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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 
SĒDES PROTOKOLS 

Liepājā 
 
2021.gada 16.decembrī 

 
Nr. 16 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās 
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
13.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 "Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu" un ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 
2021.gada 11.oktobra rīkojumu Nr.185/2.1.1 “Par darbu ārkārtējās situācijas laikā un 
papildus nosacījumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” apstiprinātā 
Pasākumu plāna un iekšējās kontroles kārtības, lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanās 
iespēju Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā, 11.punktu, Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes sēde notiek, izmantojot videokonferenču rīku Zoom Meeting 
 
Sēde sasaukta 2021.gada 16.decembrī pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2021.gada 16.decembrī pulksten 12:01. 
Sēdi vada Pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš 
 
Sēdē piedalās 12 deputāti: 

Dace Bluķe  
Atis Deksnis 
Helēna Geriloviča 
Uldis Hmieļevskis  
Uldis Lipskis  
Linda Matisone  
Agris  Mertens  
Uldis Sesks  
Edvīns Striks  
Helvijs Valcis  
Jānis Vilnītis  
Vilnis Vitkovskis  

 
Sēdē nepiedalās 1 deputāts: 

Modris Šveiduks – attaisnotā prombūtnē 
 

Uzaicinātās personas:  
Dace Arāja, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja (1.§) 
Mārtiņš Ābols, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs (2.§ - 
4.§) 
Līna Dzene, SIA “Dynamic University” valdes locekle, direktore, sertificēta EFQM 
novērtētāja (9.§) 
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (43.§ - 57.§) 
Rita Emsiņa, pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu 
centra vadītāja (29.§) 
Juris Jirgens, Kultūras pārvaldes vadītājs (8.§)  
Anda Justoviča, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes Izdevumu daļas 
vadītāja (30.§ un 31.§) 
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Evija Kalveniece, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes vadītājs (30.§ 
un 31.§) 
Linda Krasovska, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta direktore (40.§ un 
41.§) 
Dace Liepniece-Liepiņa, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un 
sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja (10.§) 
Līga Ločmele, Liepājas pilsētas būvvaldes Plānošanas daļas galvenā zemes 
ierīcības inženiere (42.§) 
Evija Mūrniece, Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītāja vietniece  
(16.§) 
Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (9.§, 25.§ 
un 27.§) 
Gints Siliņš, Liepājas Tenisa sporta skolas direktora amata pretendents (16.§) 
Elans Strazdiņš, Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītājs (16.§) 
Benita Šēniņa, Liepājas valstspilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  
Elīna Tolmačova, Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja (5.§)  
Arvīds Vitāls, Liepājas pilsētas būvvaldes vadītājs (42.§) 
Taiga Ziemele, Liepājas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja (26.§) 

 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par deputātes pilnvaru apturēšanu. 

2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 
“Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas Attīstības 
programmas apstiprināšanai). 

3. Par grozījumiem Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" par 2021.gadu (programma 
spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai). 

4. Par 2022.gada Attīstības budžeta pieprasījumu un Liepājas valstspilsētas un 
Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikumu 
“Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns” (2022.gada 
plāns). 

5. Par projektu “Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas attīstība 
Liepājā”. 

6. Par projektu “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas lieguma 
"Liepājas ezers" teritorijā, Zirgu salā”. 

7. Par aizņēmumu projekta "Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā" 
īstenošanai. 

8. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka" maksas 
pakalpojumiem. 

9. Par Liepājas valstspilsētas Izglītības attīstības koncepcijas 2020.-2025. gadam 
apstiprināšanu. 

10. Par Liepājas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2021.-2025.gadam. 

11. Par Liepājas valstspilsētas grants ielu pārbūves programmu 2022.-2027.gadam. 

12. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. 

13. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts ieņēmumu dienestu. 

14. Par līguma noslēgšanu ar Kurzemes plānošanas reģionu. 

15. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS". 

16. Par pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” direktoru. 
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17. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
nolikumu. 

18. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Pašvaldības līdzfinansējuma kultūras 
pieminekļu saglabāšanai iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 
nolikumu. 

19. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Energoefektivitātes, līdzfinansējuma 
piešķiršanas daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un 
sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides pieteikumu izvērtēšanas komisijas 
nolikumu. 

20. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu 
iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumu. 

21. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Nekustamo īpašumu jautājumu 
konsultatīvās komisijas nolikumu. 

22. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Transporta infrastruktūras komisijas 
nolikumu. 

23. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Vides komisijas nolikumu. 

24. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikumu. 

25. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisijas nolikumu. 

26. Par grozījumiem 2020.gada 23.aprīļa nolikumā Nr.11 "Liepājas pilsētas 
pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums". 

27. Par grozījumu 2018.gada 15.februāra nolikumā Nr.7 "Valsts budžeta mērķdotācijas 
sadales kārtība interešu izglītībā". 

28. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. 

29. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos. 

30. Par grozījumiem 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 "Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam". 

31. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam. 

32. Par atļauju Pāvelam Juram savienot amatus. 

33. Par atļauju Intai Korņējevai savienot amatus. 

34. Par atļauju Kristīnei Niedrei-Latherei savienot amatus. 

35. Par atļauju Gintam Ročānam savienot amatus. 

36. Par atļauju Gaļinai Skorobogatovai savienot amatus. 

37. Par atļauju Kārlim Strautiņam savienot amatus. 

38. Par atļauju Inetai Šmēdiņai savienot amatus. 

39. Par atļauju Helvijam Valcim savienot amatus. 

40. Par Sociālā dienesta lēmumu Nr.2-10/1/5201. 

41. Par Sociālā dienesta lēmumu Nr.2-10/1/5213. 

42. Par apstrīdēšanas iesniegumu. 

43. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Vānes ielā 11-58, Liepājā. 

