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SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 

2019.gada 15.augustā Nr. 8 
 

Sēde sasaukta 2019.gada 15.augustā pulksten 14.00. 
 
Sēde atklāta 2019.gada 15.augustā pulksten 14.00. 
 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 
Sēdē piedalās 7 komitejas locekļi: 

 
Gunārs ANSIŅŠ 
Atis DEKSNIS 
Linda MATISONE 
Uldis SESKS 
Gaļina SKOROBOGATOVA 
Edvīns STRIKS 
Modris ŠVEIDUKS 
  

Sēdē nepiedalās 1 komitejas locekļi: 
 
Vilnis VITKOVSKIS, citu darba pienākumu dēļ 
  

Klātesošie:  
 
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs 
Mārtiņš ĀBOLS,  Attīstības pārvaldes vadītājs                                                                                                                  
Mārtiņš HERBSTS, Attīstības pārvaldes projektu vadītājs                                                                                                                 
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks (būvniecības 
jautājumos)                                                                                         
Evija KALVENIECE, Finanšu pārvaldes vadītāja                                                                                                 
Kristīne NIEDRE-LATHERE, Izglītības pārvaldes vadītāja                                                                                                                          
Aksels RUPERTS, Eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos                                                                                                            
Agris SAULE, Attīstības pārvaldes projektu vadītājs                                                                                                                 
  

Sēdi protokolē: Evija OŠENIECE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
 
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2014.gada 21.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.13 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU 
PIEŠĶIRŠANU". 
2.  Par "Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2019" uzvarētāju un treneru apbalvošanu. 
3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 "Par 
projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju ēkās 
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Liepājā"". 
4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 13.septembra lēmumā Nr.362 
"Par projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā 
Peldu ielā 5, Liepājā"". 
5. Par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma 
Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" rīcību īstenošanu un rezultatīvo rādītāju 
2018.gadā apstiprināšanu. 
6. Par aktualizēto Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 2017.-2021.gadam apstiprināšanu. 
7. Par Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 2017.- 2021.gadam 2.pielikumā noteikto 
uzdevumu izpildes 2018.gadā apstiprināšanu. 
8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.97 "Par 
projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, 
revitalizējot degradēto teritoriju, Liepājā II kārta" (Cukura iela)". 
9. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā. 
10. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20-31 atsavināšanu. 
11. Par dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 73/75-11 atsavināšanu. 
12. Par nekustamā īpašuma Atmodas bulvārī 6A atsavināšanu. 
13. Par nekustamā īpašuma Cēsu rotas ielā 2 atsavināšanu. 
14. Par dzīvokļa īpašuma Kaktu ielā 5-9 atsavināšanu. 
15. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu. 
16. Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 15-1 atsavināšanu. 
17. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-45 atsavināšanu. 
18. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 73-22 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
19. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
20. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 17-9 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
21. Par dzīvokļa īpašuma Augustes ielā 6-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
22. Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
23. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-10 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
24. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59A-2 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
25. Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
26. Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
27. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 atkārtotu izsoli. 
28. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 atkārtotu izsoli. 
29. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N atkārtotu izsoli. 
30. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A-14 atkārtotu izsoli. 
31. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1 atkārtotu izsoli. 
32. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4 atkārtotu izsoli. 
33. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8 atkārtotu izsoli. 
34. Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10-23 atkārtotu izsoli. 
35. Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-9 atkārtotu izsoli. 
36. Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-10 atkārtotu izsoli. 
37. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 nosacīto cenu. 
38. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 24-9 nosacīto cenu. 
39. Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-11 nosacīto cenu. 
40. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 84-23 nosacīto cenu. 
41. Par dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47-30 nosacīto cenu. 
42. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. 

 
 

1. 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2014.gada 21.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.13 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU". 

