
 
 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Finanšu komiteja 

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

 
SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 
 
2018.gada 15.novembrī Nr. 11 

 
Sēde sasaukta 2018.gada 15.novembrī pulksten 15.00. 
Sēde atklāta 2018.gada 15.novembrī pulksten 15.00. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS 
 
Sēdē piedalās 4 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Atis DEKSNIS 
Jānis VILNĪTIS 
Vilnis VITKOVSKIS 
  

Sēdē nepiedalās 3 komitejas locekļi: 
Ģirts KRONBERGS, nav ziņu 
Linda MATISONE, ģimenes apstākļu dēļ 
Edvīns STRIKS, darba apstākļu dēļ 
  

Klātesošie:  
Mārtiņš ĀBOLS, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes 

vadītājs                                                                                              
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs                                                                                                                   
Ronalds FRICBERGS, pašvaldības izpilddirektors                                                                                                                            
Inese HORSTE, Liepājas pilsētas Sociālā dienesta juriste                                                                                                             
Didzis JĒRIŅŠ, pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības 

jautājumos                                                                                           
Evija KALVENIECE, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes 

vadītāja                                                                                                 
Linda KRASOVSKA, Liepājas pilsētas Sociālā dienesta direktore                                                                                                           
Agris SPRŪDE, SIA "Aviasabiedrība Liepāja" valdes loceklis                                                                                                           
Mārtiņš TĪDENS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks īpašumu 

jautājumos                                                                                               
  

Sēdi protokolē: Indra JOTIKA 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā 
Nr.292 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vieglatlētikas manēžas Rīgas ielā 50, Liepājā 
būvniecība" īstenošanai". 

2. Par ēkas Flotes ielā 14 nojaukšanu. 
3. Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļas nomu. 
4. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26-4 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 
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5. Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
6. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5-21 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
7. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26-11 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 
8. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
9. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-16 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
10. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55-13 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 
11. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-2A izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 
12. Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
13. Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23-10 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
14. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
15. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
16. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 84-2 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
17. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
18. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-13 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
19. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-43 atsavināšanu. 
20. Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-8 atsavināšanu. 
21. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1 atsavināšanu. 
22. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4 atsavināšanu. 
23. Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8 atsavināšanu. 
24. Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4-5 atsavināšanu. 
25. Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-10 atsavināšanu. 
26. Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-8 atsavināšanu. 
27. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33-14/15 atsavināšanu. 
28. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1 atsavināšanu. 
29. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-13 atsavināšanu. 
30. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-16 atsavināšanu. 
31. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-2 atsavināšanu. 
32. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55-8 atsavināšanu. 
33. Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2-1M atsavināšanu. 
34. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 atsavināšanu. 
35. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 atsavināšanu. 
36. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N atsavināšanu. 
37. Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1A atsavināšanu. 
38. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-2N atsavināšanu. 
39. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N atsavināšanu. 
40. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-5N atsavināšanu. 
41. Par dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65-4 nosacīto cenu. 
42. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-69 nosacīto cenu. 
43. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 59-65 nosacīto cenu. 
44. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1-3 nosacīto cenu. 
45. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-69 nosacīto cenu. 
46. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7-37 nosacīto cenu. 
47. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-33 nosacīto cenu. 
48. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 10-14 nosacīto cenu. 
49. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53-54 atsavināšanu. 
50. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-15 atsavināšanu. 
51. Par nekustamo īpašumu Šķēdes ielā 15-53, Liepājā. 
52. Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala ar nosaukumu Parka iela 23, 

Liepāja, nodošanu atsavināšanai. 
53. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ceriņu ielā 8 nodošanu 

atsavināšanai. 
54. Par apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A pārdošanas cenas 

apstiprināšanu. 
55. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.82 
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"Par Liepājas lidostas pakalpojumiem". 
56. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 16.augusta lēmumā 

Nr.360 "Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā 
Liepājā"". 

57. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM". 

58. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.28 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS 
PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBĀ". 

59. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 9.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.21 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA 
AUDŽUĢIMENEI". 

60. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM 
PAKALPOJUMIEM". 

 
 

1. 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā 

Nr.292 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas vieglatlētikas manēžas Rīgas ielā 50, 
Liepājā būvniecība" īstenošanai" 

 
ZIŅO Evija KALVENIECE: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai nodrošinātu 
atliktos maksājumus par Liepājas vieglatlētikas 
manēžas Rīgas ielā 50 būvdarbu veikšanu, kas 
saskaņā ar noslēgto līgumu ir 8% un ir jāizmaksā 
sešās vienādās daļās ik pēc katriem 6 mēnešiem 
būves garantijas nosacījumu izpildes gadījumā. 
Pēdējais maksājums ir jāveic 2021.gada sākumā. 
Aizņēmuma līgums ar Valsts kasi noslēgts 
2017.gada 3.oktobrī. Saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem, aizņēmuma izņemšanu var pagarināt līdz 3 
gadiem, t.i., līdz 2020.gada 2.oktobrim.  2021.gadā 
pēdējais maksājums būs jāveic no pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem. 
2018.gadā visi maksājumi ir veikti. Nākamajos gados 
jāveic sekojoši maksājumi: 
2019.gadā – 181 435,94 EUR (no kredīta līdzekļiem); 
2020.gadā – 181 435,94 EUR (no kredīta līdzekļiem); 
2021.gadā – 90 717,97 EUR (no budžeta līdzekļiem). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta 
lēmumā Nr.292 "Par aizņēmumu projekta 
"Liepājas vieglatlētikas manēžas Rīgas ielā 50, 
Liepājā būvniecība" īstenošanai" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdz deputātu Ati DEKSNI par lēmuma projektu 
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 ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 
 

2. 
Par ēkas Flotes ielā 14 nojaukšanu 

 
ZIŅO Linda KRASOVSKA: 
 