44. Par servitūta nodibināšanu. 

45. Par zemesgabala Ploču ielā 12A ¼ domājamās daļas iznomāšanu. 

46. Par zemesgabala Cukura ielā, blakus nekustamajam īpašumam Cukura ielā 8/16, 
daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

47. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības “Jūrmalas parks” Liepājā daļas (vieta 
Nr.9.p), zemes nomas tiesības izsoli. 

48. Par atkārtotu nomas tiesību izsoli Pilsētas kapsētu teritorijās. 
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49. Par dzīvokļa īpašuma Dārza ielā 9-12 atsavināšanu. 

50. Par dzīvokļa īpašuma Cukura ielā 5-32 nosacīto cenu. 

51. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 95-27 nosacīto cenu. 

52. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-54 nosacīto cenu. 

53. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 13-6 nosacīto cenu. 

54. Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-43 nosacīto cenu. 

55. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-22 nosacīto cenu. 

56. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 8A-22 nosacīto cenu. 

57. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 2-2 nosacīto cenu. 

 
Par informācijas sniegšanu 

 

Gunārs Ansiņš: - Atklāj Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
(turpmāk arī – Dome) sēdi un dod vārdu Liepājas 
valstspilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai 
Benitai Šēniņai. 
 

Benita Šēniņa: - Informē, ka Liepājas valstspilsētas Vēlēšanu komisijas 
uzdevums, pamatojoties uz  likuma “Par pagaidu papildu 
prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju 
deputātu darbam” 7.pantu, bija pārbaudīt, lūdzot uzrādīt, 
vai Domes deputāti līdz 2021.gada 15.novembrim ir 
ieguvuši sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, un tuvākajā 
Domes sēdē ziņot par deputātiem, kuri sertifikātu nav 
uzrādījuši.  
   Ziņo, ka minēto sertifikātu nav uzrādījusi deputāte 
Ludmila Rjazanova. 
 

Gunārs Ansiņš: - Ņemot vērā saņemto informāciju, paziņo, ka visi 
klātesošie deputāti Liepājas valstspilsētas Vēlēšanu 
komisijai ir uzrādījuši sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu 
un Dome var turpināt darbu. 

 
1.§ 

Par deputātes pilnvaru apturēšanu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts “Par deputātes pilnvaru apturēšanu”. 
Lūdz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 
Juridiskajai daļai sniegt skaidrojumu par sagatavoto 
lēmuma projektu. 
 

Dace Arāja: - Informē, ka lēmuma projekts ir sagatavots saistībā ar 
Liepājas valstspilsētas Vēlēšanu komisijas sniegto 
informāciju, ka Domē nav vakcinēta un nav ieguvusi 
attiecīgu sertifikātu viena deputāte. Lēmuma projektā 
paredzēts apturēt deputātes pilnvaras uz laiku līdz tiek 
uzrādīts sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas faktu, bet 
ne ilgāk kā uz laiku, kamēr tiesību akts, uz kura pamata 
deputāta pilnvaras apturētas, ir spēkā.  
   Papildus informē, ka minētais likums ir spēkā līdz 
2022.gada 1.jūlijam. 
   Vērš deputātu uzmanību, ka Liepājas valstspilsētas 
pašvaldībai šāds lēmums ir jāpieņem obligāti, jo to ir 
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noteicis likumdevējs likumā “Par pagaidu papildu 
prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju 
deputātu darbam”, konkrēti, minētā likuma 8.pantā.    
   Lūdz deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Par deputātes Ludmilas Rjazanovas darbu liepājnieku labā un par solidarizēšanos 
Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanas pasākumu īstenošanā viedokli izsaka 
deputāte Helēna Geriloviča. 
 

Helēna Geriloviča: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā. 
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācijas Organizatoriskā daļa (turpmāk – 
Organizatoriskā daļa) var reģistrēt Jūsu mutisko 
balsojumu? 
 

Helēna Geriloviča: - Informē, ka balso “par” sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  12 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns Striks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  1 (Linda Matisone) 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.450/16 "Par deputātes 
pilnvaru apturēšanu". 

 
2.§ 

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

(spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai) 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2015.–2020.gadam pielikumā Nr.2.2. 
“Investīciju plāns 2015.–2020.gadam” veiktos 
precizējumus.  
   Pēc Liepājas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk arī - 
pašvaldība) institūciju pieprasījuma Investīciju plānā 
2015.–2020.gadam veiktas 34 izmaiņas - iekļauti 12 
jauni projekti, dzēsti 2 projekti un 20 projektiem precizēti 
dati.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Helēna Geriloviča:  - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  - 13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.451/16 "Par Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma 
Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" 
aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas Attīstības 
programmas apstiprināšanai)". 

 
3.§ 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" par 2021.gadu  

(programma spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai) 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt grozījumus Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumā 
Nr.2.1. ”Rīcību plāns 2015.-2020.gadam” par 2021.gadu. 
Rīcību plānā ietverti pašvaldības institūciju aktualizētie 
saraksti ar attīstības darbiem, kurus tās plāno paveikt 
2021.gadā piešķirtā finansējuma ietvaros. Izmaiņu 
kopskaits ir 14, no tām dzēstas 2 pozīcijas un precizētas 
12 esošās pozīcijas.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Helēna Geriloviča: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.452/16 "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-
2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-
2020.gadam" par 2021.gadu (programma spēkā līdz 
jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai)". 

 
4.§ 

Par 2022.gada Attīstības budžeta pieprasījumu un  
Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 
2022.-2027.gadam pielikumu “Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un 

investīciju plāns” (2022.gada plāns) 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt pašvaldības institūciju 
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iesniegto attīstības pozīciju sarakstu 2022.gadam 
sasaisti ar pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem, 
noteikt to prioritāro secību, tādējādi nodrošinot Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības 
programmas 2022.–2027.gadam īstenošanu 
2022.gadā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Helēna Geriloviča: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz Organizatoriskajai daļai nofiksēt protokolā 
Helēnas Gerilovičas balsojumu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  - 13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, 
Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns Striks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.453/16 "Par 2022.gada 
Attīstības budžeta pieprasījumu un Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikumu 
“Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un 
investīciju plāns” (2022.gada plāns)". 