 
ZIŅO Kristīne NIEDRE-
LATHERE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai uzlabotu un precizētu saistošo 
noteikumu saturu, izstrādāts jauns saistošo 
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noteikumu projekts "PAR GROZĪJUMIEM 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2014. GADA 21. 
AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.13 
"PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU"" (turpmāk - saistošie 
noteikumi). 
Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa 
nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai 
likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot 
saistošos noteikumus. No likuma "Par pašvaldībām" 
15.panta pirmās daļas 4. un 10.punkta izriet, ka 
pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst gādāt par 
iedzīvotāju izglītību, kā arī sekmēt saimniecisko 
darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un 
rūpēties par bezdarba samazināšanu. No minētajām 
funkcijām izriet ne tikai iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un 
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 
iestādēm, bet arī pašvaldības tiesības sniegt 
finansiālu atbalstu studentiem, kas studē 
specialitātēs, kas vitāli nepieciešamas Liepājas 
pilsētai. 
Ņemot vērā, ka atsevišķu nozaru profesiju pārstāvji 
var praktizēt uz tādu līgumisko attiecību pamata, kas 
nav uzskatāmas par darba tiesiskajām attiecībām, 
saistošie noteikumi paredz, kādi dokumenti 
iesniedzami un var tikt atzīti par līdzvērtīgiem, lai 
apliecinātu pretendenta atbilstību stipendijas 
saņemšanai. Ņemot vērā, ka dome katru gadu var 
apstiprināt stipendiju piešķiršanai atbalstāmās 
profesionālās studiju specialitātes, iesniedzamo 
dokumentu uzskaitījums nav precīzi nosakāms, 
tāpēc saistošie noteikumi paredz, ka pretendentam 
būtu jāsniedz līdzvērtīgi dokumenti, kas apliecina, 
ka pretendents strādās vai praktizēs Liepājas 
pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot 
iedzīvotājiem iespēju saņemt atbalstāmās nozares 
pakalpojumu. Nepieciešamības gadījumā dome, 
apstiprinot stipendiju piešķiršanai atbalstāmās 
profesionālās studiju specialitātes, var noteikt 
papildus prasības vai dokumentus, kuri iesniedzami, 
lai apliecinātu atbilstību saistošo noteikumu 
prasībām. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 22.augusta 
sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2014.gada 
21.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "PAR 
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LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU 
PIEŠĶIRŠANU"" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

2. 
Par "Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2019" uzvarētāju un treneru apbalvošanu. 

 
ZIŅO Atis DEKSNIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu par naudas balvu 
piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem par 
Olimpiādē izcīnītajām medaļām. 2019.gada 5.-7. jūlijā 
Jelgavā norisinājās Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 
2019., kurā Liepājas sportisti izcīnīja 16 zelta, 12 
sudraba, 15 bronzas medaļas. Sportistu un viņu 
treneru apbalvošanai par sasniegumiem Olimpiādē 
2019.gadā nepieciešamais finansējums EUR 9746.25 
apmērā ir plānots Sporta pārvaldes 2019.gada 
budžetā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
"Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2019" uzvarētāju 
un treneru apbalvošanu" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 22.augusta 
sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Atis Deksnis par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

3. 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 "Par 

projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona "Daugava" ģērbtuvju 
ēkās Liepājā"". 

