaiņas programmu 
par bērnu – jauniešu fizisko īpašību testēšanas metodēm un to 
pielietojumu mācību – treniņu procesa plānošanai. Pieredzes 
apmaiņa plānota ar Somijas un Spānijas sporta organizācijām un 
pašvaldībām. Pieredzes apmaiņas pasākumi plānoti Liepājā 
(Latvija), Rovaniemi (Somija) un Fuenlabrada (Spānijā). Projekta 
realizācijai Sporta pārvalde no izglītības projektus atbalstošās 
organizācijas “Education, Audiovisual & Culture Executive 
Agency” (EACEA) saņems 60 000 eiro. Sporta pārvalde kā 
vadošais projekta realizētājs koordinēs finansējuma izlietojumu 
visiem projekta partneriem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dalību projektā "Sporta fizisko īpašību skrīninga sistēma" 
(Sports Phisical qualities screening system)" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
3.§ 

Par pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” 2019.gada 
publisko pārskatu 

 

Ziņo Toms 
Malkevičs: 

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, lai 
apstiprinātu Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras „Liepājas 
sabiedriskais transports” 2019. gada publisko pārskatu. Liepājas 
pilsētas pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais 
transports” Publiskais pārskats 2019. gadam tiks publicēts 
Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais 
transports” mājas lapā www.liepajastransports.lv un pašvaldības 
mājas lapā www.liepaja.lv Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  Nav 

"atturas" -  Nav 

"nepiedalās" -  Nav 



 

 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” 
2019.gada publisko pārskatu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
4.§ 

Par kustamās mantas atsavināšanu 
 

Ziņo Jānis 
Neimanis: 

Informē, ka sagatavotais lēmumprojekts sagatavots, lai pieņemtu 
lēmumu par Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā 
pārvalde” augošu koku sanitāro izlases cirti (vēja gāztie un 
nokaltušie koki, 218 m3), kas atrodas kadastrā: 64780060151, 
veicot atsavināšanu izsoles ceļā. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  Nav 

"atturas" -  Nav 

"nepiedalās" -  Nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
kustamās mantas atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 

5.§ 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2019.gada 14.novembra lēmumā Nr.428 

“Par projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2. kārta" (Roņu iela)” 

 

Ziņo Mārtiņš Ābols: Informē, ka lēmums ir nepieciešams, lai projektu "Degradēto 
teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 
izveide kūrorta zonā, Liepājā 2. kārta" (turpmāk – Projekts) varētu 
realizēt, piesaistot ERAF līdzekļus. Pamatojoties uz Liepājas 
pilsētas domes Integrētu teritoriālo investīciju projektu 
iesniegumu vērtēšanas komisijas 2020.gada 26.februāra lēmumu 
Nr. 1/2.2.36. “Par projekta iesnieguma "Degradēto teritoriju 
revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide 
kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta” (identifikācijas Nr. 5.6.2.0/19/I/017) 
apstiprināšanu ar nosacījumu” nepieciešami precizējumi Projekta 
izmaksu sadalījumā pa finansēšanas avotiem. Galvenās izmaiņas 
saistītas ar to, ka no Projekta izmaksām jāizdala Roņu ielas 
pagarinājuma izbūve līdz kāpai, stacionārās publiskās tualetes 
būvniecība, konteinertipa tualešu un dušu izvietošana, ar to 
saistīto inženierkomunikāciju izbūve, saliekamas koka seguma 
moduļveida platformas izvietošana sezonālo pakalpojumu 
sniegšanai. Projekta kopējās izmaksas 2 252 922,42 eiro. 



