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SĒDES PROTOKOLS 

Liepājā 
 
2022.gada 17.martā 

 
Nr. 5 

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošo 
noteikumu Nr.14 “Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums” 81.1 2.apakšpunktu, ievērojot 
Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 13.punktu un ar 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 2022.gada 4.marta rīkojumu 
Nr.47/2.1.1 “Par papildu nosacījumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
apstiprinātā Pasākumu plāna un iekšējās kontroles kārtības, lai ierobežotu Covid-19 
izplatīšanās iespēju Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā, 10.punktu, Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes sēde notiek, izmantojot videokonferenču rīku Zoom 
Meeting. 
 
Sēde sasaukta 2022.gada 17.martā pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2022.gada 17.martā pulksten 12:01. 
Sēdi vada Pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs  Ansiņš 
 
Sēdē piedalās 13 deputāti: 

Dace Bluķe 
Atis Deksnis 
Helēna Geriloviča  
Uldis Hmieļevskis  
Uldis Lipskis  
Linda Matisone  
Agris  Mertens  
Ludmila Rjazanova 
Uldis Sesks  
Edvīns Striks 
Modris Šveiduks 
Helvijs Valcis  
Jānis Vilnītis  

 
Sēdē nepiedalās 1 deputāts 
          Vilnis Vitkovskis - attaisnotā prombūtnē 

 
Uzaicinātās personas:  

Agita Ansule, Liepājas pilsētas būvvaldes galvenā māksliniece (19.§) 
Mārtiņš Ābols, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs (1.§) 
Eva Ciekurze, SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” valdes locekle (3.§) 
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (36.§ - 50.§) 
Ronalds Fricbergs, pašvaldības izpilddirektors (21.§) 
Kitija Gulbe, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes Izdevumu daļas 
vadošā ekonomiste (21.§) 
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Annija Jēkabsone, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļas eksperte stratēģiskās plānošanas 
jautājumos (1.§) 
Anda Justoviča, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes vadītājas p.i. 
(21.§) 
Linda Krasovska, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta direktore (35.§)  
Agija Kudrēviča, Liepājas pilsētas būvvaldes vadītāja vietniece (19.§) 
Nauris Lazdāns, Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks (2.§) 
Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (5.§, 7.§, 
8.§ un 11.§)  
Maija Putra, Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes juriste (14.§ - 18.§)  
Aija Saldovere, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas 
nodaļas eksperte nodarbinātības jautājumos (4.§) 
Inta Šoriņa, Kultūras pārvaldes kultūras projektu vadītāja (2.§)  
Margarita Teivāne, Apstādījumu uzraudzības komisijas priekšsēdētāja (12.§)  
Arnis Vītols, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas 
nodaļas vadītājs (10.§) 
Olevs Zutis, pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktors 
(51.§)  

 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem 2022.gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-
2027.gadam pielikumā “Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju 
plāns” (2022.gada plāns). 

2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības pieteikumu 2.atlases kārtai par Eiropas 
kultūras galvaspilsētas nosaukumu 2027.gadā. 

3. Par projektu “Cilvēkresursu piesaistes programma “Liepājas teātra trupas 
nostiprināšanai 2022.-2026.gadam””. 

4. Par grozījumu 2015.gada 14.maija lēmumā Nr.207 "Par dalību projekta "PROTI 
un DARI!" īstenošanā". 

5. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vadītāju. 

6. Par līguma noslēgšanu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. 

7. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību. 

8. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes centru. 

9. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas prokuratūru. 

10. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa 
noteikumiem 2022.gadam. 

11. Par grozījumu 2013.gada 21.marta nolikumā Nr.2 "Par talantīgo izglītojamo 
finansiālu motivāciju". 

12. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijas 
nolikumu. 

13. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu komisijas nolikumu. 

14. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisijas nolikumu. 

15. Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Liepājas Sporta spēļu skola" nolikumā. 

16. Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" nolikumā. 
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17. Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Liepājas Kompleksā sporta skola" 
nolikumā. 

18. Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Liepājas Futbola skola" nolikumā. 