 
5.§ 

Par projektu “Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas attīstība 
Liepājā” 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: 
 

 

 

 

 

 

 
 

- Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atbalstīt projekta “Darba ar jaunatni 
kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas attīstība Liepājā” 
īstenošanu.  
   Projekts apstiprināts ar Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras lēmumu šā gada 2. decembra un 
tā īstenošanai ir piešķirts valsts budžeta finansējums 6 
821,76 eiro.  
   Projekta mērķis ir darba ar jaunatni sistēmas attīstība 
Liepājā, pilnveidojot esošo pakalpojumu un jaunatnes 
politikas īstenošanā iesaistīto sadarbību, tai skaitā 
uzlabojot sadarbību ar jaunatnes nevalstiskajām 
organizācijām un skolēnu pašpārvaldēm, nodrošinot 
jaunatnes politikas īstenošanu atbilstoši jauniešu 
vajadzībām un pašvaldības iespējām un specifikai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Helēna Geriloviča: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
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6.§ 

Par projektu “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas 
lieguma "Liepājas ezers" teritorijā, Zirgu salā” 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atbalstīt projekta "Kompleksu 
apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas 
lieguma "Liepājas ezers" teritorijā, Zirgu salā" 
sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma saņemšanai 
projektu iesniegumu atlases konkursā.  
   Projekta ietvaros tiks nodrošināta antropogēnās 
slodzes mazināšana Natura 2000 teritorijā, Zirgu salā. 
Tiks turpināti darbi pie atkritumu izgāztuves 
rekultivācijas, biotopu saglabāšanas un apstādījumu 
veidošanas Zirgu salas teritorijā. Plānots izbūvēt 
2020.gadā pabeigtā skrituļošanas loka turpinājumu, kā 
arī izveidot veselības takas ar izvietotiem 3 āra 
trenažieriem loka iekšpusē un izbūvēt 1 koka laipu. 
Projekta kopējās izmaksas ir 938 235,29 eiro, no kurām 
pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) – 105 551,47 
eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Helēna Geriloviča: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz Organizatoriskajai daļai nofiksēt protokolā 
Helēnas Gerilovičas balsojumu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  12 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, 
Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns Striks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Dace Bluķe – tehnisku problēmu dēļ) 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz Organizatoriskajai daļai nofiksēt protokolā 
Helēnas Gerilovičas balsojumu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  12 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, 
Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns Striks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Dace Bluķe – tehnisku problēmu dēļ) 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.454/16 "Par projektu "Darba ar 
jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas 
attīstība Liepājā"". 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.455/16 "Par projektu 
"Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu 
īstenošana dabas lieguma "Liepājas ezers" 
teritorijā, Zirgu salā"". 

 

 
 

7.§ 
Par aizņēmumu projekta "Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā" 

īstenošanai 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka lēmuma projekts sagatavots, lai pašvaldība 
varētu saņemt no Valsts kases aizņēmumu līdz 308 194 
eiro Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta 
”Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība Zirgu salā” 
īstenošanai. Projekta ietvaros tiks izbūvēta iebrauktuve 
Zirgu salā ar caurteku, apgaismojuma sistēma no 
iebrauktuves apkārt izbūvētajam skrituļošanas ceļam 
līdz Dabas mājai, tiks izveidoti apstādījumi un puķu 
dobes, kā arī uzstādītas videokameras.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  12 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, 
Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns Striks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Dace Bluķe – tehnisku problēmu dēļ) 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.456/16 "Par aizņēmumu 
projekta "Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība 
Zirgu salā" īstenošanai". 

 
8.§ 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka" 
maksas pakalpojumiem 

 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka, lai nodrošinātu Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Centrālā 
zinātniskā bibliotēka” darbību un finanšu līdzekļu 
piesaisti, kas sekmētu radošo un saimniecisko iniciatīvu, 
materiāli tehniskās bāzes kvalitāti un apmierinātu 
sabiedrības kultūras vajadzības, izskatīšanai ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt jaunus 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas 
Centrālā zinātniskā bibliotēka” maksas pakalpojumu 
izcenojumus. Šobrīd spēkā esošie maksas pakalpojumu 
izcenojumi ir apstiprināti 2018.gadā, un tos ir 
nepieciešams aktualizēt atbilstoši esošajai situācijai, kā 
arī saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Par lēmumu balso: "par"  - 13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.457/16 "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā 
bibliotēka" maksas pakalpojumiem". 

 
9.§ 

Par Liepājas valstspilsētas Izglītības attīstības koncepcijas 2020.-2025. gadam 
apstiprināšanu 

 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka, novērtējot izglītības lomu pilsētas attīstībā 
un ņemot vērā nacionālā līmenī definētās prioritātes 
izglītības nozarē, ir pabeigts darbs pie Liepājas 
valstspilsētas Izglītības attīstības koncepcijas 2020.-
2025.gadam (turpmāk arī - Koncepcija) izstrādes. 
Koncepcijas izstrādes mērķis bija apzināt pašreizējo 
situāciju un pastāvošos izaicinājumus un noteikt 
Liepājas valstspilsētas specifiskās attīstības tendences 
un iespējamās nākotnes vajadzības izglītības nozarē. 
Koncepciju ir izstrādājusi sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Dynamic University”. Saistībā ar minēto ir 
sagatavots lēmuma projekts, ar kuru paredzēts 
apstiprinātu Liepājas valstspilsētas Izglītības attīstības 
koncepciju 2020.-2025.gadam.  
   Dod vārdu izstrādātāja pārstāvim 5 min ziņojumam. 
 

Līna Dzene: - Prezentē izstrādāto Izglītības attīstības koncepciju 
2020.-2025.gadam. 
 