 

 

Projekta attiecināmās izmaksas –1 710 961,91 EUR, no tām: 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85%) – 1 454 
317,62 EUR; valsts budžeta dotācija (3,75%) - 64 161,07 EUR; 
Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) – 192 
483,21 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas – 96 280,29 
EUR.Projektā neiekļautās izmaksas – 445 680,22 EUR (plānots 
piesaistīt EJZF finansējumu). Projekta īstenošanai 
nepieciešamais Liepājas pilsētas pašvaldības priekšfinansējums, 
ņemot vērā avansa maksājumu, projekta attiecināmo izmaksu 
segšanai 2021. gadā – 209 592,83 EUR. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2019.gada 
14.novembra lēmumā Nr.428 “Par projektu "Degradēto 
teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2. kārta" 
(Roņu iela)”" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
6.§ 

Par projektu "Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā" 
 

Ziņo Mārtiņš Ābols: Informē, ka lēmums ir nepieciešams, lai iesniegtu projekta 
"Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā" pieteikumu 
finansējuma saņemšanai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF) pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju īstenošana”. Projekta "Pludmales labiekārtojuma izbūve 
Roņu ielā" mērķis ir veikt degradētās teritorijas revitalizāciju un 
publiskās pamatinfrastruktūras izbūvi kūrorta zonas teritorijas 
pieejamības veicināšanai, atbilstoši pašvaldības attīstības 
programmai, nodrošinot vides resursu saglabāšanu un vides 
ilgtspēju veicinošu teritoriālo attīstību. Projektu iesniegumu 
pieņemšana Lauku atbalsta dienestā (EJZF projektu 
administrators) notiks no 2020. gada 29. maija līdz 29. 
jūnijam.Projekta kopējās izmaksas (saskaņā ar izstrādāto 
būvprojektu) tiek plānotas: 445680,22 EUR. Projekta 
attiecināmās izmaksas – 250 000 EUR, no tām: EJZF (85%) – 
212 500 EUR; Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 
(15%) – 37 500 EUR; Projekta neattiecināmās izmaksas – 
195680,22 EUR. Pašvaldībai jāsedz projekta līdzfinansējuma 
daļa un projekta neattiecināmās izmaksas. Projekta īstenošanai 
nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo un 



 

 

neattiecināmo izmaksu segšanai: 2020. gadā – 133704,00 EUR, 
2021. gadā – 99476,22 EURProjekta īstenošanai nepieciešamai 
pašvaldības priekšfinansējums (ņemot vērā avansa maksājumu) 
attiecināmo izmaksu segšanai (tiek atgūts, īstenojot projektu): 
2021. gadā – 170 000,00 EUR. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  Nav 

"atturas" -  Nav 

"nepiedalās" -  Nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
projektu "Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā"" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
7.§ 

Par grozījumiem 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.468 “Par projektu 
"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 

degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta” (Ezermalas iela)” 
 

Ziņo Mārtiņš Ābols: Informē, ka lēmums ir nepieciešams, lai precizētu projekta 
“Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3. kārta” 
(Ezermalas iela) (Pr_297) izmaksas. Mainītas projekta izmaksas 
atbilstoši būvprojekta “Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu 
tilta pārbūve pār Tirdzniecības kanālu, Liepājā” izstrādātāja 
iesniegtajām būvdarbu tāmēm. Projekta ietvaros plānots pārbūvēt 
Ezermalas ielu. Projekta mērķis ir degradētās teritorijas 
revitalizācija un publiskās pamatinfrastruktūras pārbūve, 
uzņēmējdarbības pieejamības veicināšana, nodrošinot jaunu 
darba vietu radīšanu.Projekta kopējās izmaksas ir 3 208 460,80 
eiro. Projekta attiecināmās izmaksas – 1 600 000 eiro, no tām: 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85%) – 1 360 
000 eiro; valsts budžeta dotācija (3,75%) - 60 000 eiro; Liepājas 
pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) – 180 000 
eiro.Projekta neattiecināmās izmaksas – 1 608 460,80 eiro. 
Projekta īstenošanai nepieciešamais pašvaldības 
līdzfinansējumu projekta attiecināmo izmaksu segšanai – 180 000 
eiro: 2020. gadā – 9 169,42 eiro; 2021. gadā – 143 857,33 eiro. 
2022. gadā – 26 973,25 eiro.Projekta īstenošanai nepieciešamais 
Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta 
neattiecināmo izmaksu segšanai – 1 608 460,80 eiro: 2020. gadā 
- 74 427,12 eiro; 2021. gadā – 1 291 817,83 eiro; 2022. gadā - 
242 215,85 eiro.Projekta īstenošanai nepieciešamais Liepājas 
pilsētas pašvaldības priekšfinansējums, ņemot vērā avansa 
maksājumu, projekta attiecināmo izmaksu segšanai 2022. gadā – 
196 000 eiro. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 



