
 

 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Finanšu komiteja 

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

 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.8.apakšpunktu, Liepājas pilsētas domes 
pastāvīgās Finanšu komitejas sēde notiek gan Rožu ielā 6, 226.telpā, gan izmantojot 
videokonferenču rīku Zoom Meeting. 
 

SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2020.gada 16.jūlijā 

 
Nr. 7 

 
Sēde sasaukta 2020.gada 16.jūlijā pulksten 14:01. 
Sēde atklāta 2020.gada 16.jūlijā pulksten 14:01. 
Sēdi vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs Jānis  Vilnītis 
 
Sēdē piedalās 6 deputāti: 

 
Gunārs Ansiņš 
Linda Matisone 
Gaļina Skorobogatova 
Edvīns Striks līdz plkst. 14:27 
Modris Šveiduks,  
Vilnis Vitkovskis 
  

Sēdē nepiedalās 2 deputāti: 
 
  Uldis Sesks – komandējumā 
  Atis Deksnis - atvaļinājumā  
 
Uzaicinātās personas:  

Linda Krasovska- Sociālais dienesta direktors (1.§),  
Aiga Kļaveniece – Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece (2.-3.§) 
Māris Egmanis - Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (4.-57.§) 

 
Sēdi protokolē Evija Ošeniece 
 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

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

2. Par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
pielikuma Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" rīcību īstenošanu, rezultatīvo 
rādītāju 2019.gadā apstiprināšanu un atbildīgo institūciju noteikšanu 

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

4. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Dūņu ielā 6, Liepājā, cenas 
apstiprināšanu 



 

 

5. Par nekustamā īpašuma Uliha ielā 36 atsavināšanu 

6. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā 

7. Par grozījumu 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.13 "Liepājas pilsētas Dzīvojamo 
māju privatizācijas komisijas nolikums" 

8. Par grozījumiem 2007.gada 13.aprīļa nolikumā Nr.22 "Liepājas pilsētas 
pašvaldības dzīvokļa īpašumu atsavināšanas nolikums" 

9. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

10. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-14 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

11. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

12. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-44 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

13. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1-66 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

14. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-42 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

15. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 7-22 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

16. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 10-2 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

17. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

18. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-51 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

19. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-65 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

20. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-66 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

21. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 8A-17 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

22. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 9-29 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

23. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

24. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 51-15 atsavināšanu 

25. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu 

26. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 103-27 atsavināšanu 

27. Par dzīvokļa īpašuma Siguldas ielā 29-27 atsavināšanu 

28. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 6-66 nosacīto cenu 

29. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 56-7 nosacīto cenu 

30. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu 

31. Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 30-6 izsoli 

32. Par dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 6-9 domājamo daļu izsoli 

33. Par dzīvokļa īpašuma Dorupes ielā 23-3 izsoli 

34. Par dzīvokļa īpašuma Emīlijas ielā 12-3 izsoli 

35. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N izsoli 

36. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-7A izsoli 

37. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-1 izsoli 

38. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12-6 izsoli 

39. Par nekustamā īpašuma Klaipēdas ielā 92-54N izsoli 

40. Par nekustamā īpašuma Kuršu ielā 11/13-28N izsoli 

41. Par dzīvokļa īpašuma Kurzemes ielā 8-10 izsoli 

42. Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-1 izsoli 

43. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 4A-3 izsoli 

44. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 izsoli 

45. Par dzīvokļa īpašuma Pīlādžu ielā 33-5 izsoli 

46. Par dzīvokļa īpašuma Pīlādžu ielā 33-6 izsoli 

47. Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-14 izsoli 



 

 

48. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 12-1izsoli 

49. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 6-47 izsoli 

50. Par dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 30-3 izsoli 

51. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-54 atkārtotu izsoli 

52. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-63 atkārtotu izsoli 

53. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-64 atkārtotu izsoli 

54. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-70 atkārtotu izsoli 

55. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-106 atkārtotu izsoli 

56. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-114atkārtotu izsoli 

57. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-123 atkārtotu izsoli 

 
1.§ 

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

 

Ziņo Linda 
Krasovska: 