   Jautājumu par Liepājas valstspilsētas Izglītības attīstības koncepciju 2020.-
2025.gadam un tās aktualizēšanu apspriešanā piedalās: Jānis Vilnītis, Dace Bluķe, 
Gunārs Ansiņš un Līna Dzene. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.458/16 "Par Liepājas 
valstspilsētas Izglītības attīstības koncepcijas   
2020.-2025.gadam apstiprināšanu". 
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10.§ 
Par Liepājas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2021.-2025.gadam 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto 
negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kā arī 
nodrošinātu starptautiski noteikto emisiju 
samazināšanas mērķu izpildi, izskatīšanai ir iesniegts 
lēmuma projekts, ar kuru paredzēts apstiprināt 
izstrādāto gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības 
programmu 2021.-2025.gadam un koordinēt tās 
īstenošanu. Rīcības programmu izstrādāja personu 
apvienība SIA “L4” un SIA “Ardenis”. Programmā ir 
novērtēta Liepājas gaisa kvalitāte, piesārņojuma avoti 
un to radītā teritoriālā ietekme un nozīmība uz gaisa 
kvalitāti, izstrādātas piesārņojuma teritorijas zonējumu 
kartes, kā arī noteikti veicamie pasākumi gaisa 
kvalitātes saglabāšanai, kas iedalīti vairākās grupās un 
ir cieši saistīti arī ar Liepājas valstspilsētas attīstības 
programmā plānotajiem pasākumiem. Programmā 
noteikto pasākumu īstenošanai, tai skaitā gaisa 
kvalitātes indikatīvo mērījumu (monitoringa) 
nodrošināšanai, nepieciešami finanšu līdzekļi aptuveni 
50 000 eiro gadā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.459/16 "Par Liepājas gaisa 
kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2021.-
2025.gadam". 

 
11.§ 

Par Liepājas valstspilsētas grants ielu pārbūves programmu 2022.-2027.gadam 
 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
ar kuru paredzēts apstiprināt Liepājas valstspilsētas 
grants ielu pārbūves programmu 2022.-2027.gadam un 
iekļaut to Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes 
novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 
1.redakcijas Rīcību investīciju plānā.  
   Programmas ietvaros paredzēts izbūvēt cieto segumu 
11,08 km Liepājas pilsētas grants seguma ielās. 
Programmas īstenošanas rezultātā tiks sakārtota vide, 
dzīves un gaisa kvalitāte, tiks novērsta applūšana un 
dubļu veidošanās gada slapjajos periodos, uzlabota 
satiksmes organizācija un drošība, sakārtotas pazemes 
inženierkomunikācijas, samazināti izdevumi ielu 
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infrastruktūras un inženierkomunikāciju uzturēšanai. 
Programmas kopējais finansējums laika posmā no 
2022. līdz 2027.gadam plānots aptuveni 9 500 000,00 
eiro apmērā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.460/16 "Par Liepājas 
valstspilsētas grants ielu pārbūves programmu 
2022.-2027.gadam". 

 
12.§ 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 
 

Ziņo Agris Mertens: - Informē, ka, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu 
aptaujas – konsultāciju pakalpojuma sniegšanai par 
ugunsdrošības jautājumiem mājsaimniecībām, kurās 
dzīvo personas ar trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas statusu, kā arī veiktu preventīvus pasākumus 
valsts ugunsdrošības jomā, izskatīšanai ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts noslēgt sadarbības 
līgumu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Uldis Sesks: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.461/16 "Par sadarbības 
līguma slēgšanu ar Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu". 

 
13.§ 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts ieņēmumu dienestu 
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Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts 
ieņēmumu dienestu par informācijas sniegšanu 
tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras E-pakalpojumu infrastruktūru.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.462/16 "Par sadarbības 
līguma slēgšanu ar Valsts ieņēmumu dienestu". 

 
14.§ 

Par līguma noslēgšanu ar Kurzemes plānošanas reģionu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noslēgt līgumu ar Kurzemes plānošanas 
reģionu par sadarbību āra dabas klases Liepājas ezera 
Zirgu salā apsaimniekošanā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.463/16 "Par līguma 
noslēgšanu ar Kurzemes plānošanas reģionu". 

 
15.§ 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka, lai nodrošinātu vienu no pašvaldības 
funkcijām – nodrošināt decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto 
atkritumu regulāru savākšanu un attīrīšanu, kā arī veikt 
to uzskaiti, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu ar 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS", 
kas arī nākamgad veiks decentralizēto notekūdeņu 
sistēmu uzskaiti.  
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   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.464/16 "Par deleģēšanas 
līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"". 

 
16.§ 

Par pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” direktoru 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
“Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” (turpmāk - 
Sporta pārvalde) saņēma Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” (turpmāk - 
Tenisa sporta skola) direktora Elana Zīverta iesniegumu 
ar lūgumu pārtraukt darba attiecības, kā rezultātā Sporta 
pārvalde 2021.gada 29.oktobrī izsludināja atklātu 
konkursu uz Tenisa sporta skolas direktora amatu, uz 
kuru pieteicās 3 pretendenti. Pretendentu atlase notika 
divās kārtās. Uz darba interviju jeb atlases otro kārtu tika 
aicināti 2 pretendenti. Augstāko vērtējumu saņēma un 
līdz ar to par atbilstošāko kandidatūru tika izraudzīts 
Gints Siliņš.  
   Saistībā ar minēto, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma 
projekts, kurā paredzēts ar 2021.gada 31.decembri 
atbrīvot no amata Tenisa sporta skolas direktoru Elanu 
Zīvertu un iecelt ar 2022.gada 3.janvāri par Tenisa 
sporta skolas direktoru Gintu Siliņu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.465/16 "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" direktoru". 

 
17.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
nolikumu 
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Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka, lai izpildītu Domes 2021.gada 
16.septembra lēmuma "Par pastāvīgo komiteju 
pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem" 5.punkta 
prasības izstrādāt un virzīt komisiju nolikumus 
apstiprināšanai Domes sēdē, izskatīšanai un 
apstiprināšanai ir iesniegts jauns Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
nolikums.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.466/16 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.26 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas nolikums". 