19. Par saistošo noteikumu precizēšanu. 

20. Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa 
tilta līdz tramvaja tiltam. 

21. Par grozījumiem 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam". 

22. Par Sociālā dienesta lēmumu. 

23. Par Sociālā dienesta lēmumu Nr.2-10/1/18. 

24. Par Sociālo lietu komisijas lēmumu. 

25. Par atļauju Mārim Egmanim savienot amatus. 

26. Par atļauju Jurim Jirgenam savienot amatus. 

27. Par atļauju Dacei Kārklai savienot amatus. 

28. Par atļauju Lindai Krasovskai savienot amatus. 

29. Par atļauju Elanam Strazdiņam savienot amatus. 

30. Par atļauju Aivim Tintam savienot amatus. 

31. Par atļauju Arvīdam Vitālam savienot amatus. 

32. Par atļauju Taigai Ziemelei savienot amatus. 

33. Par atļauju Olevam Zutim savienot amatus. 

34. Par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes 
ūdeņos un Liepājas ezerā rakstisku izsoli. 

35. Par telpas Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā. 

36. Par neapdzīvojamo telpu Brīvības ielā 95B nodošanu lietošanā. 

37. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Brīvības ielā 13/15-14, Liepājā. 

38. Par grozījumu 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 “Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādi “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE””. 

39. Par lietošanas tiesību aprobežojumiem zemesgabaliem Lībiešu ielā 31 un Lībiešu 
ielā 37/53, Liepājā. 

40. Par zemesgabala Studentu rotas ielā 7A, blakus nekustamajam īpašumam 
Katedrāles ielā 15, daļas iznomāšanu. 

41. Par zemesgabala Klaipēdas ielā, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 
104C, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

42. Par zemesgabala Bāriņu ielā 19A nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

43. Par Liepājas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.Z6) daļas zemes 
nomas tiesības izsoli. 

44. Par zemes vienības daļas Zvejnieku alejā 2 apbūves tiesību. 

45. Par dzīvokļa īpašuma Aldaru ielā 8-11 atsavināšanu. 

46. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12B-22 atsavināšanu. 

47. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 9-3 atsavināšanu. 

48. Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 2-13 atsavināšanu. 

49. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-34 nosacīto cenu. 

50. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 15-70 nosacīto cenu. 

 
Par papildu darba kārtības jautājumu 
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Ziņo Gunārs Ansiņš: - Atklāj Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
(turpmāk arī – Dome) sēdi un informē, ka Domes sēdes 
darba kārtībā ir iekļauti 50 jautājumi.  
   Informē, ka pēc Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
(turpmāk arī – pašvaldība) izpilddirektora ierosinājuma 
izskatīšanai ir sagatavots papildjautājums "Par 
grozījumu 2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"", kas ir 
saistīts ar atbalstu Ukrainas valstspiederīgajiem 
braukšanai Liepājas sabiedriskajā transportā.  
   Aicina balsot par papildjautājuma "Par grozījumu 
2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 
"Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"" 
iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Iekļaut Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
sēdes darba kārtībā jautājumu "Par grozījumu 
2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 
"Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"". 

 
1.§ 

Par grozījumiem 2022.gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas                            

2022.-2027.gadam pielikumā "Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un 
investīciju plāns" (2022.gada plāns) 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt plānoto attīstības pozīciju 
sasaisti ar pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem 
un, finansējuma piešķiršanas gadījumā, nodrošināt 
Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
attīstības programmas 2022.-2027.gadam īstenošanu 
2022.gadā, kā arī apstiprināt attīstības pozīcijas un to 
prioritāro secību, kura Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācijas Finanšu pārvaldei jāievēro, gatavojot un 
virzot priekšlikumu budžeta un budžeta grozījumu 
projektam.  
   Aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Uldis Lipskis: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet balso “par” sagatavoto 
lēmuma projektu.   

Gunārs Ansiņš: - Lūdz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 
Organizatoriskajai daļai nofiksēt deputāta Ulda Lipska 
balsojumu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.80/5 "Par grozījumiem 
2022.gada attīstības budžeta pieprasījumā un 
Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikumā 
“Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un 
investīciju plāns” (2022.gada plāns)". 