- Informē, ka īpašuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu Flotes ielā 14, Liepājā, reģistrētas uz 
Liepājas pilsētas pašvaldības vārda. Īpašuma 
sastāvā ir zemesgabals, piecstāvu ēka un noliktavas 
ēka. Piecstāvu ēkā atrodas Liepājas pilsētas domes 
Sociālā dienesta Sociālā dzīvojamā māja. Noliktavas 
ēka netiek izmantota, tās tehniskais stāvoklis 
vērtējams kā neapmierinošs. Saskaņā ar sertificēta 
būvinženiera 2018.gada 28.septembra tehniskās 
apsekošanas atzinumu, ēka atrodas avārijas stāvoklī 
un ekspluatācijai nav piemērota, risināms jautājums 
par ēkas nojaukšanu. Finanšu līdzekļi  minētā 
lēmuma izpildei paredzēti Sociālā dienesta 
2018.gada budžetā. Būves orientējošas  
nojaukšanas izmaksas sastāda aptuveni EUR 4000. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par ēkas Flotes ielā 
14 nojaukšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
3. 

Par zemes vienības "Liepājas ezers" daļas nomu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai attīstītu 
infrastruktūru Liepājas ezera Zirgu salas piekrastē, 
tajā skaitā realizētu projektu “Dabas mājas izveide 
Zirgu salā”. Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā 
jāparedz līdzekļi nomas maksai 1,5% apmērā no 
zemes vienības “Liepājas ezers” kadastrālās 
vērtības gadā. 2018.gadā 1,5% no kadastrālās 
vērtības gadā ir EUR 92,66. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par zemes vienības 
"Liepājas ezers" daļas nomu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
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RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
4. 

Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26-4 
 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 26.septembra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums 
Eduarda Veidenbauma ielā 26-4, Liepājā (kadastra 
Nr.1700 903 1689). Objekts tika nosolīts. 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumu, ar pašvaldības lēmumu 
apstiprina izsoles rezultātus un sagatavo pirkuma 
līgumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Eduarda Veidenbauma ielā 26-4 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
 

5. 
Par dzīvokļa īpašuma Mālu ielā 3-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 26.septembra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums Mālu 
ielā 3-7, Liepājā (kadastra Nr.1700 903 1684). 
Objekts tika nosolīts. Pamatojoties uz Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumu, ar 
pašvaldības lēmumu apstiprina izsoles rezultātus 
un sagatavo pirkuma līgumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

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

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Ati DEKSNI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 
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6. 
Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5-21 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 26.septembra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums 
Turaidas ielā 5-21, Liepājā (kadastra Nr.1700 903 
1635). Objekts tika nosolīts. Pamatojoties uz 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ar 
pašvaldības lēmumu apstiprina izsoles rezultātus un 
sagatavo pirkuma līgumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Turaidas ielā 5-21 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
7. 

Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 26-11  
izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 26.septembra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums 
Eduarda Veidenbauma ielā 26-11, Liepājā (kadastra 
Nr.1700 903 1690). Objekts tika nosolīts. 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumu, ar pašvaldības lēmumu 
apstiprina izsoles rezultātus un sagatavo pirkuma 
līgumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Eduarda Veidenbauma ielā 26-11 izsoles 
rezultātu apstiprināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
8. 

Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 26.septembra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums 
Turaidas ielā 5-8, Liepājā (kadastra Nr.1700 903 
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1691). Objekts tika nosolīts. Pamatojoties uz 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ar 
pašvaldības lēmumu apstiprina izsoles rezultātus un 
sagatavo pirkuma līgumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Turaidas ielā 5-8 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un virzīt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
9. 

Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-16 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 26.septembra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums 
Turaidas ielā 3-16, Liepājā (kadastra Nr.1700 903 
1661). Objekts tika nosolīts. Pamatojoties uz 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ar 
pašvaldības lēmumu apstiprina izsoles rezultātus un 
sagatavo pirkuma līgumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Turaidas ielā 3-16 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Jāni VILNĪTI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
10. 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 55-13 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 26.septembra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums 
Ģenerāļa Baloža ielā 55-13, Liepājā (kadastra 
Nr.1700 903 1656). Objekts tika nosolīts. 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumu, ar pašvaldības lēmumu 
apstiprina izsoles rezultātus un sagatavo pirkuma 
līgumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 

 



8 

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

Ģenerāļa Baloža ielā 55-13 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Jāni VILNĪTI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
11. 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-2A izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 26.septembra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums 
Ģenerāļa Baloža ielā 57-2A, Liepājā (kadastra 
Nr.1700 903 1653). Objekts tika nosolīts. 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumu, ar pašvaldības lēmumu 
apstiprina izsoles rezultātus un sagatavo pirkuma 
līgumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 57-2A izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Jāni VILNĪTI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
12. 

Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 26.septembra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums 
Metalurgu ielā 23-8, Liepājā (kadastra Nr.1700 903 
1695). Objekts tika nosolīts. Pamatojoties uz 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ar 
pašvaldības lēmumu apstiprina izsoles rezultātus un 
sagatavo pirkuma līgumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Metalurgu ielā 23-8 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Jāni VILNĪTI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 
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13. 
Par dzīvokļa īpašuma Metalurgu ielā 23-10 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 26.septembra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums 
Metalurgu ielā 23-10, Liepājā (kadastra Nr.1700 903 
1696). Objekts tika nosolīts. Pamatojoties uz 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ar 
pašvaldības lēmumu apstiprina izsoles rezultātus un 
sagatavo pirkuma līgumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Metalurgu ielā 23-10 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Jāni VILNĪTI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
14. 

Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3A-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 26.septembra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums Puķu 
ielā 3A-11, Liepājā (kadastra Nr.1700 903 1679). 
Objekts tika nosolīts. Pamatojoties uz Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumu, ar 
pašvaldības lēmumu apstiprina izsoles rezultātus un 
sagatavo pirkuma līgumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Puķu ielā 3A-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
15. 

Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 26.septembra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums 
Turaidas ielā 3-8, Liepājā (kadastra Nr.1700 903 
1683). Objekts tika nosolīts. Pamatojoties uz 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ar 
pašvaldības lēmumu apstiprina izsoles rezultātus un 
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sagatavo pirkuma līgumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Turaidas ielā 3-8 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un virzīt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
16. 

Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 84-2 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 31.oktobra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums 
Brīvības ielā 84-2, Liepājā (kadastra Nr.1700 903 
1685). Objekts tika nosolīts. Pamatojoties uz 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ar 
pašvaldības lēmumu apstiprina izsoles rezultātus un 
sagatavo pirkuma līgumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Brīvības ielā 84-2 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
17. 

Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 31.oktobra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums 
Tērauda ielā 13-6, Liepājā (kadastra Nr.1700 903 
1745). Objekts tika nosolīts. Pamatojoties uz 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ar 
pašvaldības lēmumu apstiprina izsoles rezultātus un 
sagatavo pirkuma līgumu. 
Lūdz apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Tērauda ielā 13-6 izsoles rezultātu 
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apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
18. 

Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 13-13 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka 2018.gada 31.oktobra izsolē tika 
piedāvāts izsoles objekts – dzīvokļa īpašums 
Tērauda ielā 13-13, Liepājā (kadastra Nr.1700 903 
1755). Objekts tika nosolīts. Pamatojoties uz 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, ar 
pašvaldības lēmumu apstiprina izsoles rezultātus un 
sagatavo pirkuma līgumu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un akceptēšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Tērauda ielā 13-13 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" un iesniegt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
19.# 

Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-43 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 
5. punktā paredzētajām īrnieku tiesībām iesniegt 
atsavināšanas ierosinājumu par īrētā dzīvokļa 
izpirkšanu minētā likuma   45.panta noteiktajā 
kārtībā, Domei jāpieņem lēmums par nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa Nr.43 Katedrāles ielā 11, 
Liepājā, atsavināšanu.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un akceptēšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Katedrāles ielā 11-43 atsavināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Ati DEKSNI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 
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20. 
Par dzīvokļa īpašuma Bernātu ielā 3-8 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 27.septembra 
sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2018.gada 3.oktobra 
lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa 
Bernātu ielā 3-8 atsavināšanu, nododot izsolē. 
Dzīvoklis Bernātu ielā 3-8 ir neizīrēts, neapdzīvots. 
Pēc sertificēta būvinženiera Ivara Silacērpa 
2018.gada 20.septembra atzinuma, kas sagatavots, 
pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” pasūtījumu, 
veikt dzīvokļa renovācijas darbus nav lietderīgi un 
ekonomiski pamatoti.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un akceptēšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

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

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
21. 

Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-1 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 27.septembra 
sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2018.gada 3.oktobra 
lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa 
Buru ielā 8-1 atsavināšanu, nododot izsolē. Dzīvoklis 
Buru ielā 8-1 ir neizīrēts, neapdzīvots. Pēc sertificēta 
būvinženiera Ivara Silacērpa 2018.gada 
20.septembra atzinuma, kas sagatavots, 
pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” pasūtījumu, 
veikt dzīvokļa renovācijas darbus nav lietderīgi un 
ekonomiski pamatoti.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

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

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
22. 

Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-4 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 27.septembra 
sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2018.gada 3.oktobra 
lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa 
Buru ielā 8-4 atsavināšanu, nododot izsolē. Dzīvoklis 
Buru ielā 8-4 ir neizīrēts, neapdzīvots. Pēc sertificēta 
būvinženiera Ivara Silacērpa 2018.gada 
20.septembra atzinuma, kas sagatavots, 
pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” pasūtījumu, 
veikt dzīvokļa renovācijas darbus nav lietderīgi un 
ekonomiski pamatoti.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

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

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
23. 

Par dzīvokļa īpašuma Buru ielā 8-8 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 27.septembra 
sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2018.gada 3.oktobra 
lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa 
Buru ielā 8-8 atsavināšanu, nododot izsolē. Dzīvoklis 
Buru ielā 8-8 ir neizīrēts, neapdzīvots. Pēc sertificēta 
būvinženiera Ivara Silacērpa 2018.gada 
20.septembra atzinuma, kas sagatavots, 
pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” pasūtījumu, 
veikt dzīvokļa renovācijas darbus nav lietderīgi un 
ekonomiski pamatoti.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
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domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Buru ielā 8-8 atsavināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
24. 

Par dzīvokļa īpašuma Cīruļu ielā 4-5 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 27.septembra 
sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2018.gada 3.oktobra 
lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa 
Cīruļu ielā 4-5 atsavināšanu, nododot izsolē. 
Dzīvoklis Cīruļu ielā 4-5 ir neizīrēts, neapdzīvots. Pēc 
sertificēta būvinženiera Ivara Silacērpa 2018.gada 
20.septembra atzinuma, kas sagatavots, 
pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” pasūtījumu, 
veikt dzīvokļa renovācijas darbus nav lietderīgi un 
ekonomiski pamatoti.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

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

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
25. 

Par dzīvokļa īpašuma Kapsētas ielā 25-10 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 27.septembra 
sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2018.gada 3.oktobra 
lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa 
Kapsētas ielā 25-10 atsavināšanu, nododot izsolē. 
Dzīvoklis Kapsētas ielā 25-10 ir neizīrēts, 
neapdzīvots. Pēc sertificēta būvinženiera Ivara 
Silacērpa 2018.gada 20.septembra atzinuma, kas 
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sagatavots, pamatojoties uz Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma 
pārvalde" pasūtījumu, veikt dzīvokļa renovācijas 
darbus nav lietderīgi un ekonomiski pamatoti. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

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

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
26. 

