
 

 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Pilsētas attīstības komiteja 

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

 

SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2020.gada 16.janvārī 

 
Nr.1 

 
Sēde sasaukta 2020.gada 16.janvārī pulksten 10:32. 
Sēde atklāta 2020.gada 16.janvārī pulksten 10:32. 
Sēdi vada Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Vilnis  Vitkovskis 
 
Sēdē piedalās 6 deputāti: 

Gunārs Ansiņš 
Linda Matisone 
Ludmila Rjazanova 
Modris Šveiduks 
Jānis Vilnītis 
Uldis Sesks 

 
Uzaicinātās personas:  
 

Dace Liepniece-Liepiņa, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un                                           
sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja (1.§) 

Zane Pomerance, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Administratīvās nodaļas juriste 
(2§, 5.§) 

Kristīne Pujāte Zinātnes un izglītības inovāciju centra vadītāja (2.§, 5.§) 
Elīna Tolmačova, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības 

līdzdalības daļas vadītāja (3.§) 
Aija Mickus, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas juriste (4.§) 
Mārtiņš Tīdens, pašvaldības izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos 

(6.§, 7.§)               
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (8.§, 9.§, 10.§, 11. §, 12.§, 13.§, 

14.§, 15.§, 16.§, 17.§, 18.§)                                                                                                                                                                                
 
Sēdi protokolē Gita Lukate 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2020.-2024.gadam. 

2. Par "Zinātnes un izglītības inovāciju centrs " darbības stratēģijas apstiprināšanu. 

3. Par grozījumiem Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā. 

4. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS". 

5. Par grozījumiem 2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.375 "Par EEZ finanšu instrumenta un 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Pētniecība un 
izglītība" aktivitātes "Inovāciju centri" īstenošanas projektu "Zinātnes un izglītības inovāciju 
centra attīstība Liepājā"". 

6. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

7. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 2019.gadā. 

8. Par zemesgabala Jūrmalas parks 7 nomu. 



 

 

9. Par būvju nojaukšanu. 

10. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. 

11. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48 atsavināšanu. 

12. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 13-34 atsavināšanu. 

13. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-29 atsavināšanu. 

14. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 atsavināšanu. 

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

16. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 18-6 atsavināšanu. 

17. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 16-7atsavināšanu. 

18. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-24 atsavināšanu. 

 
 

1.§ 
Par Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības  

programmu 2020.-2024.gadam 
 

Ziņo  
Dace Liepniece-Liepiņa: 

 
- Lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi, kā arī nodrošinātu starptautiski noteikto 
emisiju samazināšanas mērķu izpildi, pašvaldībai, atbilstoši likuma 
“Par piesārņojumu” 17. panta 21 daļai un Ministru kabineta 2009. 
gada 3.novembra noteikumu Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” 
24.punktu, jāorganizē gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības 
programmas 2020. - 2024. gadam izstrāde un jākoordinē tās 
īstenošana.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Liepājas pilsētas 
gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2020.-2024.gadam". 

Izsaka viedokli  
Ludmila Rjazanova: 

 
- Lūdzu manu viedokli iekļaut protokolā. 
   Lēmuma projektam pievienotajā anotācijā norādīts, ka 
nepieciešams finansējums, kam šie līdzekļi ir paredzēti? 

Izsaka viedokli  
Dace Liepniece-Liepiņa: 

 
- Līdzekļi nepieciešami programmas izstrādei. Programmas izstrāde 
ilgs vairāk kā gadu. Programmas izstrādei tiks izsludināts iepirkums. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības 
programmu 2020.-2024.gadam". 

 
2.§ 

Par "Zinātnes un izglītības inovāciju centrs" darbības stratēģijas apstiprināšanu 
 

Ziņo  
Zane Pomerance: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai pēc centra “Zinātnes un 
izglītības inovāciju centrs” darbības stratēģijas apstiprināšanas, 
projektu “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” varētu iesniegt 
projektu iesniegumu atlasē.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par "Zinātnes un 
izglītības inovāciju centrs " darbības stratēģijas apstiprināšanu". 