 
ZIŅO Mārtiņš HERBSTS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmums ir nepieciešams, lai 
apstiprinātu projekta izdevumu gala summu pēc 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk - 
CFLA) maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas 
projektam ”Energoefektivitātes paaugstināšana 
stadiona „Daugava” ģērbtuvju ēkās Liepājā”. 
Izstrādātais ēkas pagaidu sertifikāts paredz, ka, pēc 
projekta īstenošanas tiks sasniegts būtisks primārās 
enerģijas gada patēriņa samazinājums - 92 637,70 
kwh/gadā (attiecīgi samazināsies izdevumi par 
siltumenerģijas piegādi). Aprēķinātais siltumnīcefekta 
gāzu samazinājums gadā (CO2 ekvivalents tonnās) 
pēc projekta īstenošanas – 23,25. 
Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu (SIA “Energy 
audit”), projekta ietvaros tiks pārbūvēta (veikta 
rekonstrukcija) “Daugavas” stadiona administrācijas 
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un sportistu ģērbtuvju ēka Jūrmalas parkā 3, Liepājā: - 
veicot visas ēkas fasādes siltināšanu, paredzot logu un 
ieejas un iekšdurvju nomaiņu, kā arī jumta seguma 
nomaiņu; - iekštelpās tiks veikts pārplānojums 
atbilstoši lietotāja vajadzībām, demontētās 
nepieciešamās nenesošās sienas un grīdas 
konstrukcijas, paredzot atbilstošu siltinājumu (t.sk. 
apsildāmās grīdas). Ēkas 1.st. tiks izbūvēta tualete un 
dušas telpa cilvēkiem ar kustību traucējumiem;- tāpat 
tiks veikta ēkas iekšējo inženiertīklu pārbūve- izbūvēta 
jauna ventilācijas, ūdensapgādes un apkures sistēma, 
uzstādīta automātiskā ugunsgrēka signalizācijas 
sistēma un zibens aizsardzības sistēma. Kā arī tiks 
izbūvēta jauna kanalizācijas sistēma. Pēc CFLA 
maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas projekta 
kopējās izmaksas 411 109,14 EUR (EUR 409 105,08) 
(četri simti vienpadsmit tūkstoši viens simts deviņi euro 
un 14 centi) apmērā, no kurām: Projekta attiecināmās 
izmaksas – 178 923,66 EUR (207 456,47 EUR) 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%) 
– 152 085,11 EUR (176 338,00 EUR); Valsts budžeta 
dotācija pašvaldībām (3,75%) – 6 709,63 EUR (7 
779,62 EUR); Liepājas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējums (11,25%) - 20 128,92 EUR (23 338,85 
EUR); Projekta neattiecināmās izmaksas – 232 185,48 
EUR (201 648,61 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 
16.februāra lēmumā Nr.58 "Par projektu 
"Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona 
"Daugava" ģērbtuvju ēkās Liepājā"" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

4. 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 13.septembra lēmumā 
Nr.362 "Par projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas 

pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā"". 
 

ZIŅO Agris SAULE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai precizētu attiecināmo un 
neattiecināmo izmaksu pozīcijas Liepājas pilsētas 
domes 2018. gada 13. septembrī pieņemtajā lēmumā 
Nr.362 “Par projektu "Energoefektivitātes 
paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā 
Peldu ielā 5, Liepājā””, jo ir veikts  būvdarbu un 
būvuzraudzības iepirkums par ēkas Peldu ielā 5 pirmo 
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trīs stāvu izbūvi. Projekta mērķis ir, atbilstoši 
pašvaldības integrētajai attīstības programmai, 
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības 
ēkā. Peldu ielas 5 ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšanas projekts ir sadalīts kopumā četrās 
kārtās:1. kārtā – visu būvkonstrukciju izbūve un 
norobežojošo konstrukciju siltināšana, 1., 2. un 
tehniskā (6.) stāva izbūve, lifta un maģistrālo 
inženierkomunikāciju izbūve un teritorijas 
labiekārtojums, 2. kārtā – 3. stāva izbūve, 3. kārtā – 4. 
stāva izbūve, 4. kārtā – 5. stāva izbūve. Saskaņā ar 
izstrādāto būvprojektu (SIA “Arhitektu birojs 
KRASTS”), tiks realizēta projekta 1. un 2. kārta, kā 
rezultātā tiks: uzlabota energoefektivitāte ēkai Peldu 
ielā 5, pārbūvēti visi iekšējie inženiertīkli (maģistrālie 
tīkli visai ēkai un lokālie stāvu tīkli pirmajiem 3 ēkas 
stāviem), pārbūvēti visi ārējie inženiertīkli, izveidots 
jauns interneta sakaru tīklu kabeļa savienojums starp 
ēkām Peldu ielā 5 un Rožu ielā 6, sakārtota ēkai 
pieguļošā teritorija, izbūvēts lifts un pārbūvētas pirmo 
3 stāvu iekštelpas. Projekta 1. un 2. kārtas realizēšanai 
plānotais kopējais finansējums ir 5 486 024.51 eiro: 
Projekta attiecināmās izmaksas – 2 780 234,78 eiro, 
no tām: Eiropas reģionālās attīstības fonda 
finansējums (69,14%) –1 922 309,95 eiro; valsts 
budžeta dotācija (7,01%) –194 894,46 eiro; 
pašvaldības līdzfinansējums (21,04%) – 584 819,64 
eiro; cits publiskais finansējums (snieguma rezerve) – 
tiek segts no pašvaldības līdzekļiem un var tikt 
atmaksāts pašvaldībai pēc Eiropas komisijas lēmuma 
(2,81%) – 78 210,73 eiro. Projekta neattiecināmās 
izmaksas – 2 705 789,73 eiro. Pašvaldībai jāsedz 
projekta neattiecināmās izmaksas, pašvaldības 
līdzfinansējuma daļa un snieguma rezerve, kura pēc 
Eiropas komisijas lēmuma var tikt atmaksāta 
pašvaldībai. ERAF līdzfinansējums tiek aprēķināts 
atbilstoši CO2 izmešu samazinājumam pēc ēkas 
renovācijas. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
13.septembra lēmumā Nr.362 "Par projektu 
"Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas 
pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Uldis Sesks par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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5. 
Par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
pielikuma Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" rīcību īstenošanu un 

