
 
 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Finanšu komiteja 

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

 
SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
2019.gada 17.janvārī                      Nr. 1 

 
Sēde sasaukta 2019.gada 17.janvārī pulksten 14.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 17.janvārī pulksten 13.54. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 
Sēdē piedalās 7 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Atis DEKSNIS 
Uldis SESKS 
Gaļina SKOROBOGATOVA 
Edvīns STRIKS 
Modris ŠVEIDUKS 
Vilnis VITKOVSKIS 
  

Sēdē nepiedalās komitejas locekle: 
Linda MATISONE, ģimenes apstākļu dēļ 
  

Klātesošie:  
Brigita DREIŽE, pašvaldības administrācijas Sabiedrības līdzdalības  
un veselības veicināšanas nodaļas speciāliste                              
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs                                                                                                                   
Didzis JĒRIŅŠ pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības  
jautājumos 
Evija KALVENIECE, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes  
vadītāja                                                                                                 
Ronalds FRICBERGS, pašvaldības izpilddirektors                                                                                                   
Dace LIEPNIECE, pašvaldības administrācijas Vides nodaļas vadītāja 
Jānis NEIMANIS, Komunālās pārvaldes vadītājs                                                                                                                           
Aija NELSONE, pašvaldības administrācijas Personāla daļas vadītāja                                                                                                     
Mārtiņš TĪDENS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks īpašumu  
jautājumos 
  

Sēdi protokolē Evija OŠENIECE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.384 "Par 
aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai". 
2. Par kustamās mantas atsavināšanu. 
3. Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu 
līdzfinansēšanas konkursa nolikumu. 
4. Par reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem. 
5. Par Vides aizsardzības fonda komisiju. 
6. Par apbūvēta zemesgabala Dārza ielā 40 nodošanu atsavināšanai. 
7. Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 1-9 atsavināšanu. 
8. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 13-21 atsavināšanu. 
9. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 3-20 atsavināšanu. 
10. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-2N izsoli. 
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11. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N izsoli. 
12. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-5N izsoli. 
13. Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2-1M izsoli. 
14. Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 9 izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
15. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-15 nosacīto cenu. 
16. Par 2018.gada 21.novembra izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
17. Par neapdzīvojamās telpas Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā. 
 

Par izmaiņām darba kārtībā 
 

ZIŅO Jānis VILNĪTIS: - Atklāj Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu 
komitejas (turpmāk – Finanšu komiteja) sēdi.  
   Aicina izslēgt no Finanšu komitejas darba kārtības 
14.jautājumu “Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 9 
izsoles noteikumu apstiprināšanu”.    
   Ierosina iekļaut darba kārtībā papildjautājumu “Par 
mazo un vidējo komercsabiedrību projektu 
līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2019.gadam”.     
   Jautā vai komisijas locekļiem ir citi ierosinājumi, 
jautājumi.  
   Ja tādu nav, aicina balsot par priekšlikumiem izslēgt no 
darba kārtības 14.jautājumu “Par nekustamā īpašuma 
Liepu ielā 9 izsoles noteikumu apstiprināšanu” un iekļaut 
darba kārtībā papildjautājumu “Par mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa 
nolikumu 2019.gadam”.  
 

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

NOLEMJ: 1. Izslēgt no Finanšu komitejas darba kārtības 
14.jautājumu “Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 9 
izsoles noteikumu apstiprināšanu”. 

2. Iekļaut Finanšu komitejas darba kārtībā 
jautājumu “Par mazo un vidējo komercsabiedrību 
projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 
2019.gadam”. 