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts saistībā ar izmaiņām 
Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo 
dzīvojamo telpu izīrēšanas un maksājumu iekasēšanas kārtībā, 
lai nodrošinātu dzīvokļa pabalstu izmaksu personām, kurām 
izīrētas Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā 
esošās dzīvojamās telpas, ir nepieciešams izdarīt grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2010. gada 15. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 7 "PAR DZĪVOKĻA PABALSTU" (turpmāk – 
saistošie noteikumi), precizējot dzīvokļa pabalsta izmaksas 
kārtību. Saistošo noteikumu projekts paredz dzīvokļa pabalstu 
izmaksāt vienā no šādiem veidiem: dzīvojamās mājas 
pārvaldniekam vai apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējam, 
ja dzīvokļa pabalstu pieprasa dzīvokļa īpašuma īpašnieks vai 
īrnieks; izīrētājam, ja dzīvokļa pabalstu pieprasa Liepājas pilsētas 
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša dzīvokļa īpašuma 
īrnieks; pakalpojuma sniedzējam, ja par attiecīgo pakalpojumu 
persona norēķinās tieši ar pakalpojuma sniedzēju; pabalsta 
saņēmējam izmaksā dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā iegādei. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

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

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
 



 

 

 
 
 

2.§ 
Par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 

pielikuma Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" rīcību īstenošanu, rezultatīvo 
rādītāju 2019.gadā apstiprināšanu un atbildīgo institūciju noteikšanu 

 

Ziņo Aiga 
Kļaveniece: 

Informē, ka lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas 
pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam pielikuma Nr. 
2.1. “Rīcību plāns 2015.–2020. gadam”: 1. Institūciju izpildi 
attiecībā uz rīcību īstenošanu par 2019. gadu; 2. Rezultatīvo 
rādītāju pārskatu par 2019.gadu; 3. Izmaiņas attiecībā uz rīcību 
atbildīgām izpildinstitūcijām. 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, 
atbildīgās izpildinstitūcijas, kas nodrošina to īstenošanu līdz 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam 
termiņa beigām. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-
2020.gadam pielikuma Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-
2020.gadam" rīcību īstenošanu, rezultatīvo rādītāju 
2019.gadā apstiprināšanu un atbildīgo institūciju 
noteikšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
3.§ 

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

 

Ziņo Aiga 
Kļaveniece: 

Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts ņemot vērā to, ka 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam 
pielikumā Nr. 2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020. gadam” veikta 
virkne ar precizējumiem, nepieciešams apstiprināt plāna 
aktualizēto versiju. Pēc atbildīgo institūciju (struktūrvienības, 
iestādes, kapitālsabiedrības) pieprasījuma, veiktas 34 izmaiņas:- 
Iekļauti 6 jauni projekti1. Dalība Valsts pētījumu programmās 
(Liepājas Universitāte)2. "Palielinot cilvēku drošību Baltijas jūrā, 



 

 

izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē" 
("Increasing people safety in the Baltic Sea through cross-border 
cooperation inthe Western Lithuania and Kurzeme" 
(ONLYSAFE!)) (Pašvaldības policija, SIA “Komunālāpārvalde”)3. 
"Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un 
sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm" 
("Thedevelopment of safety services by strengthening 
communication and cooperation capacity between the local 
government and policeauthorities" (SCAPE II)) (Pašvaldības 
policija)4. LLI-490 “Senioru sociālā iekļaušana Latvijas -Lietuvas 
pārrobežu reģionā, uzlabojot pieejamību sociālām un fiziskām 
aktivitātēm (Aktīvie Seniori)”(Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļa)5. Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības 
risinājums (Informāciju tehnoloģijas daļa)6. Darbinieku digitālo 
prasmju paaugstināšana un darba procesu digitalizācija   
(Informāciju tehnoloģiju daļa)- dzēsti 2 projekti (Liepājas 
Universitāte), saskaņā ar Liepājas Universitātes Nekustamo 
īpašumu attīstības plāns 2019.-2023. gadam 1. Rekreācijas un 
kurortoloģijas centra izveide un attīstība 2. P.Berči 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, ēkas un aktu zāles 
rekonstrukcija- pārējiem projektiem precizēti dati (projekta 
statuss, projektā plānotās darbības, plānotie rezultāti, 
finansējuma apjoms un avoti). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
4.§ 

Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Dūņu ielā 6, Liepājā, cenas 
apstiprināšanu 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavots lēmuma projekts lai racionāli rīkotos ar 
pašvaldības mantu, kura nav izmantojama pašvaldības funkciju 
izpildei, jo uz tās atrodas citai personai piederošs ēku (būvju) 
īpašums, Liepājas pašvaldība nodevusi atsavināšanai 
pašvaldības nekustamo īpašumu –zemesgabalu Dūņu ielā 6, 
Liepājā. Īpašums par brīvu cenu tiek pārdots uz tā esošo ēku 
(būvju) īpašuma īpašniekam. Saskaņā ar sertificētas vērtētāja 
SIA “Vindeks” vērtējumu nekustamā īpašuma noteiktā tirgus cena 



