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SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2019. gada 14. martā Nr.3  

 
Sēde sasaukta 2019. gada 14. martā pulksten 10.30. 
Sēde atklāta 2019. gada 14. martā pulksten 10.38. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Vilnis VITKOVSKIS 
 
 
Sēdē piedalās 6 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Linda MATISONE 
Ludmila RJAZANOVA 
Uldis SESKS 
Modris ŠVEIDUKS 
Jānis VILNĪTIS 

 
 
Uzaicinātās personas:  

Mārtiņš ĀBOLS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs                                                                                              
Māris EGMANIS, Iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” vadītājs                                                                                                         
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektors                                                                                                                            
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos                                                                                           
Ilze JURKOVSKA, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas  
                               nodaļas Projektu vadītāja                                                         
Aiga KĻAVENICE, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece                                                                                    
Martiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos                                                                                     
Arvīds VITĀLS, Iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" vadītājas vietnieks, galvenais  
                           teritorijas plānotājs                                                             
Arnis VĪTOLS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas  
                          vadītājs                                                                           

                                                          
 

Sēdi protokolē: Gita LUKATE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2019.gadā. 
2. Par 2019.gada Attīstības budžeta pieprasījumu. 
3. Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 

degradēto teritoriju, Liepājā II kārta" (Cukura iela). 
4. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp 14.novembra 

bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu. 
5. Par konceptuālu atbalstu nekustamo īpašumu maiņai un robežu pārkārtošanai. 
6. Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas līgumu termiņu 

pagarināšanu. 
7. Par zemesgabalu robežu apstiprināšanu (Klaipēdas iela 128, Rietumkrasta iela 6, Vētru iela 4, 

Klaipēdas iela, Liepāja). 
8. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-68 atsavināšanu. 
9. Par zemes vienības Cukura ielā 7B, Liepājā, platības precizēšanu. 
10. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 



 

 

11. Par dzīvokļa īpašuma Slimnīcas ielā 7-9 atsavināšanu. 
12. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 55-69 atsavināšanu. 
13. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 13-28 atsavināšanu. 
14. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-4 atsavināšanu. 
15. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-27 atsavināšanu. 
16. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. 
 

 
Par izmaiņām darba kārtībā 

 
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Atklāj Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības 
komitejas (turpmāk – Komiteja) sēdi.  
   Vai ir priekšlikumi vai ierosinājumi par sagatavoto darba 
kārtību? 

RUNĀ Ludmila RJAZANOVA: 
 

- Man ir priekšlikums izslēgt no darba kārtības otro jautājumu 
par 2019.gada Attīstības budžeta pieprasījumu.  
   Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta 
saistošo noteikumu Nr.14 “LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 58.punktu lēmumu projektus, 
atzinumus par tiem un izziņas materiālus lēmuma projekta 
gatavotājs ievieto Lietvedības programmā ne vēlāk kā divas 
darbdienas pirms komitejas kārtējās sēdes, tātad lēmuma 
projektam pievienotajiem materiāliem bija jābūt pieejamiem 
12.martā plkst.10.30. Anotācija par lēmuma projektu tika 
pievienota 13.martā, bet lēmuma projekta pielikums tikai 
13.martā plkst.14.30, līdz ar to, man nebija iespējams pilnvērtīgi 
iepazīties ar sagatavoto lēmuma projektu. 
   Lūdzu manu viedokli iekļaut protokolā. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: - Izteiktais aizrādījums ir korekts, bet nav tā, ka šis jautājums 
nebūtu apspriests un diskutēts. Jautājums par Attīstības 
2019.gada budžeta 2019.gada pieprasījumu tika skatīts arī 
Budžeta komisijā, kura notika 2019.gada 12.martā. Komisijas 
darbā piedalījās arī Jūsu partijas kolēģi. 
   Aicinu, par darba kārtību izteikt viedokli balsojot  

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret - 1, atturas - nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Atstāt negrozītu Liepājas pilsētas domes pastāvīgās 

Pilsētas attīstības komitejas 2019.gada 14.marta sēdes 
darba kārtību. 