 
1. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra lēmumā Nr.384 "Par 
aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai" 

 

ZIŅO Evija KALVENIECE: 
 
 

 

 

 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai īstenotu projektu 
„Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija”. Lēmumā 
tiek precizēta 2018.gadā izņemtā aizņēmuma summa, 
pārceļot neizņemto aizņēmuma atlikumu uz 2019.gadu.  
2018.gadā faktiski izņemts aizņēmums 4631655,49 EUR, 
neizņemtais atlikums 828036,51 EUR apmērā tiks 
pārcelts uz 2019.gadu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 12.oktobra 
lēmumā Nr.384 "Par aizņēmumu projekta "Liepājas 
vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai"  
un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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2. 
Par kustamās mantas atsavināšanu 

 

ZIŅO Jānis NEIMANIS: 
 

- Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
“Komunālā pārvalde” ierosina veikt kustamās mantas - 
augošu koku kopšanas cirtes ar krāju 105,01 m3, kas 
atrodas kadastrā Nr.1700 023 0033 atsavināšanu izsoles 
ceļā. Darbu veikšanai nav nepieciešami papildu finanšu 
līdzekļi.  
   Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta otro daļu publiskas personas mantas 
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. 
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 6.panta otro daļu atļauju atsavināt pašvaldības 
kustamo mantu dod pašvaldības dome. Pašvaldības 
budžetā tiks ieskaitīti saņemtie līdzekļi par mantas 
pārdošanu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par kustamās mantas 
atsavināšanu" un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
3. 

Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu 
līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 

 

ZIŅO Brigita DREIŽE: 
 

- Informē, ka ir sagatavots Nevalstisko organizāciju 
sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu 
līdzfinansēšanas konkursa nolikuma projekts. 
Pamatojoties uz šo nolikumu, nevalstiskās organizācijas 
konkursa ietvaros var saņemt līdzfinansējumu jaunu, 
alternatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanai vai uzlabot 
esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti Liepājas pilsētas 
iedzīvotājiem. Projekta konkurss notiks jau piekto reizi. 
Turpmāk projektu pieteikumus varēs sagatavot un 
iesniegt tikai elektroniskā veidā no jauna izveidotā 
tiešsaistes sistēmā Liepājas pašvaldības mājas lapā 
liepaja.lv. Tas būtiski atvieglos nevalstisko organizāciju 
darbu un konkursa komisijas vērtēšanas procesu. Tiks 
ekonomēti laika un materiālie resursi gan nevalstiskajām 
organizācijām, gan pašvaldībai.  
   Nolikuma projektā ir precizēta jaunā kārtība projektu 
pieteikumu un projektu atskaišu iesniegšanai. Lēmuma 
īstenošana paredzēta esošā Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācijas budžeta ietvaros.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ: 
 
 
 
 

   Akceptēt lēmuma projektu "Par Nevalstisko 
organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas 
projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu" un 
virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
24.janvāra sēdē. 
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Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
4. 

Par reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem 
 

ZIŅO Aija NELSONE: 
 

- Informē, ka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta pirmā daļa 
nosaka, ka pašvaldības institūcija apdrošina tos 
darbiniekus (amatpersonas), kuri ir pakļauti reālam 
dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam). Minētā 
likuma 37.panta ceturtā daļa noteic, ka šos amatus 
nosaka pašvaldības dome.  
   Ar šo domes lēmumu tiek noteikts, ka amati, kuros 
pastāv šāda veida riski Liepājas pilsētas pašvaldībā ir 
Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā, Komunālās 
pārvaldes Glābšanas  dienestā, pašvaldības aģentūras 
“Liepājas sabiedriskais transports” Kontroles nodaļā, 
Liepājas pilsētas bāriņtiesā un Liepājas pilsētas Domes 
Sociālajā dienestā.  
   Liepājas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā 
paredzēti 2800 EUR darbinieku nelaimes gadījumu 
apdrošināšanai. Papildus ir nepieciešami 3000 EUR. 
Turpmāk katru gadu darbinieku apdrošināšanai būs 
nepieciešami 5800 EUR.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par reālam dzīvības 
vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem 
amatiem" un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
5. 