Par dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 5-8 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 27.septembra 
sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2018.gada 3.oktobra 
lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa 
Kārļa ielā 5-8 atsavināšanu, nododot izsolē. 
Dzīvoklis Kārļa ielā 5-8 ir neizīrēts, neapdzīvots.  
Pēc sertificēta būvinženiera Ivara Silacērpa 
2018.gada 20.septembra atzinuma, kas sagatavots, 
pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" pasūtījumu, 
veikt dzīvokļa renovācijas darbus nav lietderīgi un 
ekonomiski pamatoti.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

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

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
27. 

Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 33-14/15 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 
27.septembra sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2018.gada 
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3.oktobra lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par 
dzīvokļa Lāčplēša ielā 33-14/15 atsavināšanu, 
nododot izsolē. Dzīvoklis Lāčplēša ielā 33-14/15 ir 
neizīrēts, neapdzīvots. Pēc sertificēta būvinženiera 
Ivara Silacērpa 2018.gada 20.septembra atzinuma, 
kas sagatavots, pamatojoties uz Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma 
pārvalde" pasūtījumu, veikt dzīvokļa renovācijas 
darbus nav lietderīgi un ekonomiski pamatoti.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa 
īpašuma Lāčplēša ielā 33-14/15 atsavināšanu" 
un iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Jāni VILNĪTI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
28. 

Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-1 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 27.septembra 
sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2018.gada 3.oktobra 
lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa 
Nākotnes ielā 19-1 atsavināšanu, nododot izsolē. 
Dzīvoklis Nākotnes ielā 19-1 ir neizīrēts, 
neapdzīvots. Pēc sertificēta būvinženiera Ivara 
Silacērpa 2018.gada 20.septembra atzinuma, kas 
sagatavots, pamatojoties uz Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma 
pārvalde" pasūtījumu, veikt dzīvokļa renovācijas 
darbus nav lietderīgi un ekonomiski pamatoti. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

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

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Jāni VILNĪTI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 
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29. 
Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-13 atsavināšanu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 27.septembra 
sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2018.gada 10.oktobra 
lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa 
Nākotnes ielā 19-13 atsavināšanu, nododot izsolē. 
Dzīvoklis Nākotnes ielā 19-13 ir neizīrēts, 
neapdzīvots. Pēc sertificēta būvinženiera Ivara 
Silacērpa 2018.gada 20.septembra atzinuma, kas 
sagatavots, pamatojoties uz Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma 
pārvalde" pasūtījumu, veikt dzīvokļa renovācijas 
darbus nav lietderīgi un ekonomiski pamatoti.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

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

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Jāni VILNĪTI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
30. 

Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-16 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 27.septembra 
sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2018.gada 10.oktobra 
lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa 
Nākotnes ielā 19-16 atsavināšanu, nododot izsolē. 
Dzīvoklis Nākotnes ielā 19-16 ir neizīrēts, 
neapdzīvots. Pēc sertificēta būvinženiera Ivara 
Silacērpa 2018.gada 20.septembra atzinuma, kas 
sagatavots, pamatojoties uz Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma 
pārvalde" pasūtījumu, veikt dzīvokļa renovācijas 
darbus nav lietderīgi un ekonomiski pamatoti.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

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



18 

22.novembra sēdē. 
RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Jāni VILNĪTI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
31. 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 79-2 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 27.septembra 
sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2018.gada 10.oktobra 
lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa 
Oskara Kalpaka ielā 79-2 atsavināšanu, nododot 
izsolē. Dzīvoklis Oskara Kalpaka ielā 79-2 ir 
neizīrēts, neapdzīvots. Pēc sertificēta būvinženiera 
Ivara Silacērpa 2018.gada 20.septembra atzinuma, 
kas sagatavots, pamatojoties uz Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma 
pārvalde" pasūtījumu, veikt dzīvokļa renovācijas 
darbus nav lietderīgi un ekonomiski pamatoti.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Oskara Kalpaka ielā 79-2 atsavināšanu" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Jāni VILNĪTI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
32. 

Par dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 55-8 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 27.septembra 
sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2018.gada 10.oktobra 
lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa 
Raiņa ielā 55-8 atsavināšanu, nododot izsolē. 
Dzīvoklis Raiņa ielā 55-8 ir neizīrēts, neapdzīvots. 
Pēc sertificēta būvinženiera Ivara Silacērpa 
2018.gada 20.septembra atzinuma, kas sagatavots, 
pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" pasūtījumu, 
veikt dzīvokļa renovācijas darbus nav lietderīgi un 
ekonomiski pamatoti.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
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nebalso-nav,  
NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 

Raiņa ielā 55-8 atsavināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Jāni VILNĪTI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
33. 

Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2-1M atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, sagatavots lēmuma 
projekts par  neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2-1M 
atsavināšanu, nododot izsolē. Neapdzīvojamās 
telpas Šaurajā ielā 2-1M ir sliktā tehniskā stāvoklī un 
ilgstoši neviens nevēlas iznomāt minētās telpas.  
Pēc sertificēta būvinženiera Ivara Silacērpa 
2018.gada 20.septembra atzinuma, kas sagatavots, 
pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” pasūtījumu, 
veikt neapdzīvojamo telpu renovācijas darbus nav 
lietderīgi un ekonomiski pamatoti. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par neapdzīvojamo 
telpu Šaurajā ielā 2-1M atsavināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Jāni VILNĪTI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
34. 

Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 27.septembra 
sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2018.gada 10.oktobra 
lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa 
Talsu ielā 51-5 atsavināšanu, nododot izsolē. 
Dzīvoklis Talsu ielā 51-5 ir neizīrēts, neapdzīvots. 
Pēc sertificēta būvinženiera Ivara Silacērpa 
2018.gada 20.septembra atzinuma, kas sagatavots, 
pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" pasūtījumu, 
veikt dzīvokļa renovācijas darbus nav lietderīgi un 
ekonomiski pamatoti. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
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domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Talsu ielā 51-5 atsavināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Jāni VILNĪTI par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 

 
35. 

Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, Liepājas pilsētas 
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 27.septembra 
sēdes lēmumu un Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas 2018.gada 10.oktobra 
lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļa 
Talsu ielā 51-6 atsavināšanu, nododot izsolē. 
Dzīvoklis Talsu ielā 51-6 ir neizīrēts, neapdzīvots. 
Pēc sertificēta būvinženiera Ivara Silacērpa 
2018.gada 20.septembra atzinuma, kas sagatavots, 
pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" pasūtījumu, 
veikt dzīvokļa renovācijas darbus nav lietderīgi un 
ekonomiski pamatoti. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Talsu ielā 51-6 atsavināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
36.# 

Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu un Liepājas pilsētas 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2018.gada 
10.oktobra lēmumu, sagatavots lēmuma projekts par 
neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N atsavināšanu, 
nododot izsolē. Neapdzīvojamās telpas Talsu ielā 
51-1N ilgstoši ir neizņomātas. Pēc sertificēta 
būvinženiera Ivara Silacērpa 2018.gada 
20.septembra atzinuma, kas sagatavots, 
pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" pasūtījumu, 
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veikt neapdzīvojamo telpu renovācijas darbus nav 
lietderīgi un ekonomiski pamatoti.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par neapdzīvojamo 
telpu Talsu ielā 51-1N atsavināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
37. 

Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1A atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 
5.punktā paredzētajām īrnieku tiesībām iesniegt 
atsavināšanas ierosinājumu par īrētā dzīvokļa 
izpirkšanu minētā likuma 45.panta noteiktajā kārtībā, 
Domei jāpieņem lēmums par nekustamā īpašuma – 
dzīvokļa Katrīnas ielā 4-1A, Liepājā, atsavināšanu.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanao Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Katrīnas ielā 4-1A atsavināšanu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
38. 

Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-2N atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, sagatavots lēmuma 
projekts par  neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 
25/27-2N atsavināšanu, nododot izsolē. 
Neapdzīvojamās telpas ilgstoši neizdodas iznomāt, 
bet noteiktā apsaimniekošanas maksa ir jāsedz. Lai 
racionāli izmantotu pašvaldības īpašumus un 
samazinātu to uzturēšanas izmaksas, nepieciešams 
minētās telpas nodot atsavināšanai. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
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KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par neapdzīvojamo 
telpu Dzintaru ielā 25/27-2N atsavināšanu" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
39. 

Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, sagatavots lēmuma 
projekts par  neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 
25/27-3N atsavināšanu, nododot izsolē. 
Neapdzīvojamās telpas ilgstoši neizdodas iznomāt, 
bet noteiktā apsaimniekošanas maksa ir jāsedz. Lai 
racionāli izmantotu pašvaldības īpašumus un 
samazinātu to uzturēšanas izmaksas, nepieciešams 
minētās telpas nodot atsavināšanai. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un akceptēšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par neapdzīvojamo 
telpu Dzintaru ielā 25/27-3N atsavināšanu" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
40. 

Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-5N atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, sagatavots lēmuma 
projekts par  neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 
25/27-5N atsavināšanu, nododot izsolē. 
Neapdzīvojamās telpas ilgstoši neizdodas iznomāt, 
bet noteiktā apsaimniekošanas maksa ir jāsedz. Lai 
racionāli izmantotu pašvaldības īpašumus un 
samazinātu to uzturēšanas izmaksas, nepieciešams 
minētās telpas nodot atsavināšanai. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  
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NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par neapdzīvojamo 
telpu Dzintaru ielā 25/27-5N atsavināšanu" un 
iesniegt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
41. 

Par dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65-4 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Ezera ielā 65-4, Liepājā, kadastra 
numurs 1700 903 1373, nosacīto cenu 6100 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Ezera ielā 65-4 nosacīto cenu" un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
42. 

Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-69 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekta paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-69, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 2067, nosacīto cenu 
19600 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa 
īpašuma Krūmu ielā 36-69 nosacīto cenu" un 
virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
43. 

Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 59-65 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekta paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 59-65, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 1421, nosacīto cenu 
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13900 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Krūmu ielā 59-65 nosacīto cenu" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
44. 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1-3 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1-3, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 2117, nosacīto cenu 
5100 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 1-3 nosacīto cenu" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
45. 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-69 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-69, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 2114, nosacīto cenu 
7300 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 2-69 nosacīto cenu" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: - Lūdz deputātu Gunāru ANSIŅU par lēmuma 
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 projektu ziņot Liepājas pilsētas Domes sēdē. 
 

46. 
Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7-37 nosacīto cenu 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekt paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 7-37, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 2116, nosacīto cenu 
5700 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 7-37 nosacīto cenu" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
47. 

Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-33 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-33, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 1914, nosacīto cenu 
6800 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Piltenes ielā 4-33 nosacīto cenu" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
48. 

Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 10-14 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 10-14, 
Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1956, nosacīto 
cenu 5400 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
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KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Pulkveža Brieža ielā 10-14 nosacīto cenu" un 
virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
49. 

Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 53-54 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 
5. punktā paredzētajām īrnieku tiesībām iesniegt 
atsavināšanas ierosinājumu par īrētā dzīvokļa 
izpirkšanu minētā likuma   45.panta noteiktajā 
kārtībā, Domei jāpieņem lēmums par nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa Ventspils ielā 53-54, Liepājā, 
atsavināšanu. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē.  

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Ventspils ielā 53-54 atsavināšanu" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
50. 

Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-15 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 
5. punktā paredzētajām īrnieku tiesībām iesniegt 
atsavināšanas ierosinājumu par īrētā dzīvokļa 
izpirkšanu minētā likuma   45.panta noteiktajā 
kārtībā, Domei jāpieņem lēmums par nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa Nr.15 Spīdolas ielā 6, Liepājā, 
atsavināšanu.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Spīdolas ielā 6-15 atsavināšanu" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
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RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
51. 