rezultatīvo rādītāju 2018.gadā apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020. gadam pielikuma 
Nr.2.1. “Rīcību plāns 2015.-2020. gadam”: Institūciju 
izpildi attiecībā uz rīcību īstenošanu par 2018. gadu; 
rezultatīvo rādītāju pārskatu par 2018. gadu; izmaiņas 
attiecībā uz rīcību atbildīgajiem (saskaņā ar 
grozījumiem Liepājas pilsētas saistošajos noteikumos 
Nr.14 “Liepājas pašvaldības nolikums” groz. 
22.11.2018 un 24.01.2019 ) un atbilstošās rīcību 
izpildinstitūcijas. Lēmumprojekts parāda Liepājas 
pilsētas attīstības programmas 2015.-2020. gadam 
noteikto 9 rīcībpolitiku īstenošanu. Lēmums par 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020. 
gadam pielikuma Nr.2.1. “Rīcību plāns 2015.-2020. 
gadam”, nosaka rezultatīvos rādītājus, rīcības, 
atbildīgos un izpildinstitūcijas, kas nodrošina to 
īstenošanu līdz Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2015.-2020. gadam termiņa beigām. 
Saskaņā ar metodiku par kārtējā gada budžeta 
projekta izstrādi un iesniegšanu, 2019. gada 4. 
ceturksnī (plānojot 2020. gada budžetu), institūcijām 
jāsniedz informācija Attīstības pārvaldei: par 2020. 
gadā plānotajām darbībām, rezultātiem, rādītājiem 
attiecīgo rīcību īstenošanā; par 2019. gadā paveikto 
attiecīgo Rīcību īstenošanā. Pēc Attīstības pārvaldes 
pieprasījuma, 2020. gada 1. ceturksnī, institūcijām 
jāaktualizē informācija par 2019.gadā paveikto 
attiecīgo rīcību īstenošanā. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.1. 
"Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" rīcību 
īstenošanu un rezultatīvo rādītāju 2018.gadā 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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6. 
Par aktualizēto Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 2017.-2021.gadam 

apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Aksels RUPERTS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmumprojekts 
nepieciešams, lai veiktu izmaiņas divos Liepājas 
pilsētas attīstības plānošanas dokumentos: Liepājas 
pilsētas politiskās vadlīnijas 2017.-2021.gadam (1. 
pielikums); Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 
uzdevumi 2017. - 2021. gadam (2. pielikums). 
Izmaiņas tiek veiktas, pamatojoties uz 2018. gada 
novembrī notikušajām izmaiņām Liepājas pilsētas 
domes vadības sastāvā -vairākiem uzdevumiem bija 
nepieciešams mainīt atbildīgos politiskos pārstāvjus. 
Tāpat arī atsevišķiem uzdevumiem mainīts 
īstenošanas termiņš, ņemot vērā izpildītāju sniegto 
informāciju par reālo situāciju, pašvaldības budžeta 
iespējas un panāktās vienošanās starp domes vadību 
un politiskajiem pārstāvjiem. Trīs uzdevumi tiek 
svītroti, ņemot vērā panāktās domes vadības 
vienošanās. “Liepājas pilsētas politiskās vadlīnijas 
2017.-2021.gadam” uzdevumi ir saistīti ar “Liepājas 
pilsētas attīstības programmas 2015-2020.gadam” 
rīcībām. Politisko vadlīniju uzdevumi strukturēti trīs 
daļās - sabiedrība, ekonomika, vide, un to īstenošana 
nodrošinās mērķtiecīgu šo jomu attīstību un finanšu 
resursu koncentrāciju mērķu sasniegšanā. Apkopojot 
izpildītāju sniegto informāciju par Liepājas pilsētas 
politisko vadlīniju 2017.-2021.gadam uzdevumu 
ieviešanu, secināts: 2019. gada uzdevumu 
īstenošanai no pašvaldības budžeta nepieciešams ap 
4 312 380 eiro. Četru gadu periodā (2017. – 2021. 
gads) uzdevumu īstenošanai, kurus izpildītāji neveic 
savu amatu ietvaros (galvenokārt projekti un ikgadējas 
aktivitātes), no pašvaldības budžeta nepieciešams ap  
30 171 976 eiro. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
aktualizēto Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 
2017.-2021.gadam apstiprināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Liepājas pilsētas domes sēdē par lēmuma projektu 
ziņošu es. 