 
18.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Pašvaldības līdzfinansējuma kultūras 
pieminekļu saglabāšanai iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 

nolikumu 
 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 
sēdē ir iesniegts jauns Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības Pašvaldības līdzfinansējuma kultūras 
pieminekļu saglabāšanai iesniegto projektu iesniegumu 
vērtēšanas komisijas nolikums, kurā aktualizēta 
komisijas darba organizācija.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.467/16 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Pašvaldības 
līdzfinansējuma kultūras pieminekļu saglabāšanai 
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iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 
nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.27 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Pašvaldības 
līdzfinansējuma kultūras pieminekļu saglabāšanai 
iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 
nolikums". 

 

19.§ 
Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Energoefektivitātes, līdzfinansējuma 

piešķiršanas daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un 
sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides pieteikumu izvērtēšanas 

komisijas nolikumu 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegts 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības Energoefektivitātes, 
līdzfinansējuma piešķiršanas daudzdzīvokļu mājām 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un sadzīves 
atkritumu savākšanas punktu izveides pieteikumu 
izvērtēšanas komisijas nolikums, kas ir pārstrādāts un 
aktualizēts atbilstoši esošajai situācijai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.468/16 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Energoefektivitātes, 
līdzfinansējuma piešķiršanas daudzdzīvokļu mājām 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un 
sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides 
pieteikumu izvērtēšanas komisijas nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.28 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Energoefektivitātes, 
līdzfinansējuma piešķiršanas daudzdzīvokļu mājām 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un 
sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides 
pieteikumu izvērtēšanas komisijas nolikums". 

 

20.§ 
Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu 

iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumu 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegts 
jauns Liepājas valstspilsētas pašvaldības Publisku 
izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas 
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komisijas nolikums, kurā, atbilstoši esošajai situācijai 
aktualizēta un papildināta komisijas darba organizācija.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.469/16 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Publisku izklaides un 
svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas 
komisijas nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.29 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Publisku izklaides un 
svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas 
komisijas nolikums". 

 

21.§ 
Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Nekustamo īpašumu jautājumu 

konsultatīvās komisijas nolikumu 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 
sēdē ir iesniegts jauns Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības Nekustamo īpašumu jautājumu 
konsultatīvās komisijas nolikums, kurā definēts 
komisijas mērķis, noteikts skaitliskais sastāvs, funkcijas 
un uzdevumi, darba organizācija, kā arī komisijas 
tiesības un atbildība.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr. 470/16 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Nekustamo īpašumu 
jautājumu konsultatīvās komisijas nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.30 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Nekustamo īpašumu 
jautājumu konsultatīvās komisijas nolikums". 
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22.§ 
Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Transporta infrastruktūras komisijas 

nolikumu 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegts 
jauns Liepājas valstspilsētas pašvaldības Transporta 
infrastruktūras komisijas nolikums, kurš pārstrādāts un 
aktualizēts, izpildot Domes 2021.gada 16.septembra 
lēmuma “Par pastāvīgo komiteju pārraudzībā izveidoto 
komisiju sastāviem” 5.punkta prasības.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.471/16 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Transporta 
infrastruktūras komisijas nolikumu".   

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.31 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Transporta 
infrastruktūras komisijas nolikums". 

 
23.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Vides komisijas nolikumu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka, lai izpildītu Domes 2021.gada 
16.septembra lēmuma Nr. 343/11 5.punktu saskaņā ar 
kuru Liepājas valstspilsētas komisiju priekšsēdētājiem 
trīs mēnešu laikā ir uzdots izstrādāt komisiju nolikumus 
un virzīt tos apstiprināšanai Domes sēdē, ir sagatavots 
jauns Liepājas valstspilsētas pašvaldības Vides 
komisijas nolikums, kurā noteikta komisijas 
izveidošanas kārtība, skaitliskais sastāvs, uzdevumi un 
darba organizācija.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr. 472/16 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Vides komisijas 
nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.32 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Vides komisijas 
nolikums". 

 
24.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikumu 
 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegts 
jauns Liepājas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu 
komisijas nolikums, kurā noteikta komisijas kompetence 
un aktualizēta komisijas darba organizācija.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.473/16 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 
nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.33 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 
nolikums". 

 
25.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisijas nolikumu 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka saskaņā ar Domes 2021.gada 14.oktobra 
lēmumu komisiju priekšsēdētājiem trīs mēnešu laikā ir 
uzdots izstrādāt komisiju nolikumus un virzīt tos 
apstiprināšanai Domes sēdē. Izpildot minēto 
nosacījumu, izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegts 
jauns Liepājas valstspilsētas pašvaldības Izglītības 
komisijas nolikums.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.474/16 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisijas 
nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.34 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisijas 
nolikums". 

 
26.§ 

Par grozījumiem 2020.gada 23.aprīļa nolikumā Nr.11 "Liepājas pilsētas 
pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums" 

 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
ar kuru paredzēts apstiprināt grozījumus Liepājas 
pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa nolikumā Nr.11 
"Liepājas pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību 
aizsardzības sadarbības grupas nolikums".  
   Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības 
grupas (turpmāk - Sadarbības grupa) nolikumā paredz, 
papildināt Sadarbības grupas sastāvu, iekļaujot tajā 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības 
policijas biroja pārstāvi, papildināt Sadarbības grupas 
kompetenci un darba organizācija, kā arī aktualizēt visā 
nolikumā Liepājas pilsētas un Liepājas pilsētas domes 
nosaukumu saskaņā ar Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumā noteikto.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.475/16 "Par grozījumiem 
2020.gada 23.aprīļa nolikumā Nr.11 "Liepājas 
pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības 
sadarbības grupas nolikums"". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.35 "Grozījumi Liepājas 
pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa nolikumā Nr.11 
"Liepājas pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību 
aizsardzības sadarbības grupas nolikums"". 