 
 

1. 
Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2019.gadā 

 
ZIŅO Arnis VĪTOLS: 
 

- Projektu līdzfinansēšanas 2019.gada konkursā iesniegts 31 
projekts par kopējo summu 515000 eiro. 
   Ekspertu komisija ir izskatījusi visus iesniegtos projektus un 
sagatavojusi savu vērtējumu par atbalstāmajiem projektiem un 
līdzfinansējuma sadalījumu. Rekomendēts atbalstīt 16 projektus, 
kas atbilst līdzfinansējuma konkursa prasībām un kritērijiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2019.gadā". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par Mazo un vidējo 

komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2019.gadā” 
un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 
2019.gada 14.marta sēdē. 

 
 

2. 
Par 2019.gada Attīstības budžeta pieprasījumu 

 
ZIŅO Aiga KĻAVENIECE: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par 2019.gada Attīstības budžeta 
pieprasījumu" paredz apstiprināt 2019.gada Attīstības budžeta 



 

 

pieprasījumā iekļautās pozīcijas. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par 2019.gada 
Attīstības budžeta pieprasījumu". 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Gunārs ANSIŅŠ, Ludmila RJAZANOVA, Vilnis 
VITKOVSKIS, Jānis VILNĪTIS, Aiga KĻAVENICE. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret - 1, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.5 “Par 2019.gada Attīstības budžeta 

pieprasījumu”. 
 
 

3. 
Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai,  

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

ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts paredz  atbalstīt projekta 
"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju, Liepājā II kārta" 
(Cukura iela) sagatavošanu un iesniegšanu 5.6.2.specifiskā 
atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par projektu 
"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju, Liepājā II kārta" 
(Cukura iela)". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par projektu 

"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju, Liepājā II kārta" 
(Cukura iela)” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMITEJAS 2019.gada 14.marta sēdē. 

 
 

4. 
Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai  

starp 14.novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā, izstrādes uzsākšanu,  
darba uzdevuma apstiprināšanu 

 
ZIŅO Arvīds VITĀLS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par lokālplānojuma, kas groza 
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp 14.novembra 
bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, 
darba uzdevuma apstiprināšanu" paredz uzsākt lokālplānojuma, 
kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp 
14.novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā, izstrādi. 
   Grozījumus Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā nepieciešams 
izstrādāt, lai Liepājas pilsētā, Talsu ielā 2, varētu izveidot dzīvnieku 
kapsētu. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas - 1, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par lokālplānojuma, 

kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai 
starp 14.novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā, 
izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 21.marta sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 
 

5. 
Par konceptuālu atbalstu nekustamo īpašumu maiņai un robežu pārkārtošanai 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lēmuma projekts nepieciešams lai konceptuāli atbalstītu 



 

 

 pašvaldībai piederošā nekustamā  īpašuma Liepu ielā 9 maiņu pret 
juridiskai personai piederošu nekustamo īpašumu Skolas ielā 9, kā 
arī  pašvaldībai piederoša zemesgabala Skolas iela 7A un juridiskai 
personai piederoša zemesgabala Bāriņu iela 12 robežu 
pārkārtošanu, nemainot zemesgabalu platības.  
   Īpašums Skolas ielā 9 nepieciešams izglītības, sporta un veselīga 
dzīvesveida veicināšanas funkcijas realizēšanai ar mērķi nodrošināt 
pilsētā pieejamu vēl vienu sporta zāli. Savukārt zemesgabalu 
Skolas ielā 7A un Bāriņu ielā 12 robežu pārkārtošana 
nepieciešama laukuma būvniecības, rekonstruēšanas un 
uzturēšanas funkcijas nodrošināšanai ar mērķi izveidot labiekārtotu 
autostāvvietu Liepājas teātra apmeklētājiem.      
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par konceptuālu 
atbalstu nekustamo īpašumu maiņai un robežu pārkārtošanai". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par konceptuālu 

atbalstu nekustamo īpašumu maiņai un robežu pārkārtošanai” 
un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 
2019.gada 21.marta sēdē. 