Par Vides aizsardzības fonda komisiju 
 

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka, lēmuma projekts paredz apstiprināt 
Liepājas pilsētas domes Vides aizsardzības fonda 
komisijas sastāvu un nolikumu, kas izstrādāts atbilstoši 
aktuālajai likumdošanai, faktiskajai situācijai, un lai 
nodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldības speciālā 
budžeta Vides aizsardzības fondā ieskaitīto līdzekļu 
mērķtiecīgu un efektīvu izmantošanu, kas paredzēti vides 
aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai saskaņā 
ar dabas resursu nodokļa likuma prasībām.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ: 
 
 

   Akceptēt lēmuma projektu "Par Vides aizsardzības 
fonda komisiju" un virzīt izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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6. 
Par apbūvēta zemesgabala Dārza ielā 40 nodošanu atsavināšanai 

 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 
 
 
 
 
 
     Jānis VILNĪTIS 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
atsavināt Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo 
īpašumu, apbūvētu zemesgabalu ar platību 675 kv.m. 
Dārza ielā 40, pārdodot par brīvu cenu uz tā esošo ēku 
īpašuma īpašniekam.  
  Lūdz deputātus noteikt, cik sertificētus vērtētājus 
pieaicināt veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu?  
  Ierosina pieaicināt vienu sertificētu vērtētāju. Aicina 
atbalstīt priekšlikumu nekustamā īpašuma novērtēšanai 
pieaicināt vienu sertificētu vērtētāju. 
  Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ: 
 
 
 

  1.Akceptēt lēmuma projektu "Par apbūvēta 
zemesgabala Dārza ielā 40 nodošanu atsavināšanai" 
nosakot, ka zemesgabala Dārza ielā 40 novērtēšanai 
tiks pieaicināts viens sertificēts vērtētājs.  
  2.Virzīt lēmuma projektu izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 24.janvāra sēdē. 
 

Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
7. 

Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 1-9 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Šķēdes ielā 1-9 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas 
ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ: 
 
 
 

   Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Šķēdes ielā 1-9 atsavināšanu" un virzīt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra sēdē. 

Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
8. 

Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 13-21 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut 
uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Pulkveža Brieža ielā 13-21 atsavināšanu, 
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma  iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
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Pulkveža Brieža ielā 13-21 atsavināšanu" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
24.janvāra sēdē. 

Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
 

9. 
Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 3-20 atsavināšanu 

 

ZIŅO Māris EGMANIS: - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut 
uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Pulkveža Brieža ielā 13-20 atsavināšanu, 
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ: 
 
 
 
 

   Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Pulkveža Brieža ielā 3-20 atsavināšanu" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
24.janvāra sēdē. 

Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
10. 

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

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma - neapdzīvojamo telpu Dzintara ielā 
25/27-2N un tām piekrītošās zemes 96/10000 
kopīpašuma domājamo daļu nosacīto cenu 2300 EUR.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ: 
 
 
 

   Akceptēt lēmuma projektu "Par neapdzīvojamo 
telpu Dzintaru ielā 25/27-2N izsoli" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
24.janvāra sēdē 
 

Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
11. 

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

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma-neapdzīvojamo telpu Dzintara ielā 
25/27-3N un tām piekrītošās zemes 143/10000 
kopīpašuma domājamo daļu nosacīto cenu 4500 EUR.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

   Akceptēt lēmuma projektu "Par neapdzīvojamo 
telpu Dzintaru ielā 25/27-3N izsoli" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
24.janvāra sēdē. 
 

Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
12. 

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

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma - neapdzīvojamo telpu Dzintara ielā 
25/27-5N un tām piekrītošās zemes 3/10000 kopīpašuma 
domājamo daļu nosacīto cenu 1600 EUR.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ: 
 
 
 

   Akceptēt lēmuma projektu "Par neapdzīvojamo 
telpu Dzintaru ielā 25/27-5N izsoli" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
24.janvāra sēdē. 
 

Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
13. 

Par neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2-1M izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma-neapdzīvojamo telpu Šaurajā ielā 2-
1M nosacīto cenu 2500 EUR.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ: 
 
 
 

   Akceptēt lēmuma projektu "Par neapdzīvojamo 
telpu Šaurajā ielā 2-1M izsoli" un virzīt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra sēdē. 

Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
14. 

Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-15 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-15 nosacīto cenu 5600 
EUR.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra domes sēdē. 
 