 

 

izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija 
sēdē. 

Ziņo Egita 
Lukjanova: 

Projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta” 
(Ezermalas iela)" īstenošanas rezultāta vizualizāciju var apskatīt, 
izmantojot šādu linku: 
https://code.liepaja.lv/s/wjs8DM6nf4ZmMG2 

Izsaka viedokli Vilnis 
Vitkovskis: 

Jautā par neattiecināmo izmaksu palielinājumu, kā tas sadalās? 

Izsaka viedokli 
Mārtiņš Ābols: 

Informē, ka iesniedzot projektu pirmo reizi, eksperti to vērtē pēc 
tirgus vērtības un summas ir pieņēmumu formā. Saņemot tāmes 
ir redzamas īstās summas, tāpēc ir izmaksu palielinājums. 

Izsaka viedokli 
Gunārs Ansiņš: 

Lūdz Attīstības pārvaldi līdz domes sēdei iesniegt deputātiem 
savu redzējumu, skaidrojumu. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  
1 (Edvīns Striks - nepiedalās balsojumā, tehnisku iemeslu 
dēļ 

Nolemj: 

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.468 “Par 
projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto 
teritoriju Liepājā 3.kārta” (Ezermalas iela)”" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 

8.§ 
Par projektu “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības 
un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai 

Liepājas centra pludmalē” 
 

Ziņo Mārtiņš Ābols: Informē, ka lēmums ir nepieciešams, lai projektu “Piekrasti 
raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un 
pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu 
daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē” iesniegtu 
finansējuma saņemšanai. Projekta ietvaros plānota trīs Liepājas 
centra pludmales esošo gājēju zonu jeb izeju uz pludmali 
pārbūve, t.sk. inženiertīklu izbūve Kūrmājas prospekta, Peldu 
ielas, Glābšanas stacijas un Jūrmalas ielas izejās uz pludmali un 
publiskās ārtelpas labiekārtojuma infrastruktūras izbūve Kūrmājas 
prospekta, Peldu ielas un Glābšanas stacijas izejās uz pludmali 
atbilstoši Liepājas pludmales tematiskā plānojumā noteiktajam 
(stacionāru publisko sanitārtehnisko aprīkojumu, dzeramā ūdens 
punktu, informācijas stendu, arhitektūras mazo formu un 
apstādījumu izbūve). Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 1 
818 906,68 eiro, no kurām: Projekta attiecināmās izmaksas – 1 



 

 

466 725,88 eiro, no tām: ERAF (85 %) – 1 246 717,00 eiro; Valsts 
budžeta līdzfinansējums (3 ,75%) – 55 002,22 eiro; Liepājas 
pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) – 165 006,66 eiro; 
Projekta neattiecināmās izmaksas – 352 180,80 eiro. Pašvaldībai 
jāsedz Projekta neattiecināmās izmaksas un pašvaldības 
līdzfinansējuma daļa. Projekta īstenošanai nepieciešamais 
pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai: 
2021. gadā – 82 503,33 eiro,2022. gadā – 82 503,33 eiro. 
Projekta īstenošanai nepieciešamais pašvaldības 
priekšfinansējums, ņemot vērā avansa maksājumu, attiecināmo 
izmaksu segšanai (tiek atgūts, īstenojot projektu) 2022. gadā – 
179 673,92 eiro. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  Nav 