 
 

7. 
Par Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 2017.- 2021.gadam 2.pielikumā noteikto 

uzdevumu izpildes 2018.gadā apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Aksels RUPERTS: 
 

- Informē, ka sagatavotais  lēmumprojekts 
nepieciešams, lai novērtētu “Liepājas pilsētas politisko 
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vadlīniju 2017.-2021.gadam” uzdevumu īstenošanas 
progresu par 2018.gadu. 2018. gada novembrī notika 
izmaiņas Liepājas pilsētas domes vadības sastāvā, 
līdz ar to, vairākiem uzdevumiem bija nepieciešams 
mainīt atbildīgos politiskos pārstāvjus. Tāpat arī 
vairākiem uzdevumiem mainīts īstenošanas termiņš, 
ņemot vērā izpildītāju sniegto informāciju par reālo 
situāciju, pašvaldības budžeta iespējas un panāktās 
domes vadības vienošanās. Visas izmaiņas 
iestrādātas atsevišķā domes lēmumā “Par aktualizēto 
Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 2017. – 2021. 
gadam apstiprināšanu”. Apkopojot izpildītāju sniegto 
informāciju par Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 
2017.-2021.gadam uzdevumu ieviešanu, secināts: 
2019. gada uzdevumu īstenošanai no pašvaldības 
budžeta nepieciešams ap 4 312 380 eiro. Četru gadu 
periodā (2017. – 2021. gads) uzdevumu īstenošanai, 
kurus izpildītāji neveic savu amatu ietvaros 
(galvenokārt projekti un ikgadējas aktivitātes), no 
pašvaldības budžeta nepieciešams ap  30 171 976 
eiro. 
Jāpiebilst, ka iepriekšējās politisko vadlīniju uzdevumu 
aktualizēšanas  reizēs netika veikts apkopojums par 
uzdevumu finansiālo ietekmi, tāpēc kopējo summu 
daļēji sastāda jau īstenotas aktivitātes 2017. un 2018. 
gadā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 2017.- 
2021.gadam 2.pielikumā noteikto uzdevumu 
īstenošanu 2018.gadā apstiprināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Liepājas pilsētas domes sēdē par lēmuma projektu 
ziņošu es. 

 
 

8. 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.97 "Par 
projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, 