 
2.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības pieteikumu 2.atlases kārtai par Eiropas 
kultūras galvaspilsētas nosaukumu 2027.gadā 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atbalstīt Liepājas valstspilsētas 
pieteikuma iesniegšanu Kultūras ministrijā 2.atlases 
kārtai par Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu 
2027.gadā.  
   Lūdz Intu Šoriņu informēt deputātus par sagatavoto 
pieteikumu. 
 

Inta Šoriņa: - Informē deputātus par Liepājas valstspilsētas, 
Dienvidkurzemes novada un Kuldīgas novada 
pašvaldību kopīgi sagatavoto pieteikumu 2.atlases 
kārtai par Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu 
2027.gadā. 
 

   Atzinību komandai, kas strādājusi pie pieteikuma 2.atlases kārtai par Eiropas kultūras 
galvaspilsētas nosaukumu 2027.gadā izstrādes, izsaka Dace Bluķe. 
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai deputātiem ir vēl jautājumi vai komentāri? Ja 
tādu nav, aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.81/5 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības pieteikumu 2.atlases 
kārtai par Eiropas kultūras galvaspilsētas 
nosaukumu 2027.gadā". 

 
3.§ 

Par projektu “Cilvēkresursu piesaistes programma “Liepājas teātra trupas 
nostiprināšanai 2022.-2026.gadam”” 

 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka, lai veicinātu cilvēkresursu piesaisti kultūras 
jomai, izveidojot un nostiprinot vecuma grupās 
sabalansētu Liepājas teātra trupu, kas veicinātu kultūras 
attīstību Liepājā, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atbalstīt pašvaldības dalību projektā 
"Cilvēkresursu piesaistes programma "Liepājas teātra 
trupas nostiprināšanai 2022.-2026.gadam"" un 
nodrošināt minētā projekta īstenošanai nepieciešamo 
pašvaldības līdzfinansējumu laika posmā no 2022.gada 
līdz 2026.gadam par kopējo summu 118 065,60 eiro.   
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.82/5 "Par projektu 
"Cilvēkresursu piesaistes programma "Liepājas 
teātra trupas nostiprināšanai 2022.-2026.gadam"". 

 
4.§ 

Par grozījumu 2015.gada 14.maija lēmumā Nr.207 "Par dalību projekta                
"PROTI un DARI!" īstenošanā" 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts izdarīt grozījumu 2015.gada 14.maija 
lēmumā "Par dalību projekta "PROTI un DARI!" 
īstenošanā"", pagarinot projekta īstenošanas termiņu 
līdz 2023.gada 31.oktobrim un samazinot projekta 
kopējās izmaksas.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Uldis Sesks: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet atbalsta sagatavoto lēmuma 
projektu. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.83/5 "Par grozījumu 2015.gada 
14.maija lēmumā Nr.207 "Par dalību projekta "PROTI 
un DARI!" īstenošanā"". 

 
5.§ 

Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vadītāju 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka 2022.gada 2.februārī tika izsludināja 
atklāts konkurss uz Liepājas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zīļuks” vadītāja amatu. Atklātā konkursā par 
piemērotāko pretendenti minētajam amatam tika atzīta 
Lāsma Feodosova.  
   Saistībā ar minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iecelt ar 2022.gada 4.aprīli par Liepājas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” vadītāju Lāsmu 
Feodosovu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavot lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.84/5 "Par Liepājas 
pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vadītāju". 

 
6.§ 

Par līguma noslēgšanu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noslēgt līgumu starp Liepājas 
valstspilsētas pašvaldību un Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldi, lai pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 
dzimtsarakstu nodaļa” saņemtu un aktualizētu datus 
valsts informācijas sistēmā “Fizisko personu reģistrs”.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
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Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.85/5 "Par līguma noslēgšanu 
ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi". 