"atturas" -  Nav 

"nepiedalās" -  Nav 

Nolemj: 

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
projektu “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās 
ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un 
tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra 
pludmalē”" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 

9.§ 
Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 

"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu 
 

Ziņo Mārtiņš Ābols: Informē, ka lēmums nepieciešams ņemot vērā to, ka Liepājas 
pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam pielikumā 
Nr. 2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020. gadam” veiktas izmaiņas, 
saskaņā ar Kultūras ministrijas atzinumā par projekta ideju 
sniegtajām norādēm par veicamajiem precizējumiem projekta 
idejas aprakstā un attiecībā uz sasniedzamajiem rezultatīvajiem 
rādītājiem, nepieciešams apstiprināt plāna aktualizēto versiju. 
Pēc atbildīgās institūcijas pieprasījuma, veiktas izmaiņas 
projektā Pr_298 “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas 
publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana 
kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas 
centra pludmalē” (precizētas projektā plānotās darbības, 
rezultāti, īstenošanas termiņš, kā arī papildināts projekta idejas 
pamatojums, saskaņā ar Kultūras ministrijas sniegto atzinumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
pielikuma Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" 
aktualizēšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 

10.§ 
Par aizņēmumu projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 

veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju, Liepājā II kārta" (Cukura iela) 
īstenošanai 

 

Ziņo Evija 
Kalveniece: 

Informē, ka lēmums nepieciešams, lai varētu saņemt aizņēmumu 
no Valsts kases ERAF projekta “Pamatinfrastruktūras 
nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju, Liepājā II kārta” (Cukura iela) īstenošanai. 
Projekta būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības kopējās 
izmaksas iepirkuma rezultātā – 1 053 339,96 EUR. Ņemot vērā 
avansa maksājumu 90% apmērā no ERAF finansējuma 768 
111,62 EUR, nepieciešams aizņēmums līdzfinansējumam un 
daļējam priekšfinansējumam līdz 285 229 EUR apmēram. 
Projekta rezultātā tiks sakārtota Cukura iela.Aizņēmums tiks 
izņemts 2020. gadā. Atmaksu plānots veikt, sākot ar 2023. gadu 
(procentu likme saskaņā ar Valsts kases noteiktajām aizdevumu 
likmēm). 2020. gadā būs jāveic procentu maksājumi 1158 EUR. 
Kopējās kredīta izmaksas 10 gadu ilgā periodā 300283 EUR, t. 
sk., procentu maksājumi 15054 EUR, ja procentu likme 
saglabājas 0,812% apmērā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  Nav 

"atturas" -  Nav 

"nepiedalās" -  Nav 

Nolemj: 

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
aizņēmumu projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto 
teritoriju, Liepājā II kārta" (Cukura iela) īstenošanai" 



 

 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
11.§ 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020. gadam" 

 

Ziņo Evija 
Kalveniece: 