 



 

 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
"Zinātnes un izglītības inovāciju centrs" darbības stratēģijas 
apstiprināšanu". 

 
3.§ 

Par grozījumiem Nevalstisko organizāciju projektu  
līdzfinansēšanas konkursa nolikumā 

 

Ziņo  
Elīna Tolmačova: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai izdarītu grozījumus Nevalstisko 
organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā. 
Pamatojoties uz šo nolikumu, nevalstiskās organizācijas konkursa 
ietvaros var saņemt līdzfinansējumu sabiedriski nozīmīgu programmu, 
projektu un pasākumu īstenošanai, iedzīvotāju aktivitātēm un 
līdzdalībai aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves 
kvalitātes uzlabošanos, kā arī organizāciju kapacitātes stiprināšanai. 
Palielinot Nevalstisko organizāciju (turpmāk - NVO) pieprasītā 
līdzfinansējuma minimālo apmēru līdz 500 eiro un NVO pieprasītā 
līdzfinansējuma maksimālo apmēru līdz 3 000 eiro, nepārsniedzot                 
70 % no projekta kopējām izmaksām, NVO tiks motivētas mērķtiecīgi 
plānot savas aktivitātes un sniegtu pēc iespējas kvalitatīvākus 
pakalpojumus lielākam skaitam cilvēku. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa 
nolikumā" un nolikuma projektu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 21.februāra nolikumā Nr.6 "Nevalstisko organizāciju 
projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums"". 

   
Deputāts Uldis Sesks plkst.10.41 iziet no sēžu zāles. 
 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Modris 
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- 1 (Uldis Sesks) 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas 
konkursa nolikumā". 

 
4.§ 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA  
TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS" 

 

Ziņo  
Aija Mickus: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai noslēgtu deleģēšanas līgumu 
starp Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA "LIEPĀJAS REĢIONA 
TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS" par pašvaldības funkcijas 
uzdevumu veikšanu, jo iepriekš noslēgtais līgums zaudēs spēku 
sakarā ar termiņa izbeigšanos. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par deleģēšanas 
līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS". 



 

 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Modris 
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- 1 (Uldis Sesks) 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA 
TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS"". 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Lūdzu deputātu Uldi Sesku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

    
Deputāts Uldis Sesks plkst.10.47 atgriežas sēžu zālē. 
 

5.§ 
Par grozījumiem 2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.375 "Par EEZ finanšu  
instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda  

programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovāciju centri" īstenošanas  
projektu "Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā"" 

 

Ziņo  
Zane Pomerance: 

 
- Projekta nosaukumam ir jāatbilst Eiropas Ekonomikas zonas un 
Norvēģijas finansētās programmas “Pētniecība un izglītība” ieviešanu 
Latvijā, programmas līguma pielikumā minētajam projekta 
nosaukumam, tādēļ nepieciešams izdarīt grozījumus domes lēmumā.    
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 
2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.375 "Par EEZ finanšu instrumenta 
un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda 
programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovāciju centri" 
īstenošanas projektu "Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība 
Liepājā"". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
6 (Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Modris 
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nebalso"- 1 (Gunārs Ansiņš) tehnisku iemeslu dēļ 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem 2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.375 "Par EEZ 
finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-
2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" 
aktivitātes "Inovāciju centri" īstenošanas projektu "Zinātnes un 
izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā"". 

 
6.§ 

Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 
 

Ziņo  
Mārtiņš Tīdens: 

 
- Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.11), sagatavots lēmuma projekts “Par pašvaldības atteikumu 
izmantot pirmpirkuma tiesības”. Lēmumā iekļauti atteikumi izmantot 
pirmpirkuma tiesības uz 12 nekustamajiem īpašumiem.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 

Par lēmumu balso:   



 

 

"par"  -  7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr. 1/1 "Par pašvaldības atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības". 