 
27.§ 

Par grozījumu 2018.gada 15.februāra nolikumā Nr.7 "Valsts budžeta 
mērķdotācijas sadales kārtība interešu izglītībā" 

 



 

21 

 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka, lai nodrošinātu kvalitatīvas un drošas 
interešu izglītības nodarbības, izskatīšanai ir iesniegts 
nolikuma projekts "Grozījums Liepājas pilsētas 
domes2018.gada 15.februāra nolikumāNr.7 “Valsts 
budžeta mērķdotācijas sadales kārtība interešu 
izglītībā”", kurā paredzēts izteikt jaunā redakcijā 
nolikuma 8.punktu, kas nosaka minimālo reģistrēto 
dalībnieku skaitu interešu izglītības programmā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.476/16 "Par grozījumu 
2018.gada 15.februāra nolikumā Nr.7 "Valsts 
budžeta mērķdotācijas sadales kārtība interešu 
izglītībā"". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.36 "Grozījums Liepājas 
pilsētas domes 2018.gada 15.februāra nolikumā Nr.7 
"Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība 
interešu izglītībā"". 

 
28.§ 

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 
 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi 
“Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un 
apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības teritorijā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) ar 
mērķi sakārtot tiesību normu atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 105.pantā noteiktajām tiesībām 
uz īpašumu un Administratīvās atbildības likuma 
normām.  
   Pamatojoties uz normatīvajos aktos meža 
apsaimniekošanas jomā noteikto, Saistošajos 
noteikumos ir noteikta ārpus meža augošu koku 
ciršanas izvērtēšanas kārtība, publiskās apspriešanas 
procedūras kārtība, sabiedrībai nozīmīgi publiskās 
apspriešanas gadījumi un zaudējumu atlīdzība par 
dabas daudzveidības samazināšanu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
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Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.477/16 "Par saistošo 
noteikumu apstiprināšanu". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 
"Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 
un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības teritorijā". 

 
29.§ 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegti 
grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.3 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota ielu tirdzniecība 
un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana”, 
kuri izstrādāti, lai mainītu kārtību, uz kā pamata tiek 
izsniegtas atļaujas ielu tirdzniecībai un sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Parku zonās. Tiek 
mainīts iesniegumu un nepieciešamās dokumentācijas 
iesniegšanas veids, lai nodrošinātu drošu elektronisko 
dokumentu iesniegšanu.  
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
saistošo noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.478/16 "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos". 
 

   2. Apstiprinēt saistošos noteikumus Nr.23 
"Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2016.gada 
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par 
kārtību, kādā tiek saskaņota ielu tirdzniecība un 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana"". 

 

30.§ 
Par grozījumiem 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 "Par 

Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2021.gadam" 
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Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka, lai nodrošinātu finansējumu pašvaldības 
uzturēšanas izdevumiem un uz attīstību vērstiem 
projektiem un pasākumiem, izskatīšanai ir iesniegti 
grozījumi Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā 
2021.gadam, kas paredz šādas izmaiņas: 
- precizēt pašvaldības ieņēmumu prognozes un 
nenodokļu ieņēmumus, kā arī no valsts budžeta 
saņemtās mērķdotācijas; 
- precizēt izdevumus pamatbudžetā pa ekonomiskās 
klasifikācijas izdevumu kodiem; 
- precizēt pamatbudžeta finansēšanas daļu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un saistošo noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr. 479/16 "Par grozījumiem 
2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.49 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 
2021.gadam"". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24 
"Grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 
17.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 "Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 
2021.gadam"". 

 

31.§ 
Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 
sēdē ir iesniegts Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
budžets 2022.gadam.  
   Aicina Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 
Finanšu pārvaldes vadītāju iepazīstināt deputātus ar 
sagatavoto budžetu 2022.gadam. 
 

Evija Kalveniece: - Prezentē sagatavoto Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības budžeta 2022.gadam projektu. 
 

   Jautājumu par budžeta projektu 2022.gadam un par iepēju nākamajā gadā budžeta 
grozījumos ieplānot lielāku finansējumu privātajām auklēm apspriešanā piedalās Dace 
Bluķe un Gunārs Ansiņš. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.480/16 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25 "Par 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 
2022.gadam". 

 
32.§ 

Par atļauju Pāvelam Juram savienot amatus 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas nepieciešams, lai sniegtu atļauju Pāvelam Juram 
savienot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas 7. vidusskola" direktora amatu ar Konkursa 
komisijas bērnu un jauniešu nometņu iesniegto projektu 
izvērtēšanai locekļa amatu, Izglītības komisijas locekļa 
amatu un Liepājas Universitātes Senāta priekšsēdētāja 
amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Atis Deksnis: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Agris Mertens: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz nofiksēt protokolā Ata Dekšņa un Agra Mertena 
balsojumu “par” sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.481/16 "Par atļauju Pāvelam 
Juram savienot amatus". 

 
33.§ 

Par atļauju Intai Korņējevai savienot amatus 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas nepieciešams, lai sniegtu atļauju Intai Korņējevai 
savienot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola" 
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34.§ 

Par atļauju Kristīnei Niedrei-Latherei savienot amatus 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas nepieciešams, lai sniegtu atļauju Kristīnei Niedrei-
Latherei savienot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" vadītājas amatu ar 
Komisijas valsts budžeta mērķdotācijas interešu 
izglītībai un profesionālās ievirzes izglītībai sadalei 
locekles amatu, Stipendiju piešķiršanas komisijas 
locekles amatu, Konkursa komisijas bērnu un jauniešu 
nometņu iesniegto projektu izvērtēšanai locekles amatu, 
Izglītības komisijas priekšsēdētājas amatu, Liepājas 
Universitātes padomes locekles amatu un pašvaldības 
pārstāvja aizvietotāja amatu Latvijas Pašvaldību 
savienības Izglītības un kultūras komitejā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Atis Deksnis: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz Organizatorisko daļu nofiksēt protokolā Ata 
Dekšņa balsojumu “par” sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

direktores amatu ar Komisijas valsts budžeta 
mērķdotācijas interešu izglītībai un profesionālās 
ievirzes izglītībai sadalei locekles amatu un Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta akreditācijas komisijas 
ekspertes amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Atis Deksnis: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz Organizatorisko daļu nofiksēt protokolā Ata 
Dekšņa balsojumu “par” sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  - 13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.482/16 "Par atļauju                              
Intai Korņējevai savienot amatus". 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.483/16 "Par atļauju                  
Kristīnei Niedrei-Latherei savienot amatus". 