 
7.§ 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noslēgt sadarbības līgumu ar 
Dienvidkurzemes novada pašvaldību izglītības jomā. 
Sadarbības līgums paredz pašvaldības iestādes 
“Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” Izglītības 
attīstības un metodiskā atbalsta centra un 
Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes kopīgas 
aktivitātes, pusēm nodrošinot nepieciešamo darbinieku 
iesaisti un resursus. Sadarbību koordinēs Izglītības 
attīstības un metodiskā atbalsta centra speciālisti 
atbilstoši kompetencei.  
   Lēmuma projektā paredzēts arī grozīt Domes 
2021.gada 11.novembra lēmumu, ar kuru dibināts 
Metodiskais centrs, mainot tā nosaukumu no Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiskais centrs uz 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes “Izglītības 
attīstības un metodiskā atbalsta centrs”.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Helvijs Valcis: - Informē, ka interneta savienojuma problēmu dēļ nevar 
nobalsot lietvedības programmā, bet balso “par” 
sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz nofiksēt deputāta Helvija Valča mutisko 
balsojumu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.86/5 "Par sadarbības līguma 
slēgšanu ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību". 

 
8.§ 
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Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes centru 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noslēgt sadarbības līgumu ar 
Jaunsardzes centru, ar mērķi uzlabot Jaunsardzes 
centra sadarbību ar pašvaldību. Sadarbības līgums ar 
Jaunsardzes centru noslēgts jau vairākkārt, lai veicinātu 
jaunatnes pilsoniskās apziņas un personiskās 
līdzdalības prasmju veidošanu, veidojot jauniešos 
izpratni par valsts aizsardzību, patriotismu un pilsonisko 
apziņu, tai skaitā īstenojot jaunsargu interešu izglītību 
un valsts aizsardzības mācību.    
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.87/5 "Par sadarbības līguma 
slēgšanu ar Jaunsardzes centru". 

 
9.§ 

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas prokuratūru 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka, lai Latvijas Republikas prokuratūra 
tiešsaistes datu pārraides režīmā no pašvaldības 
saņemtu un apstrādātu fizisko personu datus, proti, lai 
iegūtu informāciju par personai piešķirto 
maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, lemjot 
jautājumu par sodu, procesuālo izdevumu piedziņu no 
valsts līdzekļiem vai pārstāvja uzaicināšanu, izmantojot 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības lietojumprogrammu 
“Pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas 
informācijas sistēma”, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma 
projekts, kurā paredzēts noslēgt sadarbības līgumu ar 
Latvijas Republikas prokuratūru.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.88/5 "Par sadarbības līguma 
noslēgšanu ar Latvijas Republikas prokuratūru". 

 
10.§ 

Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa 
noteikumiem 2022.gadam 

 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegti Mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa 
noteikumi 2022.gadam, kuros noteikta kārtība, kādā 
2022.gadā tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 
sīko, mazo un vidējo komercsabiedrību  (turpmāk - MVK) 
projektiem.  
   Ņemot vērā šī brīža situāciju, kas izveidojusies Covid-
19 sakarā, kad tūrisma nozares uzņēmumi no 
noteiktajiem ierobežojumiem ir cietuši vissmagāk, 
nepieciešams sniegt atbalstu konkrēti šai nozarei. 
   Vienas MVK vienam projektam pieļaujamais 
minimālais līdzfinansējuma apmērs ir 2 500 eiro, bet 
maksimāli pieļaujamais līdzfinansējums - 10 000 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
noteikumu projektu. 
 

   Komentāru par MVK projektu līdzfinansēšanas konkursu, kas sniedz atbalstu maziem 
un vidējiem komersantiem, kuri cietuši no Covid-19 sakarā uzliktajiem ierobežojumiem, 
izsaka Ludmila Rjazanova. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.89/5 "Par mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas 
konkursa noteikumiem 2022.gadam ". 
 

   2. Apstiprināt noteikumus Nr.1  "Mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas 
konkursa noteikumi 2022.gadam". 