 

 

ir 146900 eiro, savukārt vērtētājas Anitas Vēdiķes vērtējums ir 
120200 eiro. Izvērtējot iesniegtos vērtējumus, jālemj par 
pašvaldības zemesgabala Dūņu ielā 6 pārdošanu uz tā esošo ēku 
(būvju) īpašniekam, pārdodot zemesgabalu par augstāko 
novērtēto cenu – 146900 eiro. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldībai piederošā zemesgabala Dūņu ielā 6, Liepājā, 
cenas apstiprināšanu" 

Izsaka viedokli Jānis 
Vilnītis: 

Lūdz deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
5.§ 

Par nekustamā īpašuma Uliha ielā 36 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz nodot 
atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu Uliha ielā 36, Liepājā, kadastra numurs 17000350101, 
reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000154024. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma Uliha ielā 36 atsavināšanu" 

Izsaka viedokli Jānis 
Vilnītis: 

Lūdz deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
6.§ 

Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka lēmums 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. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" 
pamatkapitālā" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
7.§ 

Par grozījumu 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.13 "Liepājas pilsētas Dzīvojamo 
māju privatizācijas komisijas nolikums" 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai veiktu grozījumu Liepājas 
pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumā. 
Grozījums izstrādāts atbilstoši aktuālajai likumdošanai un 
faktiskajai situācijai izsoļu organizēšanā elektroniskajā vidē. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumu 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.13 "Liepājas 
pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums"" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
8.§ 

Par grozījumiem 2007.gada 13.aprīļa nolikumā Nr.22 "Liepājas pilsētas 
pašvaldības dzīvokļa īpašumu atsavināšanas nolikums" 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka lēmums nepieciešams, lai veiktu grozījumus Liepājas 
pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu atsavināšanas nolikumā. 
Grozījumi izstrādāti atbilstoši aktuālajai likumdošanai un 
faktiskajai situācijai izsoļu organizēšanā elektroniskajā vidē. Lai 
samazinātu nepieciešamo laiku no izsoles rezultātu 



 

 

apstiprināšanas līdz pirkuma līguma noslēgšanai, Liepājas 
pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai tiks uzdots 
apstiprināt izsoles rezultātus un reizi ceturksnī sniegt informāciju 
Liepājas pilsētas domes pastāvīgajai Finanšu komitejai par izsoļu 
rezultātiem. Netiks gatavoti lēmumu projekti izskatīšanai domes 
sēdēs par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 

Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem 2007.gada 13.aprīļa nolikumā Nr.22 "Liepājas 
pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu atsavināšanas 
nolikums"" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
9.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-6, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1807, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2011-6, izsoles rezultātus 
(nosolītā cena – 3200 EUR).Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
10.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-14 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 



 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-
14, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1807, reģistrēts Liepājas 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2011-14, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena – 2100 EUR).Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
11.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-
32, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1797, reģistrēts Liepājas 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2011-32, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena – 2500 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
12.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-44 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-



 

 

44, Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1798, reģistrēts Liepājas 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2011-44, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena – 2600 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
13.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1-66 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 1-66, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1750, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4913-66, izsoles rezultātus 
(nosolītā cena – 3000 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
14.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-42 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-42, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1824, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4914-42, izsoles rezultātus 



 

 

(nosolītā cena – 2700 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
15.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 7-22 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 7-22, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2094, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4953-22, izsoles rezultātus 
(nosolītā cena – 8100 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 7-22 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
16.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 10-2 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 10-2, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1734, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5270-2, izsoles rezultātus 
(nosolītā cena – 3500 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 



 

 

projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 10-2 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
17.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-32, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1731, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4981-32, izsoles rezultātus 
(nosolītā cena – 3300 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-32 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
18.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-51 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-51, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 1733, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4981-51, izsoles rezultātus 
(nosolītā cena – 3100 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-51 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
19.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-65 izsoles rezultātu apstiiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-65, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 2285, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4981-65, izsoles rezultātus 
(nosolītā cena – 3400 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-65 izsoles rezultātu 
apstiiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
20.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-66 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-66, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 3001, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4981-66, izsoles rezultātus 
(nosolītā cena – 3500 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-66 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
21.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 8A-17 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

 
Ziņo Māris Egmanis: 

informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 8A-17, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 3015, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000092728-17, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena – 8500 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 8A-17 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
Pulksten 14.27 deputāts Edvīns Striks pārtrauc dalību Finanšu komitejas sēdē. 
 