 
7.§ 

Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 2019.gadā 
 

Ziņo  
Mārtiņš Tīdens: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts "Par pašvaldības atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības 2019.gadā" paredz pieņemt zināšanai 
apkopojumu par pašvaldības atteikumiem izmantot pirmpirkuma 
tiesības uz nekustamajiem īpašumiem 2019.gadā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr. 2/1 "Par pašvaldības atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības 2019.gadā". 

 
8.§ 

Par zemesgabala Jūrmalas parks 7 nomu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai izdarītu grozījumus starp 
Liepājas pilsētas pašvaldību un privātpersonu 2018.gada 24.augustā 
noslēgtajā līgumā par apbūves tiesību piešķiršanu par zemesgabalu 
Jūrmalas parks 7, pagarinot būvprojekta iesniegšanas un būves 
nodošanai ekspluatācijā termiņus. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Jūrmalas parks 7 nomu". 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 
 

 
- Papildināt lēmuma projektu ar nosacījumu, ka nomniekam jāiesniedz 
Pilsētas attīstības komitejā starpziņojumu par projekta virzību, lai gūtu 
pārliecību, ka iecere tiks realizēta. Starpziņojumu varētu iesniegt, 
piemēram, pēc pus gada. 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 

 
- Iesniegt starpziņojumu par finanšu pieejamību projekta realizācijai, 
jo sarunās šis bija neskaidrs jautājums. 
   Ja, piemēram augustā vai septembrī, tiek uzsākti būvdarbi, tad, 
manuprāt, ziņojums nav nepieciešams, jo redzams, ka projekts tiek 
realizēts.  

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Aicinu balsot par lēmuma projekta tālāku virzīšanu izskatīšanai, 
papildinot to ar nosacījumu, ka nomniekam jāiesniedz Pilsētas 
attīstības komitejā starpziņojumu par projekta virzību, nosakot termiņu 
– 2021.gada 1.maijs. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 



 

 

Nolemj:    1. Papildināt lēmuma projektu "Par zemesgabala Jūrmalas 
parks 7 nomu" ar nosacījumu par projekta virzības 
starpziņojuma iesniegšanu pastāvīgā Pilsētas attīstības 
komitejā, nosakot termiņu 2021.gada 1.maijs. 

    2. Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Jūrmalas parks 7 nomu". 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

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

 
9.§ 

Par būvju nojaukšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, lai lai sakārtotu 
Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumus, kuri ir daļēji sagruvuši, 
morāli un fiziski nolietojušies, funkcionāli nav izmantojami. Lēmuma 
projektā paredzēts nojaukt būves E.Tisē ielā 54A un Jelgavas ielā 39. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par būvju nojaukšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par būvju 
nojaukšanu". 

 
10.§ 

Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts "Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu" 
paredz atļaut uzsākt 9 Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo 
dzīvokļa īpašumu atsavināšanu. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

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

 
11.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 8-48 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 



 

 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48 atsavināšanu". 

 
12.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 13-34 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 13-34, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Baltijas ielā 13-34 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 13-34 atsavināšanu". 

 
13.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-29 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-29, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam.Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa 
īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-29 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-29 atsavināšanu". 

 
14.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42, 
Liepājā, kadastra numurs 1700 903 2704, atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 



 

 

"atturas"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 atsavināšanu". 

 
15.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2, Liepājā, 
kadastra numurs 17009031245, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu". 

 
16.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 18-6 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 18-6, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam.Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa 
īpašuma Sakņu ielā 18-6 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 18-6 atsavināšanu". 

 
17.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 16-7 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 16-7, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 
cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Strazdu ielā 16-7 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 



 

 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 16-7 atsavināšanu". 

 
18.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-24 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-24, Liepājā, 
kadastra numurs 1700 903 1166, atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Viršu ielā 5-24 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-24atsavināšanu". 

 
 
Sēde slēgta 2020.gada 16.janvārī pulksten 11:12. 
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