 
11.§ 

Par grozījumu 2013.gada 21.marta nolikumā Nr.2 "Par talantīgo izglītojamo 
finansiālu motivāciju" 

 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts 
par grozījumu nolikumā Nr.2 "Par talantīgo izglītojamo 
finansiālu motivāciju", kurā paredzēts izteikt jaunā 
redakcijā nolikuma 3.3.1.apakšpunktu, nosakot, ka 
talantīgo izglītojamo vērtēšana notiek mācību gada 
noslēgumā, kā tas paredzēts Ministru kabineta 
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2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai" 115.1 punktā, kā arī 
2019.gada 3.septembra noteikumu Nr.416 "Noteikumi 
par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un 
vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem" 
18.punktā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.90/5 "Par grozījumu 
2013.gada 21.marta nolikumā Nr.2 "Par talantīgo 
izglītojamo finansiālu motivāciju"". 
    

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.8 "Grozījums Liepājas 
pilsētas domes 2013.gada 21.marta nolikumā Nr.2 
"Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju"". 

 
12.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijas 
nolikumu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegts 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu 
uzraudzības komisijas nolikums.  
   Nolikumā noteikts Apstādījumu uzraudzības komisijas 
skaitliskais sastāvs un darbības mērķis, noteiktas 
komisijas funkcijas un uzdevumi, darba organizācija, 
tiesības un atbildība.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.91/5 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu 
uzraudzības komisijas nolikumu".     
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   2. Apstiprināt nolikumu Nr.9 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu 
uzraudzības komisijas nolikumu". 

 
13.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu komisijas nolikumu 
 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegts 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu 
komisijas nolikums, kurā noteikta minētās komisijas 
izveidošanas kārtība, uzdevumi un darba organizācija.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.92/5 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu komisijas 
nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.10 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu komisijas 
nolikumu". 

 
14.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisijas nolikumu 
 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegts 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisijas 
nolikums. Iepriekšējais nolikums ir apstiprināts 
2009.gada 8.oktobrī, šobrīd ir izstrādāts jauns nolikums, 
kurā noteikta minētās komisijas izveidošanas kārtība, 
komisijas mērķi, uzdevumi un tiesības, kā arī darba 
organizācija.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.93/5 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Sporta komisijas 
nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.11 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Sporta komisijas 
nolikums". 

 
15.§ 

Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Liepājas Sporta spēļu skola" nolikumā 

 

Ziņo Agris Mertens: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt grozījumus 2017.gada 
14.decembra nolikumā Nr.35 Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas Sporta spēļu skola” 
nolikums”.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:     1.Pieņemt lēmumu Nr.94/5 "Par grozījumiem 
pašvaldības iestādes "Liepājas Sporta spēļu skola" 
nolikumā". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.12 "Grozījumi Liepājas 
pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā 
Nr.35 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas Sporta spēļu skola" nolikums"". 

 
16.§ 

Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" nolikumā 
 

Ziņo Agris Mertens: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt grozījumus 2017.gada 
9.novembra nolikumā Nr.26 Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” 
nolikums”.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.95/5 "Par grozījumiem 
pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" 
nolikumā". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.13 "Grozījumi Liepājas 
pilsētas domes 2017.gada 9.novembra nolikumā 
Nr.26 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas Tenisa sporta skola" nolikums"". 

 

17.§ 
Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Liepājas Kompleksā sporta skola" 

nolikumā 
 

Ziņo Edvīns Striks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt grozījumus 2017.gada 
14.decembra nolikumā Nr.34 “Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas Kompleksā sporta skola” 
nolikums”.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.96/5 "Par grozījumiem 
pašvaldības iestādes "Liepājas Kompleksā sporta 
skola" nolikumā". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.14 "Grozījumi Liepājas 
pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā 
Nr.34 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas Kompleksā sporta skola" nolikums"". 

 
18.§ 

Par grozījumiem pašvaldības iestādes "Liepājas Futbola skola" nolikumā 
 

Ziņo Edvīns Striks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt grozījumus 2017.gada 
14.decembra nolikumā Nr.33 Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas Futbola skola” 
nolikums”.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
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Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.97/5 "Par grozījumiem 
pašvaldības iestādes "Liepājas Futbola skola" 
nolikumā". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.15 "Grozījumi Liepājas 
pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā 
Nr.33 "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas Futbola skola" nolikums"". 