Ņemot vērā to, ka pašvaldības budžets uzturēšanas izdevumiem 
tika apstiprināts 2019.gada 19.decembrī pirms līdzekļu atlikuma 
precizēšanas uz 2020.gada 1.janvāri, nepieciešams veikt 
grozījumus saistošajos noteikumos Nr.19 “Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības budžetu 2020.gadam”, lai nodrošinātu finansējumu 
attīstības budžetam. Tiek plānotas izmaiņas ieņēmumos: 
VALSTS UN ES FINANSĒJUMS - tiek palielināts par 143896 
euro, precizējot ieņēmumus gan valsts mērķdotācijām, gan 
transfertiem Eiropas savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 
(pasākumiem).PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI - tiek palielināti par 
674027 euro ņemot vērā saņemto Valsts kases sadales konta 
iepriekšējā gada nesadalīto IIN atlikumu, precizēto dotāciju no 
finanšu izlīdzināšanas fonda un azartspēļu nodokļa ieņēmumu 
prognozi. MAKSAS PAKALPOJUMI - tiek plānots ieņēmumu 
samazinājums par 379831 euro ņemot vērā iestāžu atlikumus. 
ZIEDOJUMIEM, DĀVINĀJUMIEM plānots kārtējā gada 
ieņēmumu samazinājums par 100 euro. Tiek plānota papildu 
kredītresursu piesaiste 393831 euro apmērā projektiem 
"Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta", 
"Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide" (Koku 10), 
"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veikšanai 
revitalizējot degradētās teritorijas" 2.kārta (Cukura iela) un 
precizēti nepieciešamie kredītresursi projektam 
"Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem". 
Aizdevumu atmaksai papildus novirzīti 607628 euro. Budžeta 
līdzekļu atlikums uz gada sākumu tiek precizēts un palielināts par 
15562798 euro. Ņemot vērā ārkārtējās situācijas sakarā ar vīrusa 
“COVID-19” pandēmiju iespējamo ietekmi uz valsts ekonomiku un 
līdz ar to arī uz pašvaldības budžeta ieņēmumu prognozi, budžeta 
grozījumi veikti, lai nodrošinātu līdzekļu rezervi, t.i. atlikumu uz 
gada beigām. Atlikums uz gada beigām nodrošināts 21600610 
euro apmērā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija 
sēdē. 

Izsaka viedokli 
Ronalds Fricbergs: 

Iesniedz tehnisku priekšlikumu - no ieekonomētajiem Sporta 
pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem pārcelt EUR 11 000 uz SIA 
“OC Liepāja”. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 



 

 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. 
decembra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības budžetu 2020. gadam"" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņos Jānis 
Vilnītis. 

 
12.§ 

Par ēkas Oskara Kalpaka ielā 87, Liepājā, nodošanu lietošanā 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai sabiedriskā labuma 
organizācijai, reliģiskajai organizācijai “LIEPĀJAS 
VECTICĪBNIEKU DRAUDZE” varētu nodot bezatlīdzības 
lietošanā pašvaldības īpašumu – baznīcas-kapličas ēku Oskara 
Kalpaka ielā 87. Biedrībai tiks dota iespēja veikt sabiedriskā 
labuma darbības bez papildu izmaksām par telpu nomu. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 Uldis Sesks - nepiedalās balsojumā, tehnisku iemeslu dēļ 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par ēkas 
Oskara Kalpaka ielā 87, Liepājā, nodošanu lietošanā" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
13.§ 

Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Cukura ielā 34B, Liepājā, cenas 
apstiprināšanu 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, lai 
racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kura nav izmantojama 
pašvaldības funkciju izpildei, jo uz tās atrodas citai personai 
piederošs ēku (būvju) īpašums, Liepājas pašvaldība nodevusi 
atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu –zemesgabalu 
Cukura ielā 34B, Liepājā. Īpašums par brīvu cenu tiek pārdots uz 
tā esošo ēku (būvju) īpašuma īpašniekam. Saskaņā ar sertificētas 
vērtētājas Anitas Vēdiķes vērtējumu nekustamā īpašuma noteiktā 
tirgus cena ir 124700 eiro, savukārt vērtētāja SIA “Vindeks” 
vērtējums ir 117900eiro. Izvērtējot iesniegtos vērtējumus, jālemj 
par pašvaldības zemesgabala Cukura ielā 34B pārdošanu uz tā 
esošo ēku (būvju) īpašniekam, pārdodot zemesgabalu par 
augstāko novērtēto cenu – 124700 eiro. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 21.maija sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  Nav 

"atturas" -  Nav 

"nepiedalās" -  Nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldībai piederošā zemesgabala Cukura ielā 34B, Liepājā, 
cenas apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
14.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14-33izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14-33, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2478 reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000114703-33, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 7900 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14-33izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
15.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10A-29izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10A-29, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2089 reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000127277-29, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 8200 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 21.maija sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - nepiedalās balsojumā, tehnisku iemeslu dēļ 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 10A-29izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
16.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-63izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-63, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2096 reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000116807-63, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 5800 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  Nav 