Par nekustamo īpašumu Šķēdes ielā 15-53, Liepājā 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atteikties pārņemt Liepājas pilsētas pašvaldības 
īpašumā 1/3 (viena trešā) domājamo daļu no 
dzīvokļa īpašuma Nr.53 Šķēdes ielā 15, Liepājā 
(kadastra Nr.1700 900 0321). Saskaņā ar zvērinātas 
notāres Jevgenijas Jaunģelžes 2018.gada 20.marta 
aktu Nr.1341 (par mantojuma lietas izbeigšanu) 
dzīvokļa īpašuma Nr.53 viena trešā domājamā daļa 
Šķēdes ielā 15, Liepājā, ar kadastra Nr.1700 900 
0321, atzīta par bezmantinieka mantu un saskaņā ar 
Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par nekustamo 
īpašumu Šķēdes ielā 15-53, Liepājā" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
52. 

Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala ar nosaukumu Parka iela 23, Liepāja, 
nodošanu atsavināšanai 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka, pamatojoties uz A.Norkusa un 
A.Norkuses 2018.gada 2.augusta  iesniegumu, kurā 
lūgts nodot atsavināšanai neapbūvētu zemesgabalu 
starpgabalu Parka ielā 23, ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurš paredz nodot atsavināšanai 
pašvaldības zemesgabalu- starpgabalu  Parka ielā 
23. Ja tiks pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma 
nodošanu atsavināšanai tiks novērtēts īpašums un 
izstrādāti izsoles noteikumi, atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. Pārdošanas 
metode - izsole bez pretendentu atlases, 
pirmpirkuma tiesības robežojošo zemesgabalu 
īpašniekiem. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par neapbūvēta 
zemesgabala, starpgabala ar nosaukumu Parka 
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iela 23, Liepāja, nodošanu atsavināšanai" un 
virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
53. 

Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Ceriņu ielā 8 nodošanu atsavināšanai 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka uz Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederoša zemesgabala Ceriņu ielā 8 atrodas 
privātpersonai piederošs ēku (būvju) īpašums. 
Saskaņā ar 2018.gada 12.oktobra atsavināšanas 
ierosinājumu privātpersona lūdz nodot atsavināšanai 
Liepājas pilsētas pašvaldībai  piederošu apbūvētu 
zemesgabalu Ceriņu ielā 8. 
Pamatojoties Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta trešo daļu, ēku 
īpašniekam ir tiesības iegādāties valstij vai 
pašvaldībai piederošu zemesgabalu, kas atrodas 
zem ēku īpašuma. Cenu nosaka sertificēts vērtētājs, 
zemesgabala platība ir 720 kv.m. Lūdz deputātus 
noteikt, cik vērtējumus pasūtīt zemesgabala 
novērtēšanai. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Ierosina zemesgabala Ceriņu ielā 8 novērtēšanai 
pasūtīt divus vērtējumus. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: 1. Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldībai 
piederošā zemesgabala Ceriņu ielā 8 nodošanu 
atsavināšanai" un virzīt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
2. Uzdot pašvaldības iestādei "Nekustamā 
īpašuma pārvalde" zemesgabala Ceriņu ielā 8 
novērtēšanai pasūtīt divus novērtējumus. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
54. 

Par apbūvēta zemesgabala Stārķu ielā 26A pārdošanas cenas apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 
2018.gada 11.oktobra lēmumu Nr.443 "Par Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Stārķu 
ielā 26a nodošanu atsavināšanai" Dome ir nodevusi 
atsavināšanai zemesgabalu Stārķu ielā 26A, 
pārdošanas metode -  pārdošana par brīvu cenu. 
Pamatojoties uz Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 
4.punktu „nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 
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4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā 
gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto 
cenu”. Ēku īpašniekam pašvaldība drīkst pārdot 
īpašumu par nosacīto cenu, t.i. sertificēta vērtētāju 
noteikto tirgus cenu. Sertificētas vērtētājas Anitas 
Vēdiķes vērtējums – 4000 EUR 
Informē, ka, nemot vērā Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likumu un  likumu „Par valsts un 
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu”, sagatavotais lēmuma 
projekts paredz pārdot Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošā zemesgabala Stārķu ielā 26A novērtēto 
cenu – Eur 4000, ēkas īpašniekam. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par apbūvēta 
zemesgabala Stārķu ielā 26A pārdošanas cenas 
apstiprināšanu" un virzīt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
55. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.82 "Par 
Liepājas lidostas pakalpojumiem" 

 
ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Informē, ka reģionālajām lidostām ir liela nozīme 
reģionu attīstībā. Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā līdz 2030. gadam paredzēts, ka Latvijas 
reģionālās attīstības veicināšanai  nepieciešams 
izmantot Liepājas, Ventspils un Daugavpils lidlauku 
potenciālu, tos attīstot par Baltijas jūras reģiona 
mēroga gaisa satiksmes mezgliem.  
Tā kā reģionālo lidostu nepārtraukta dzīvotspēja 
būtiski un ievērojami ietekmē reģionālo attīstību un 
teritoriālo kohēziju - tas atvieglo savstarpējās saiknes 
starp reģioniem, veicina iedzīvotāju mobilitāti, sekmē 
ekonomisko attīstību un nodarbinātības 
palielināšanos, veicina tūrismu, kā arī mazāk attīstīto 
reģionu atjaunotni. 
Lai panāktu līdzsvaru starp to, lai lidostām būtu 
pienācīga komerciālā brīvība, no kā labumu varētu 
gūt ne tikai lidostas, bet arī gaisa pārvadātāji un 
pasažieri, un lai tiktu aizsargāti pārvadājumu 
uzņēmumi, kuriem var nebūt spēja ietekmēt lidostu 
cenu veidošanas politiku. Lai pēc iespējas 
pilnvērtīgāk izmantotu Liepājas lidostas potenciālu 
un nodrošinātu stabili pieaugošu pasažieru plūsmu 
uz reģionu, regulāro reisu skaitu esošajā maršrutā 
nepieciešams palielināt. Lai plānotie reisi sniegtu 
ilgtermiņa efektivitāti, ir nepieciešams lēmums par 
Liepājas lidostas atlaižu un lidojumu veicināšanas 
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programmas grozījumu apstiprināšanu. Ar 
grozījumiem tiek veiktas sekojošas izmaiņas 
Liepājas lidostas atlaižu un lidojumu veicināšanas 
programmā: 
 1.punkts tiek papildināts ar 1 (prim) punktu šādā 
redakcijā: “1.1 Palielinot lidojumu intensitāti 
maršrutā, kurā iepriekš veikti regulāri lidojumi, 
esošās atlaides tiek piemērotas vēl uz vienu gadu.” 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

- Diskusijā par sagatavoto lēmuma projektu piedalās: Jānis VILNĪTIS, Gunārs ANSIŅŠ, 
Agris SPRŪDE, Uldis SESKS. 
 