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

ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Informē, ka lēmuma projekts sagatavots, jo ir 
nepieciešams domes lēmums par Cukura ielas 
pārbūves projektu, lai varētu paredzēt pašvaldības 
finansējumu gadījumā, ja Valsts kases aizņēmums 
netiks piešķirts pilnā projektā paredzētajā apjomā.  
Projekta īstenošana paredz sakārtot teritorijas 
pamatinfrastruktūru atbilstoši pašvaldības attīstības 
programmai, nodrošinot ilgtspēju veicinošu jaukta 
darījumu apbūves teritorijas ar ražošanas funkciju 
teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. 
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Projekta ietvaros tiks paplašināta Cukura ielas 
brauktuve posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes 
ielai, izveidojot kreisā pagrieziena joslas un paplašinot 
braukšanas joslas, uzlabota virszemes ūdens atvadi, 
paredzot pilnu ceļa segas konstrukcijas pārbūvi. Tiks 
veikta ūdensvada, augstspriegumu tīklu, vājstrāvu 
tīklu pārbūve vietās, kur pastāv minētās infrastruktūras 
bojāšanās risks. Tiks uzlabota satiksmes organizācija 
– paredzot atbilstīgas ceļa zīmes, uzklājot ceļa 
horizontālos apzīmējumus, izbūvējot autobusu 
pieturvietu centra virzienā un organizējot automobiļu 
stāvēšanu. Tiks nodrošināti labiekārtojuma 
apstādījumi teritorijā. Būvdarbus varētu uzsākt 
nākamā gada būvniecības sezonā. Projekta kopējās 
izmaksas ir 2 067 944,83 EUR. Projekta attiecināmās 
izmaksas – 1 998 738,54 EUR, no tām: Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējums (85%) – 1 698 
927,76 EUR; valsts budžeta dotācija (3,75%) -  74 
952,70 EUR; Liepājas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējums (11,25%) – 224 858,08 EUR; Projekta 
neattiecināmās izmaksas – 69 206,28 EUR. Projekta 
īstenošanai nepieciešamais pašvaldības 
līdzfinansējumu Projekta attiecināmo izmaksu 
segšanai 224 858,08 EUR: 2019. gadā – 67 693,67 
EUR; 2020. gadā – 157 164,41 EUR. Projekta 
īstenošanai nepieciešamais Liepājas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējumu Projekta neattiecināmo 
izmaksu segšanai 69 206,28 EUR: 2019. gadā – 20 
761,88 EUR; 2020. gadā – 48 444,40 EUR. Projekta 
īstenošanai nepieciešamais Liepājas pilsētas 
pašvaldības priekšfinansējums, ņemot vērā avansa 
maksājumu, projekta attiecināmo izmaksu segšanai 
2020. gadā – 177 388,00  EUR. Tāpat jāparedz, ka 
gadījumā, ja Valsts kases aizņēmums netiks piešķirts 
pilnā projektā paredzētajā apjomā, finansējuma daļa, 
par kuru netiks saņemts Valsts kases aizdevums, tiks 
finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ir 
neatkarīgi no aizņēmuma Valsts kasē. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē.   

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
21.marta lēmumā Nr.97 "Par projektu 
"Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju, Liepājā II kārta" (Cukura iela)" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Uldis Sesks par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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9. 
Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai ieguldītu sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “LIEPĀJAS ŪDENS” pamatkapitālā Liepājas 
pilsētas pašvaldības realizēto projektu ietvaros 
izbūvētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.   
Lēmuma izpilde nodrošina pilsētas infrastruktūras 
attīstību. Veicot mantisko ieguldījumu, pretī tiks 
saņemtas jaunas daļas kapitālsabiedrībā. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS 
ŪDENS" pamatkapitālā" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 22.augusta 
sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Uldis Sesks par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

10. 
Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20-31 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20-31, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 20-31 atsavināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

11. 
Par dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 73/75-11 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 73/75-11, Liepājā, 
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atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 73/75-11 
atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

12. 
Par nekustamā īpašuma Atmodas bulvārī 6A atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
nodot atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Atmodas bulvārī 6A, 
Liepājā, un noteikt izsoles sākumcenu – 33800 EUR 
(trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
nekustamā īpašuma Atmodas bulvārī 6A 
atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Modris Šveiduks par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

13. 
Par nekustamā īpašuma Cēsu rotas ielā 2 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
nodot atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Cēsu rotas ielā 2, 
Liepājā, un noteikt izsoles sākumcenu - 31400 EUR 
(trīsdesmit viens tūkstotis četri simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
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nekustamā īpašuma Cēsu rotas ielā 2 
atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Modris Šveiduks par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

14. 
Par dzīvokļa īpašuma Kaktu ielā 5-9 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Kaktu ielā 5-9, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Kaktu ielā 5-9 atsavināšanu" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīns Striks par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

15. 
Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīns Striks par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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16. 
Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 15-1 atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 15-1, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 15-1 atsavināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīns Striks par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
17. 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-45 atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-45, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-45 
atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīns Striks par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

18. 
Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 73-22 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Brīvības ielā 73-22, Liepājā, 2019.gada 26.jūnija 
izsoles rezultātus, nosolītā cena - 4400 EUR. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 
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KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-45 
atsavināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
19. 

Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Tirgus ielā 26-11, Liepājā, 2019.gada 3.jūlija izsoles 
rezultātus, nosolītā cena – 4400 EUR. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-11 izsoles 
rezultātu apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 22.augusta 
sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

20. 
Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 17-9 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Nākotnes ielā 17-9, Liepājā, 2019.gada 3.jūlija izsoles 
rezultātus, nosolītā cena - 3600 EUR. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 17-9 izsoles 
rezultātu apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 22.augusta 
sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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21. 
Par dzīvokļa īpašuma Augustes ielā 6-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Augustes ielā 6-5, Liepājā, 2019.gada 26.jūnija izsoles 
rezultātus, nosolītā cena - 2400 EUR. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Augustes ielā 6-5 izsoles 
rezultātu apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 22.augusta 
sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

22. 
Par dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Kungu ielā 67-8, Liepājā, 2019.gada 3.jūlija izsoles 
rezultātus, nosolītā cena - 2400 EUR. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 67-8 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

23. 
Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-10 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Kārļa ielā 5-10, Liepājā, 2019.gada 26.jūnija izsoles 
rezultātus, nosolītā cena - 1700 EUR. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 
 

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

dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-10 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

24. 
Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59A-2 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Tirgus ielā 59A-2, Liepājā, 2019.gada 3.jūlija izsoles 
rezultātus, nosolītā cena - 950 EUR. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 59A-2 izsoles 
rezultātu apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 22.augusta 
sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

25. 
Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Laivu ielā 9-3, Liepājā, 2019.gada 3.jūlija izsoles 
rezultātus, nosolītā cena - 950 EUR. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 
 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-3 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu "un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma 
projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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26. 
Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Laivu ielā 9-5, Liepājā, 2019.gada 3.jūlija izsoles 
rezultātus, nosolītā cena - 1500 EUR. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-5 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

27. 
Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 atkārtotu izsoli. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atzīt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Talsu ielā 51-5, Liepājā,  2019.gada 31.jūlija 
izsoli par nenotikušu un apstiprināt dzīvokļa īpašuma 
Talsu ielā 51-5, Liepājā, trešās mutiskās izsoles ar 
augšupejošu soli sākumcenu – 200 EUR (divi simti 
euro), pazeminot nosacīto cenu 500 EUR (pieci simti 
euro) par 60 (sešdesmit) procentiem. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 atkārtotu izsoli" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
28. 

Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 atkārtotu izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atzīt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Talsu ielā 51-6, Liepājā, 2019.gada 31.jūlija 
izsoli par nenotikušu un apstiprināt dzīvokļa īpašuma 
Talsu ielā 51-6, Liepājā, trešās mutiskās izsoles ar 
augšupejošu soli sākumcenu – 160 EUR (viens simts 
sešdesmit euro), pazeminot nosacīto cenu 400 EUR 
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(četri simti euro) par 60 (sešdesmit) procentiem. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 atkārtotu izsoli" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
29. 

Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N atkārtotu izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atzīt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo 
neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N, Liepājā, 
2019.gada 31.jūlija izsoli par nenotikušu un apstiprināt 
neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N, Liepājā, trešās 
mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu – 360 
EUR (trīs simti sešdesmit euro), pazeminot nosacīto 
cenu 900 EUR (deviņi simti euro) par 60 (sešdesmit) 
procentiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N atkārtotu 
izsoli" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
30. 

Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A-14 atkārtotu izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atzīt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Brīvības ielā 115A-14, Liepājā, 2019.gada 
3.jūlija izsoli par nenotikušu un apstiprināt dzīvokļa 
īpašuma Brīvības ielā 115A-14, Liepājā, otrās 
mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu - 
2480 EUR (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit euro), 
pazeminot nosacīto cenu 3100 EUR (trīs tūkstoši viens 
simts euro) par 20 (divdesmit) procentiem. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 115A-14 atkārtotu 
izsoli" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

31. 
Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1 atkārtotu izsoli. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai atzītu Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1, Liepājā,  
2019.gada 26.jūnija izsoli par nenotikušu un 
apstiprinātu dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1, Liepājā, 
trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli 
sākumcenu – 825 EUR (astoņi simti divdesmit pieci 
euro), pazeminot nosacīto cenu 1100 EUR (viens 
tūkstotis viens simts euro) par 25 (divdesmit pieciem) 
procentiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1 atkārtotu izsoli" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
32. 

Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4 atkārtotu izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai atzītu Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4, Liepājā, 
2019.gada 26.jūnija izsoli par nenotikušu un 
apstiprinātu dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4, Liepājā, 
trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli 
sākumcenu - 1575 EUR (viens tūkstotis pieci simti 
septiņdesmit pieci euro), pazeminot nosacīto cenu 
2100 EUR (divi tūkstoši viens simts euro) par 25 
(divdesmit pieciem) procentiem. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
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dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4 atkārtotu izsoli" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
33. 

Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8 atkārtotu izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai atzītu Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8, Liepājā, 
2019.gada 26.jūnija izsoli par nenotikušu un 
apstiprinātu dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8, Liepājā, 
trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli 
sākumcenu - 1725 EUR (viens tūkstotis septiņi simti 
divdesmit pieci euro), pazeminot nosacīto cenu 2300 
EUR (divi tūkstoši trīs simti euro) par 25 (divdesmit 
pieciem) procentiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8 atkārtotu izsoli" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

34. 
Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10-23 atkārtotu izsoli. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai atzītu Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10-
23, Liepājā, 2019.gada 3.jūlija izsoli par nenotikušu un 
apstiprinātu dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 
10-23, Liepājā, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu 
soli sākumcenu - 1440 EUR (viens tūkstotis četri simti 
četrdesmit euro), pazeminot nosacīto cenu 1800 EUR 
(viens tūkstotis astoņi simti euro) par 20 (divdesmit) 
procentiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10-23 
atkārtotu izsoli" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 
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RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

35. 
Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-9 atkārtotu izsoli. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai atzītu Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-9, Liepājā, 
2019.gada 3.jūlija izsoli par nenotikušu un apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-9, Liepājā, otrās 
mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu - 880 
EUR (astoņi simti astoņdesmit euro), pazeminot 
nosacīto cenu 1100 EUR (viens tūkstotis viens simts 
euro) par 20 (divdesmit) procentiem. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-9 atkārtotu izsoli" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
36. 

Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-10 atkārtotu izsoli. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai atzītu Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-10, Liepājā, 
2019.gada 3.jūlija izsoli par nenotikušu un apstiprinātu 
dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-10, Liepājā, otrās 
mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu - 
1600 EUR (viens tūkstotis seši simti euro), pazeminot 
nosacīto cenu 2000 EUR (divi tūkstoši euro) par 20 
(divdesmit) procentiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-10 atkārtotu izsoli" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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37. 
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 nosacīto cenu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42, Liepājā, 
nosacīto cenu 6500 EUR (seši tūkstoši pieci simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 
nosacīto cenu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
38. 

Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 24-9 nosacīto cenu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 24-9, Liepājā, nosacīto 
cenu 6600 EUR (seši tūkstoši seši simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 24-9 nosacīto 
cenu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
39. 

Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-11 nosacīto cenu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-11, Liepājā, 
nosacīto cenu 2200 EUR (divi tūkstoši divi simti euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-
nav,  
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NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-11 nosacīto 
cenu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
40. 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 84-23 nosacīto cenu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 84-23, Liepājā, 
nosacīto cenu 7800 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 84-23 
nosacīto cenu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
41. 

Par dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47-30 nosacīto cenu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47-30, Liepājā, 
nosacīto cenu 8700 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dzīvokļa īpašuma Zemnieku ielā 45/47-30 nosacīto 
cenu"  un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

42. 
Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo 
dzīvokļa īpašumu atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē: Atmodas 
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bulvārī 33-6, Baidzeles ielā 10-20, Brīvības ielā 65-5; 
Ģenerāļa Baloža ielā 48-7, Tērauda ielā 11-12,Tirgus 
ielā 26-13. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 22.augusta sēdē. 

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

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
22.augusta sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
Sēde slēgta 2019.gada 15.augustā pulksten 14.39. 
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