 
35.§ 

Par atļauju Gintam Ročānam savienot amatus 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai sniegtu atļauju 
Gintam Ročānam savienot Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Oskara Kalpaka Liepājas 15. 
vidusskola” direktora amatu ar Vides komisijas locekļa 
amatu un Stipendiju piešķiršanas komisijas locekļa 
amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Atis Deksnis: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz Organizatorisko daļu nofiksēt protokolā Ata 
Dekšņa balsojumu “par” sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.484/16 "Par atļauju                 
Gintam Ročānam savienot amatus". 

 
36.§ 

Par atļauju Gaļinai Skorobogatovai savienot amatus 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai sniegtu atļauju 
Gaļinai Skorobogatovai savienot Liepājas 
3.pamatskolas direktores amatu ar Izglītības komisijas 
locekles amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Atis Deksnis: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz Organizatorisko daļu nofiksēt protokolā Ata 
Dekšņa balsojumu “par” sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
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Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.485/16 "Par atļauju                     
Gaļinai Skorobogatovai savienot amatus". 

 
37.§ 

Par atļauju Kārlim Strautiņam savienot amatus 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai sniegtu atļauju 
Kārlim Strautiņam savienot Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Liepājas Raiņa 6.vidusskola" 
direktora amatu ar Izglītības komisijas locekļa amatu un 
ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas 
komisijas vadītāja, eksperta amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.486/16 "Par atļauju                       
Kārlim Strautiņam savienot amatus". 

 
38.§ 

Par atļauju Inetai Šmēdiņai savienot amatus 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai sniegtu atļauju 
Inetai Šmēdiņai savienot Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Liepājas bērnu un jaunatnes centrs” direktores 
amatu ar Komisijas valsts budžeta mērķdotācijas 
interešu izglītībai un profesionālās ievirzes izglītībai 
sadalei locekles amatu un Konkursa komisijas bērnu un 
jauniešu nometņu iesniegto projektu izvērtēšanai 
locekles amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.487/16 "Par atļauju                       
Inetai Šmēdiņai savienot amatus". 

 
39.§ 

Par atļauju Helvijam Valcim savienot amatus 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai sniegtu atļauju 
Helvijam Valcim savienot Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Liepājas Valsts 1. ģimnāzija” direktora amatu 
ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes deputāta 
amatu, Sociālo lietu komisijas priekšsēdētāja amatu, 
pašvaldības pārstāvja Latvijas Pašvaldību savienības 
Veselības un sociālo jautājumu komitejā amatu, Bērnu 
tiesību aizsardzības sadarbības grupas priekšsēdētāja 
amatu un Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu 
nozares profesoru padomes locekļa amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma 
izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  12 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Helvijs Valcis – interešu konflikta iespējamības 
dēļ) 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.488/16 "Par atļauju                 
Helvijam Valcim savienot amatus". 

 
40.§ 

Par Sociālā dienesta lēmumu Nr.2-10/1/5201 
 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas nepieciešams, lai Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā izskatītu personas iesniegto 
apstrīdēšanas iesniegumu par Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Domes 
Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais dienests) 
pieņemto lēmumu, ar kuru personai piešķirts mājokļa 
pabalsts. Vispusīgi izvērtējot lietas materiālus kopumā 
pēc būtības un savstarpējā saistībā, Dome konstatē, ka 
Sociālais dienests saskaņā ar sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības jomu regulējošiem normatīvajiem 
aktiem ir pieņēmis pamatotu lēmumu un tas ir atstājams 
negrozīts.  
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   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.489/16 "Par Sociālā dienesta 
lēmumu Nr.2-10/1/5201". 

 
41.§ 

Par Sociālā dienesta lēmumu Nr.2-10/1/5213 
 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas nepieciešams, lai Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā izskatītu personas iesniegto 
apstrīdēšanas iesniegumu par Sociālā dienesta 
pieņemto lēmumu, ar kuru personai atteikts piešķirt 
asistenta pakalpojumu. Vispusīgi izvērtējot lietas 
materiālus kopumā pēc būtības un savstarpējā saistībā, 
izvērtējot faktiskos un tiesiskos apstākļus kopsakarā ar 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu 
regulējošiem tiesību aktiem, Dome konstatē, ka 
atbilstoši Administratīvā procesa likuma 81.pantam 
Sociālā dienesta lēmums ir atstājams negrozīts.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.490/16 "Par Sociālā dienesta 
lēmumu Nr.2-10/1/5213". 

 
42.§ 

Par apstrīdēšanas iesniegumu 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka, lēmuma projekts sagatavots, lai 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 
izskatītu personas iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu 
par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 
pilsētas būvvalde” (turpmāk - Būvvalde) pieņemto 
lēmumu, ar kuru nekustamā īpašuma kopīpašniekiem 
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atteikts izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes 
nosacījumus.  
   Izskatot apstrīdēšanas iesniegumā izvirzītos 
argumentus, vispusīgi izvērtējot lietas apstākļus un 
tiesību normas, Dome atzīst, ka Būvvaldes lēmums ir 
tiesisks un pamatots, līdz ar ko tas ir atstājams 
negrozīts.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.491/16 "Par apstrīdēšanas 
iesniegumu". 