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta 
lēmumā Nr.82 "Par Liepājas lidostas 
pakalpojumiem"" un virzīt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
56. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 16.augusta lēmumā Nr.360 
"Par projektu "Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu  

apgaismojumā Liepājā"" 
 

ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Informē, ka lēmums ir nepieciešams, lai veiktu 
grozījumus Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
16.augusta lēmumā Nr.360 un precizētu projekta " 
Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana ielu 
apgaismojumā Liepājā” pieteikumu atklātam projektu 
konkursam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām", 
kas tika iesniegts 2018.gada 6.septembrī. 
Lēmumprojekta būtība paredz veikt grozījumus 
esošā Liepājas pilsētas domes lēmumā, precizējot 
projekta kopējās attiecināmās izmaksas un 
nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu un 
priekšfinansējumu: 
Projekta  kopējās attiecināmās izmaksas 359 
881,10 EUR: 
- emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 
(70%) - 251 916,77 EUR 
- Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 
(30%) - 107 964,33 EUR. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  
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NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 16.augusta 
lēmumā Nr.360 "Par projektu "Viedo pilsētvides 
tehnoloģiju ieviešana ielu apgaismojumā 
Liepājā"" un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
 

57. 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM" 
 

ZIŅO Linda KRASOVSKA: 
 

- Informē, ka Liepājas pilsētas domes 2012.gada 
20.decembra saistošie noteikumi Nr.27 „Par svētku 
pabalstiem” (turpmāk – noteikumi) nosaka svētku 
pabalstu saņemšanas kārtību Liepājas pašvaldībā. 
Noteikumi noteic, ka bērna piedzimšanas pabalsta 
apmērs par vienu bērnu ir 150 euro. Saskaņā ar 
Liepājas pilsētas politisko vadlīniju uzdevumu 2017.-
2021.gadam, tiek īstenota pakāpeniska vienreizēja 
piedzimšanas pabalsta  palielināšana par vienu 
bērnu, 2019.gadā to nosakot 200 euro apmērā. Lai 
atbalstītu Liepājas pašvaldībā dzīvojošās ģimenes, ir 
nepieciešams paplašināt Liepājas pilsētas 
pašvaldības sniegto atbalstu ģimenēm, palielinot 
pabalsta apmēru par bērna piedzimšanu. 
Bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai 2019.gadā 
nepieciešamie līdzekļi EUR 170 000 ir ieplānoti 
Sociālā dienesta 2019.gada budžeta projektā. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
saistošo noteikumu projektu un virzīt tos izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 22.novembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU 
PABALSTIEM" un saistošo noteikumu projektu 
"Grozījums Liepājas pilsētas domes 2012.gada 
20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR 
SVĒTKU PABALSTIEM"" un virzīt tos 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru ANSIŅU par lēmuma 
projektu un saistošo noteikumu projektu ziņot 
Liepājas pilsētas Domes sēdē. 
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58. 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.28 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS 

ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ" 
 

ZIŅO Linda KRASOVSKA: 
 

- Informē, ka kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi 
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 
Liepājas pašvaldībā, nosaka Liepājas pilsētas 
domes 2017.gada 14.decembra saistošie noteikumi 
Nr.28 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas 
pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi).  
Saistošie noteikumi nosaka gan ienākumu un 
materiālā stāvokļa līmeni, gan materiālo resursu 
novērtēšanas kritērijus. Maznodrošinātā statuss dod 
tiesības saņemt sociālo palīdzību un citus valsts un 
pašvaldības noteiktus atvieglojumus.   
     2018.gada 1.oktobrī saskaņā ar  likuma “Par 
valsts pensijām” 26.pantu un likuma “Par obligāto 
sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem 
darbā un arodslimībām” 13.panta ceturto daļu, veikta 
pensiju un atlīdzību pārskatīšana (indeksācija). 
Ņemot vērā to, ka ienākumu pieaugums 
pensionāriem vai personām ar invaliditāti ir 
salīdzinoši neliels, daļa iedzīvotāju, kuri pašreiz var 
pretendēt uz maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusu un saņemt pašvaldības sociālo palīdzību, 
turpmāk to saņemt nevarēs. Lai nodrošinātu 
palīdzību iedzīvotājiem, ir nepieciešams palielināt to 
maznodrošināto ģimenes (personas) ienākumu 
līmeņus, kuri nav darbspējīgā vecumā vai personām 
ar invaliditāti. 
     Ņemot vērā minēto ir sagatavots saistošo 
noteikumu grozījumu projekts, kurš paredz: 
    - noteikt, ka ģimene (persona) atzīstama par 
maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram 
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz 310 euro ģimenei, kurā ir personas ar 
invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes 
locekļiem nav darbspējīgā vecumā, izņemot 
personas vecumā līdz 21 gadam, ja tās turpina 
mācības vispārējās vai profesionālās izglītības 
iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus 
vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo 
izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus 
dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;  
    - noteikt, ka ģimene (persona) atzīstama par 
maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram 
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz 370 euro atsevišķi dzīvojošam 
pensionāram vai personai ar invaliditāti, kas 
nesastāv laulībā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
saistošo noteikumu projektu un virzīt tos izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 22.novembra sēdē. 
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KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.28 "PAR ĢIMENES 
VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS 
ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS 
PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ"" un saistošo 
noteikumu projektu "Grozījumi Liepājas pilsētas 
domes 2017.gada 14.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.28 "PAR ĢIMENES VAI 
ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU 
PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBĀ"" un virzīt tos izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
59. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 9.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.21 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA 