22.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 9-29 izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo Māris Egmanis: informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 9-29, 
Liepājā, kadastra Nr.1700 903 3015, reģistrēts Liepājas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000182345-29, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena – 7000 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 9-29 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
23.§ 

Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
atsavināmā objekta, nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 
1, Liepājā, kadastra Nr.1700 002 0256, reģistrēts Liepājas 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000082578, izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 18260 EUR). Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 izsoles rezultātu 
apstiprināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
24.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 51-15 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Krūmu 
ielā 51-15, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2091, 
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 23.jūlija 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 



 

 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 51-15 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
25.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Lēņu 
ielā 2-52, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2416, 
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 23.jūlija 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 2-52 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
26.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 103-27 atsavināšanu 
 

 
Ziņo Māris Egmanis: 

Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 103-27, 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 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 



 

 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 103-27 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
27.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Siguldas ielā 29-27 atsavināšanu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Siguldas ielā 29-27, Liepājā, kadastra numurs 17009030178, 
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 23.jūlija 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Siguldas ielā 29-27 atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
28.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 6-66 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Kārklu 
ielā 6-66, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2945, reģistrēts 
Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4134-66, 
nosacīto cenu 12500 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 6-66 nosacīto cenu" 



 

 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
29.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 56-7 nosacīto cenu 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Ventspils ielā 56-7, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3454, 
reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4310-
7, nosacīto cenu 6100 EUR (seši tūkstoši viens simts euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 56-7 nosacīto cenu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
30.§ 

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: 
Aldaru ielā 31/33-5; Brīvības iela 89-9A; Lāčplēša ielā 17-24; 
Nākotnes ielā 17-15; Nākotnes ielā 19-10; Rīgas ielā 59-3; Tirgus 
ielā 19-6; Tirgus ielā 19-7. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
 
 



 

 

31.§ 
Par dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 30-6 izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
1905.gada ielā 30-6, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0093, 
nosacīto cenu 5800 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 30-6 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
32.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 6-9 domājamo daļu izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Alejas 
ielā 6-9, Liepājā, kadastra numurs 1700 902 6854, 214/625 
domājamo daļu nosacīto cenu 4400 EUR (četri tūkstoši četri simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Alejas ielā 6-9 domājamo daļu izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
33.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Dorupes ielā 23-3 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Dorupes ielā 23-3, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0611, 
nosacīto cenu 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro). Lūdz 



 

 

atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Dorupes ielā 23-3 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
34.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Emīlijas ielā 12-3 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Emīlijas ielā 12-3, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0845, 
nosacīto cenu 3700 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Emīlijas ielā 12-3 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
35.§ 

Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Graudu ielā 43-86N, Liepājā, kadastra numurs 1700 902 2966, 
kurš reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.1248-A-NT un tam piekrītošās zemes, kadastra numurs 1700 
032 0092, kura reģistrēta Liepājas pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.1248, 10/1000 kopīpašuma domājamo daļu 
nosacīto cenu 24500 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti 
euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija 
sēdē. 



 

 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
36.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-7A izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 57-7A, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 
3202, nosacīto cenu 800 EUR (astoņi simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-7A izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
37.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-1 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 59-1, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 
2680, nosacīto cenu 2400 EUR (divi tūkstoši četri simti euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 



 

 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-1 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
38.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12-6 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Jelgavas ielā 12-6, Liepājā, kadastra numurs 1700 902 8803, 
nosacīto cenu 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 12-6 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
39.§ 

Par nekustamā īpašuma Klaipēdas ielā 92-54N izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Klaipēdas ielā 92-54N, Liepājā, kadastra numurs 1700 902 9239, 
nosacīto cenu 2600 EUR (divi tūkstoši seši simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma Klaipēdas ielā 92-54N izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 



 

 

40.§ 
Par nekustamā īpašuma Kuršu ielā 11/13-28N izsoli 

 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Kuršu ielā 11/13-28N, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1676, 
nosacīto cenu 600 EUR (seši simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
nekustamā īpašuma Kuršu ielā 11/13-28N izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
41.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Kurzemes ielā 8-10 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Kurzemes ielā 8-10, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0475, 
nosacīto cenu 3700 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Kurzemes ielā 8-10 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
42.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-1 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Laivu 
ielā 9-1, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3152, nosacīto cenu 
2400 EUR (divi tūkstoši četri simti euro). Lūdz atbalstīt sagatavoto 