 
43.§ 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Vānes ielā 11-58, Liepājā 

 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam 
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības 
dzīvojamai telpai Vānes ielā 11-58, kas ir labiekārtots 1 
istabas dzīvoklis ar kopējo platību 41,9 kv.m.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.492/16 "Par kvalificētam 
speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu 
dzīvojamai telpai Vānes ielā 11-58, Liepājā". 

 
44.§ 

Par servitūta nodibināšanu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts piekrist, ka par labu pašvaldības 
nekustamajam īpašumam, zemesgabalam Brīvības ielā 
94B, tiek nodibināts ceļa servitūts ar tiesībām uz 
braucamo ceļu aptuveni 4,50 m platumā uz 
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nekustamajiem īpašumiem Brīvības ielā 94A 1009,40 
kv.m platībā, Brīvības ielā 94C 44,19 kv.m platībā un 
Brīvības ielā 100A 290,12 kv.m platībā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Agris Mertens: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz Organizatorisko daļu nofiksēt protokolā Agra 
Mertena balsojumu “par” sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  - 13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.493/16 "Par servitūta 
nodibināšanu". 

 
45.§ 

Par zemesgabala Ploču ielā 12A ¼ domājamās daļas iznomāšanu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iznomāt privātpersonai zemesgabala 
Ploču ielā 12A daļu 176 kv.m platībā līdz 2031.gada 
31.decembrim tai piederošo būvju uzturēšanai un 
apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.494/16 "Par zemesgabala 
Ploču ielā 12A ¼ domājamās daļas iznomāšanu". 

 
46.§ 

Par zemesgabala Cukura ielā, blakus nekustamajam īpašumam Cukura ielā 8/16, 
daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt 2017.gada 1.februārī ar SIA 
“RUMBA TOURS” noslēgto līgumu par zemesgabala 
Cukura ielā daļas 260 kv.m platībā nomu teritorijas 
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labiekārtošanai un autostāvvietu izveidošanai uz laiku 
līdz 2027.gada 31.janvārim.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.495/16 "Par zemesgabala 
Cukura ielā, blakus nekustamajam īpašumam 
Cukura ielā 8/16, daļas nomas līguma darbības 
termiņa pagarināšanu". 

 
47.§ 

Par nekustamā īpašuma, zemes vienības "Jūrmalas parks" Liepājā daļas (vieta 
Nr.9.p), zemes nomas tiesības izsoli 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt pašvaldības nekustamā 
īpašuma - zemes vienības “Jūrmalas parks” Liepājā 
daļas (vieta Nr.9.p) 340 kv.m platībā - nomas tiesības 
izsoles noteikumus.  
   Minētajā zemesgabalā plānots uzstādīt tīklu parku.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Uldis Sesks: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz Organizatorisko daļu nofiksēt protokolā Ulda 
Seska balsojumu “par” sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.496/16 "Par nekustamā 
īpašuma, zemes vienības "Jūrmalas parks" Liepājā 
daļas (vieta Nr.9.p), zemes nomas tiesības izsoli". 

 

48.§ 
Par atkārtotu nomas tiesību izsoli Pilsētas kapsētu teritorijās 
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Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt atkārtotu nomas tiesības 
izsoļu noteikumus pašvaldībai piederošu nekustamo 
īpašumu - zemesgabalu un ēku daļu - nomai Pilsētas 
kapsētu teritorijās.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.497/16 "Par atkārtotu nomas 
tiesību izsoli Pilsētas kapsētu teritorijās". 

 

49.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Dārza ielā 9-12 atsavināšanu 

 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka, lai nodrošinātu īrniekam tiesības izpirkt 
īrēto dzīvokli, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Dārza ielā 9-12 atsavināšanu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.498/16 "Par dzīvokļa īpašuma 
Dārza ielā 9-12 atsavināšanu". 

 

50.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Cukura ielā 5-32 nosacīto cenu 

 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Cukura ielā 
5-32 nosacīto cenu 13 500 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.499/16 "Par dzīvokļa īpašuma 
Cukura ielā 5-32 nosacīto cenu". 

 

51.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 95-27 nosacīto cenu 

 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Grīzupes 
ielā 95-27 nosacīto cenu 12 100 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.500/16 "Par dzīvokļa īpašuma 
Grīzupes ielā 95-27 nosacīto cenu". 

 

52.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-54 nosacīto cenu 

 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-54 nosacīto cenu                   
18 600 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

ar lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: Pieņemt lēmumu Nr. 501/16 "Par dzīvokļa īpašuma 
Krūmu ielā 36-54 nosacīto cenu" 

 
53.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 13-6 nosacīto cenu 
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Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 13-6 nosacīto cenu            
14 800 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.502/16 "Par dzīvokļa īpašuma 
Nākotnes ielā 13-6 nosacīto cenu". 

 
54.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-43 nosacīto cenu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-43 nosacīto cenu            
21 900 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.503/16 "Par dzīvokļa īpašuma 
Skrundas ielā 20-43 nosacīto cenu". 

 
55.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-22 nosacīto cenu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 
43-22 nosacīto cenu 9 900 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.504/16 "Par dzīvokļa īpašuma 
Talsu ielā 43-22 nosacīto cenu". 

 
56.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 8A-22 nosacīto cenu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Turaidas 
ielā 8A-22 nosacīto cenu 12 200 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.505/16 "Par dzīvokļa īpašuma 
Turaidas ielā 8A-22 nosacīto cenu". 

 
57.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 2-2 nosacīto cenu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Vērgales 
ielā 2-2 nosacīto cenu 16 500 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.506/16 "Par dzīvokļa īpašuma 
Vērgales ielā 2-2 nosacīto cenu". 

 

 
Sēde slēgta 2021.gada 16.decembrī pulksten 13:38. 
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Priekšsēdētājs             Gunārs Ansiņš (21.12.2021.) 

 

Protokolēja                        Egita Lukjanova (21.12.2021.) 