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

NOLEMJ: 
 
 
 

   Akceptēt lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Spīdolas ielā 6-15 nosacīto cenu" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
24.janvāra sēdē. 
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Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
15. 

Par 2018.gada 21.novembra izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmo objektu 2018.gada 21.novembra 
izsoles rezultātus: 
1. Dzīvokļa īpašuma 1905.gada ielā 21-8, Liepājā - 
nosolītā cena ir 1150 EUR. 
2. Dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10A-5,  
Liepājā - nosolītā cena 1400 EUR. 
3. Dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 19-10, Liepājā - 
nosolītā cena 1050 EUR. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ: 
 
 
 

   Akceptēt lēmuma projektu "Par 2018.gada 
21.novembra izsoles rezultātu apstiprināšanu" un 
virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
24.janvāra sēdē. 
 

Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
16. 

Par neapdzīvojamās telpas Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra 
"Nodarbinātības projekti" lūdz tai nodod lietošanā 
neapdzīvojamo telpu Teodora Breikša ielā 45, Liepājā, ar 
platību 52,7 kv.m uz projekta "PROTI un DARI!" 
īstenošanas laiku. Projektā “PROTI un DARI!” plāno tā 
aktivitātēm piesaistīt līdz 210 jauniešu vecumā no 15 līdz 
29 gadiem. Dažādu projekta aktivitāšu (tikšanās, kursi, 
semināri, u.c.) sarīkošanai nepieciešamas piemērotas 
telpas.  
   Sagatavotais domes lēmuma projekts paredz nodot 
neapdzīvojamo telpu lietošanā pašvaldības aģentūrai 
“Nodarbinātības projekti”, kurai ir deleģēta projekta 
“PROTI un DARI!” īstenošana. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ: 
 
 
 
 

   Akceptēt lēmuma projektu "Par neapdzīvojamās 
telpas Teodora Breikša ielā 45 nodošanu lietošanā" 
un virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 

Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Vilni Vitkovski par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
17. 

Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa 
nolikumu 2019.gadam 

 

ZIŅO Arnis VĪTOLS: - Informē, ka nepieciešams domes lēmums par nolikuma 
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 „Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu 
līdzfinansēšanu 2019.gadā” apstiprināšanu.  
   Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu atbalsta 
programma ir mērķtiecīgs pašvaldības atbalsta 
instruments uzņēmējdarbības attīstībā. Sniedzot atbalstu 
mazajiem un vidējiem komersantiem ar projektu konkursa 
palīdzību, tiks pievērsta uzmanība ilgtspējīgiem 
projektiem, kas saistīti ar jaunu darba vietu radīšanu, kā 
arī jaunu produktu vai pakalpojumu attīstīšanu. Tāpat 
projektiem, kas veicinās infrastruktūras attīstību 
teritorijās, kurās pašvaldība piesaista Eiropas Savienības 
fondu līdzekļus vai pašvaldības budžeta līdzekļus. Mazo 
un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas 
konkursam 2019.gadā paredzēti 100 000 EUR.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 
 

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

NOLEMJ: 
 
 
 
 

   Akceptēt lēmuma projektu "Par mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas 
konkursa nolikumu 2019.gadam" un virzīt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
24.janvāra sēdē. 
 

Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
Sēde slēgta 2019.gada 17.janvārī pulksten 14.18. 
 
 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

  
Jānis VILNĪTIS 
 

 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
VIETNIEKS                                                                   

 
 
 

 
 
 
Gunārs ANSIŅŠ 

 
 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                   

  
 
Atis DEKSNIS 

 
 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                   

  
 
Uldis SESKS 

 
 
KOMITEJAS LOCEKLE                                                                                    

 
 
 

 
 
Gaļina SKOROBOGATOVA 

 
 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                   

  
 
Edvīns STRIKS 

 
 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                   

 
 
 

 
 
Modris ŠVEIDUKS 
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Vilnis VITKOVSKIS 

 
 
Protokolēja 

  
 
Evija OŠENIECE 

 