"atturas" -  Nav 

"nepiedalās" -  Nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-63izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
17.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-3izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts apstiprināt atsavināmā 
objekta, dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-3, Liepājā, 
kadastra Nr.1700 903 1190, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000116807-3, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 6600 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 21.maija sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  Nav 

"atturas" -  Nav 

"nepiedalās" -  Nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8B-3izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
18.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2776, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000151335-6, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 10300 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
19.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-54 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-54, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1971, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000115214-54, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 6200 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 21.maija sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-54 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
20.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-39izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-39, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2109 reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000119531-39, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 6000 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-39izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
21.§ 

Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6, Liepājā, otrās, 
elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli, sākumcenu - 5100 
EUR (pieci tūkstoši viens simts euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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



 

 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 atkārtotu izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
22.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-10 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 52/56-10, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0644, 
nosacīto cenu 3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-10 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
23.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-56 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 52/56-56, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3157, 
nosacīto cenu 3400 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 



 

 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-56 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
24.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-112 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 52/56-112, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 
3153, nosacīto cenu 3500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 52/56-112 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
25.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-6 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 64-6, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2299, 
nosacīto cenu 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-6 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 



 

 

26.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-14 izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 64-14, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1807, 
nosacīto cenu 1900 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-14 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
27.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-32 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 64-32, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1797, 
nosacīto cenu 2000 EUR (divi tūkstoši euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-32 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 

28.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-35 izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 



 

 

Kalpaka ielā 64-35, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2130, 
nosacīto cenu 2600 EUR (divi tūkstoši seši simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  
1 Gunārs Ansiņš - nepiedalās balsojumā, tehnisku iemeslu 
dēļ 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-35 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
29.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-44 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 64-44, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1798, 
nosacīto cenu 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  
1 (Gunārs Ansiņš - nepiedalās balsojumā, tehnisku iemeslu 
dēļ 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-44 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
30.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-50 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 64-50, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2131, 
nosacīto cenu 2900 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-50 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
31.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-54 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 64-54, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1802, 
nosacīto cenu 2700 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-54 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 

32.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-63 izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 64-63, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1799, 
nosacīto cenu 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 



 

 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-63 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
33.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-64 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 64-64, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1794, 
nosacīto cenu 2700 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-64 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 

34.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1-66 izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 1-66, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1750, 
nosacīto cenu 2900 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 



 

 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1-66 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 

35.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-42 izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 3-42, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1824, 
nosacīto cenu 2600 EUR (divi tūkstoši seši simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-42 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
36.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-70 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 5-70, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1735, 
nosacīto cenu 3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-70 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 



 

 

 
 

37.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-106 izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 5-106, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1736, 
nosacīto cenu 4000 EUR (četri tūkstoši euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-106 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 

38.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-114 izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 5-114, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1739, 
nosacīto cenu 4300 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-114 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 

 
 



 

 

39.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-123 izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 5-123, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1725, 
nosacīto cenu 3700 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 21.maija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-123 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

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

 
 
Sēde slēgta 2020.gada 14.maijā pulksten 15:13. 
 
Komitejas priekšsēdētājs             Jānis  Vilnītis  

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks          Gunārs Ansiņš 

Komitejas loceklis            Atis Deksnis 

Komitejas loceklis            Uldis Sesks 

Komitejas locekle            Linda Matisone  

Komitejas locekle           Gaļina Skorobogatova 

Komitejas loceklis           Edvīns Striks 

Komitejas loceklis           Modris Šveiduks 

Komitejas loceklis           Vilnis Vitkovskis  

 

Protokolēja            Evija Ošeniece  

 