 
 

6. 
Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas  

nomas līgumu termiņu pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai nodrošinātu tiesības pagarināt biedrībai "Tosmares dārzi" 
zemes nomas līgumu termiņus par zemesgabala Spīdolas ielā 49, 
Liepājā, daļas 13680 kv.m platībā, un Jaunprojektētās ielas, 
Liepājā, daļas 1075 kv.m platībā, nomu mazdārziņu 
apsaimniekošanai, līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā 
paredzētās apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2024.gada 
7.maijam, sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabala Spīdolas 
ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas līgumu termiņu 
pagarināšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 

Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas 
līgumu termiņu pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 21.marta sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

7. 
Par zemesgabalu robežu apstiprināšanu (Klaipēdas iela 128, Rietumkrasta iela 6,  

Vētru iela 4, Klaipēdas iela, Liepāja) 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai varētu reģistrēt zemesgrāmatā Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošos zemes gabalus Vētru ielā 4, Rietumkrasta ielā 6, kā arī 
Klaipēdas ielas un daudzdzīvokļu mājai Klaipēdas ielā 128, 
piesaistītā zemes gabala jaunās robežas, sagatavots lēmuma 
projekts "Par zemesgabalu robežu apstiprināšanu (Klaipēdas iela 
128, Rietumkrasta iela 6, Vētru iela 4, Klaipēdas iela, Liepāja)". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabalu 

robežu apstiprināšanu (Klaipēdas iela 128, Rietumkrasta iela 6, 
Vētru iela 4, Klaipēdas iela, Liepāja)” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 21.marta 
sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Lūdzu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 



 

 

8. 
Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-68 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 
9-68 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-68, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Kārklu ielā 9-68 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMIETJAS 2019.gada 14.marta sēdē. 

 
 

9. 
Par zemes vienības Cukura ielā 7B, Liepājā, platības precizēšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai varētu reģistrēt zemesgrāmatā Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piekrītošo zemes vienību Cukura ielā 7B, sagatavots lēmuma 
projekts "Par zemes vienības Cukura ielā 7B, Liepājā, platības 
precizēšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemes vienības 

Cukura ielā 7B, Liepājā, platības precizēšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 21.marta 
sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 
 

10. 
Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 

 
ZIŅO Mārtiņš TĪDENS: 
 

- Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.11), sagatavots lēmuma projekts “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 
   Lēmumā iekļauti atteikumi izmantot pirmpirkuma tiesības uz 11 
nekustamajiem īpašumiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.6 “Par pašvaldības atteikumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības”. 
 
 

11. 
Par dzīvokļa īpašuma Slimnīcas ielā 7-9 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Slimnīcas 
ielā 7-9 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Slimnīcas ielā 7-9, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Slimnīcas ielā 7-9 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMIETJAS 2019.gada 14.marta sēdē. 

 



 

 

 
12. 

Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 55-69 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ventspils 
ielā 55-69 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 55-69, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Ventspils ielā 55-69 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMIETJAS 2019.gada 14.marta sēdē. 

 
 

13. 
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 13-28 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa 
Baloža ielā 13-28 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža 
ielā 13-28, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Ģenerāļa Baloža ielā 13-28 atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMIETJAS 2019.gada 
14.marta sēdē. 

 
 

14. 
Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-4 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas 
ielā 14-4 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 14-4, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Jelgavas ielā 14-4 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMIETJAS 2019.gada 14.marta sēdē. 

 
 

15. 
Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-27 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Atmodas 
bulvārī 14B-27 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-27, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Atmodas bulvārī 14B-27 atsavināšanu” un iesniegt to 



 

 

izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMIETJAS 2019.gada 
14.marta sēdē. 

 
 

16. 
Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par neizīrētu dzīvokļu 
atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt 13 Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošu dzīvokļa īpašumu atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana izsolē. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par neizīrētu dzīvokļu 

atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU 
KOMIETJAS 2019.gada 14.marta sēdē. 

 
 
Sēde slēgta 2019.gada 14.martā pulksten 11.02. 
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