 

 

lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-1 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
43.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 4A-3 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Lazaretes ielā 4A-3, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3201, 
nosacīto cenu 4600 EUR (četri tūkstoši seši simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 4A-3 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
44.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Lāčplēša ielā 55-5, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 3160, 
nosacīto cenu 3600 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 



 

 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
45.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pīlādžu ielā 33-5 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Pīlādžu ielā 33-5, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0994, 
nosacīto cenu 3100 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pīlādžu ielā 33-5 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
46.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pīlādžu ielā 33-6 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Pīlādžu ielā 33-6, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1004, 
nosacīto cenu 3700 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Pīlādžu ielā 33-6 izsoli" 



 

 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
47.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-14 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Toma 
ielā 7-14, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1241, nosacīto 
cenu 2700 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-14 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
48.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 12-1izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Turaidas ielā 12-1, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1835, 
nosacīto cenu 4100 EUR (četri tūkstoši viens simts euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 12-1izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
49.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 6-47 izsoli 
 

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



 

 

ielā 6-47, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1728, nosacīto 
cenu 3200 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 6-47 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
50.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 30-3 izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Zāļu 
ielā 30-3, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 0788, nosacīto 
cenu 3100 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Zāļu ielā 30-3 izsoli" 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
51.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-54 atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka 
ielā 64-54, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1802, pirmo 
elektronisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. Apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-54, Liepājā, otrās, 
elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli, sākumcenu – 2160 
EUR (divi tūkstoši viens simts sešdesmit euro), pazeminot 
nosacīto cenu 2700 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro) par 20 
(divdesmit) procentiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 



 

 

projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
52.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-63 atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka 
ielā 64-63, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1799, pirmo 
elektronisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. Apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-63, Liepājā, otrās, 
elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli, sākumcenu – 2240 
EUR (divi tūkstoši divi simti četrdesmit euro), pazeminot nosacīto 
cenu 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro) par 20 (divdesmit) 
procentiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
53.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-64 atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka 
ielā 64-64, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1794, pirmo 
elektronisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. Apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 64-64, Liepājā, otrās, 
elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli, sākumcenu – 2160 
EUR (divi tūkstoši viens simts sešdesmit euro), pazeminot 



 

 

nosacīto cenu 2700 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro) par 20 
(divdesmit) procentiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domē. 

 
54.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-70 atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 
5-70, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1735, pirmo 
elektronisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. Apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-70, Liepājā, otrās, 
elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli, sākumcenu – 3040 
EUR (trīs tūkstoši četrdesmit euro), pazeminot nosacīto cenu 
3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro) par 20 (divdesmit) 
procentiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
55.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-106 atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 
5-106, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1736, pirmo 
elektronisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. Apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-106, Liepājā, otrās, 



 

 

elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli, sākumcenu – 3200 
EUR (trīs tūkstoši divi simti euro), pazeminot nosacīto cenu 4000 
EUR (četri tūkstoši euro) par 20 (divdesmit) procentiem. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
56.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-114atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 
5-114, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1739, pirmo 
elektronisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. Apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-114, Liepājā, otrās, 
elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli, sākumcenu – 3440 
EUR (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit euro), pazeminot nosacīto 
cenu 4300 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro) par 20 (divdesmit) 
procentiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 23.jūlija 
sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnis: 

Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
57.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-123 atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Māris Egmanis: Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 
5-123, Liepājā, kadastra numurs 1700 903 1725, pirmo 
elektronisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.Apstiprināt 



 

 

dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 5-123, Liepājā, otrās, 
elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli, sākumcenu – 2960 
EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro), pazeminot 
nosacīto cenu 3700 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro) par 20 
(divdesmit) procentiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 23.jūlija sēdē. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Gaļina Skorobogatova, 
Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

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

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnis: 

Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domē. 

 
 
Sēde slēgta 2020.gada 16.jūlijā pulksten 14:47. 
 
Komitejas priekšsēdētājs             Jānis  Vilnītis  

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks          Gunārs Ansiņš 

Komitejas locekle            Linda Matisone  

Komitejas locekle           Gaļina Skorobogatova 

Komitejas loceklis           Edvīns Striks 

Komitejas loceklis           Modris Šveiduks 

Komitejas loceklis           Vilnis Vitkovskis  

 
 

Protokolēja            Evija Ošeniece  