AUDŽUĢIMENEI" 
 

ZIŅO Linda KRASOVSKA: 
 

- Informē, ka Liepājas pilsētas domes 2017.gada 
9.janvāra saistošie noteikumi Nr.21 „Liepājas 
pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenei” 
nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzības 
audžuģimenei veidus, apmēru, piešķiršanas un 
izmaksas kārtību. 
Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumi Nr.1036 “Audžuģimenes 
noteikumi” zaudējuši spēku ar 2018.gada 1.jūliju, kad 
spēkā stājās Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija 
noteikumi Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi”, ir 
nepieciešams veikt grozījumus saistošajos 
noteikumos, grozot atsauci uz normatīvajos aktos 
sniegto deleģējumu.  
Lai motivētu Liepājas iedzīvotājus iesaistīties 
audžuģimeņu veidošanā un palielinātu audžuģimeņu 
skaitu, īstenojot Liepājas pilsētas audžuģimeņu 
atbalsta plānu 2018.-2019.gadam (apstiprināts ar 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra 
lēmumu Nr. 363 “Par Liepājas pilsētas Audžuģimeņu 
atbalsta plānu 2018.-2019.gadam”) un sniedzot 
atbalstu audžuģimenēm, audžuģimenei un 
audžuģimenē ievietotam bērnam, ir nepieciešams 
palielināt pabalsta apmēru bērna uzturam un 
palielināt pašvaldības atlīdzības apmēru par 
audžuģimenes pienākumu pildīšanu. 
Saistošo noteikumu projekts paredz: 
- grozīt atsauci uz normatīvajos aktos sniegto 
deleģējumu; 
- palielināt pabalstu bērna uzturam katram 
audžuģimenē ievietotam bērnam no 280 euro līdz 
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300 euro; 
- palielināt pašvaldības atlīdzības apmēru par 
audžuģimenes pienākumu pildīšanu no 100 euro uz 
150 euro. 
Informē, ka nepieciešamie līdzekļi pabalsta bērna 
uzturam izmaksai 173 000 euro apmērā un atlīdzības 
par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksai 32 
000 euro apmērā ir ieplānoti Sociālā dienesta 
2019.gada budžeta projektā. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
saistošo noteikumu projektu un virzīt tos izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 9.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.21 "LIEPĀJAS 
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA 
AUDŽUĢIMENEI"" un saistošo noteikumu 
projektu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 
2017.gada 9.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.21 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
PALĪDZĪBA AUDŽUĢIMENEI""  un virzīt tos 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
60. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM 

PAKALPOJUMIEM" 
 

ZIŅO Linda KRASOVSKA: 
 

- Informē, ka Liepājas pilsētas domes 2010.gada 
21.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 „Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” 
nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības sniegto 
sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, 
saņemšanas un samaksas kārtību. 
  Lai veiktu savlaicīgus, koordinētus pasākumus 
vardarbības pret bērnu cēloņu novēršanā, 
nepieciešams pilnveidot pašreizējo regulējumu, 
paplašinot pašvaldības nodrošināto sociālo 
pakalpojumu veidus, papildus paredzot sociālo 
pakalpojumu - preventīvo pasākumu kopumu, kas 
vērsts uz vardarbības pret bērnu mazināšanu. 
Agrīnās intervences pakalpojums sociālā riska 
situācijās esošām personām (ģimenēm), kurām ir 
bērns vecumā no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem, ir 
atbalsta programmas vecākiem, kas vērstas uz 
agrīnu iejaukšanos ģimenēs ar maziem bērniem, lai 
sniegtu vecākiem atbalstu un apmācības bērnu 
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aprūpes un audzināšanas prasmju un iemaņu 
apgūšanā, veicinot vecāka un bērna piesaisti, 
emocionālās attiecības, un, lai nodrošinātu bērnu 
veselīgu attīstību. 
  Sakarā ar jauna sociālā pakalpojuma ieviešanu 
pašvaldībā, ir nepieciešams izdarīt grozījumus 
saistošajos noteikumos un ir sagatavots saistošo 
noteikumu projekts "Par grozījumiem Liepājas 
pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības 
sociālajiem pakalpojumiem"". 
Saistošo noteikumu projekts paredz papildināt 
saistošos noteikumus ar jauna sociālā pakalpojuma 
tiesisko regulējumu - agrīnās intervences 
pakalpojums ģimenēm ar bērniem.  
  Sociālais dienests, sagatavojot budžeta projektu 
2019.gadam, ir ieplānojis līdzekļus 14 000 euro 
agrīnās intervences pakalpojuma nodrošināšanai 
2019.gadā.      
  Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
saistošo noteikumu projektu un virzīt tos 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 2018.gada 22.novembra sēdē. 
 

- Debatēs par to, kā tiek noteiktas riska grupas, piedalās Jānis VILNĪTIS, Linda 
KRASOVSKA. 
 
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2 "PAR LIEPĀJAS 
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM 
PAKALPOJUMIEM"" un saistošo noteikumu 
projektu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 
2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM"" un virzīt tos 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
22.novembra sēdē. 
 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

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

 
Sēde slēgta 2018.gada 15.novembrī pulksten 15.39. 
 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS  Uldis SESKS 

 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS                                                                                  Gunārs ANSIŅŠ 
   
KOMITEJAS LOCEKLIS  
                                                                                                                                                                

 Atis DEKSNIS 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS  Jānis VILNĪTIS 
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KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Vilnis VITKOVSKIS 
 
 
PROTOKOLĒJA 

 
 

 
 
  Indra JOTIKA 

 