 
 
 
 

19.§ 
Par saistošo noteikumu precizēšanu 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka Dome 2022.gada 17.februārī apstiprināja 
sasitošos noteikumus Nr.2 “Par pašvaldības nodevu par 
reklāmas izvietošanu Liepājā” un sasitošos noteikumus 
Nr.3 "Par reklāmu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 
un citu informatīvo materiālu izvietošanu Liepājā". 
Saskaņā ar likumā "Par pašvaldībām" noteikto saistošie 
noteikumi tika nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  
   Pašvaldībā saņemtas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas vēstules, kurās lūgts 
precizēt saistošos noteikumus Nr.2 un Nr.3.  
   Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, ar 
kuru paredzēts precizēt saistošos noteikumus.   
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.98/5 "Par saistošo noteikumu 
precizēšanu". 

 
20.§ 

Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa 
tilta līdz tramvaja tiltam 
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Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegti 
saistošie noteikumi "Par licencēto makšķerēšanu 
Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa 
tilta līdz Tramvaja tiltam", kuri nosaka kārtību, kādā 
saskaņā ar biedrības "Liepājas ezeri" izstrādāto un 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto nolikumu 
"Nolikums par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā 
un tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja 
tiltam 2020.–2024.gadam" un tā pielikumiem tiek 
organizēta licencētā makšķerēšana Liepājas ezerā un 
Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja 
tiltam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.99/5 "Par licencēto 
makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības 
kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam".     

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 "Par 
licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un 
tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja 
tiltam". 

 
21.§ 

Par grozījumiem 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25                       
"Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam" 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegti 
grozījumi Domes 2021.gada 16.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.25 "Par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības budžetu 2022.gadam”.  
   Aicina pašvaldības izpilddirektoru ziņot par 
nepieciešamajiem grozījumiem pašvaldības budžetā 
2022.gadam. 
 

Ronalds Fricbergs: - Informē par budžeta līdzekļu atlikumu uz gada sākumu, 
kas ir nepilni 20 miljoni eiro, kā arī par grozījumos 
paredzēto finansējumu uzturēšanas izdevumiem un uz 
attīstību vērstiem projektiem, pasākumiem un iegādēm. 
   Ņemot vērā pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas 
Domes Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais 
dienests) lūgumu, aicina deputātus atbalstīt vienas štata 
vietas “saimniecības pārzinis” izveidi minētajā iestādē. 
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Finansējums amata vietas izveidei tiks rasts no Sociālā 
dienesta budžeta līdzekļiem. 
 

   Jautājumu par grozījumiem pašvaldības budžetā 2022.gadam, par piešķirto 
finansējumu aukļu dienestam un tā apmēra pārskatīšanu un palielināšanu, gatavojot 
nākamos grozījumus budžetā, un par pašvaldības stipendijām pilsētai 
nepieciešamajiem speciālistiem apspriešanā piedalās: Dace Bluķe, Gunārs Ansiņš un 
Ronalds Fricbergs. 
   Komentāru par piešķirto finansējumu izglītības, kultūras un sporta nozarēm izsaka 
Jānis Vilnītis. 
 

Gunārs Ansiņš: - Izsaka pateicību pašvaldības izpilddirektoram un 
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 
darbiniekiem par ieguldīto darbu, izstrādājot pašvaldības 
budžeta 2022.gadam grozījumus. 
   Jautā, vai deputātiem vēl ir jautājumi vai komentāri? Ja 
tādu nav, aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu 
un saistošo noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.100/5 "Par grozījumiem 
2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.25 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
budžetu 2022.gadam"". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 
"Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
domes 2021.gada 16.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.25 “Par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības budžetu 2022.gadam"". 

 

22.§ 
Par Sociālā dienesta lēmumu 

 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka pašvaldībā ir saņemts iesniegums par 
Sociālā dienesta pieņemto lēmumu atteikt piešķirt 
mājokļa pabalstu.  
   Lai Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 
izskatītu personas iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu, 
ir sagatavots lēmuma projekts, kurā atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma 81.pantam, izskatot lietu 
pēc būtības, paredzēts atstāt negrozītu Sociālā dienesta 
lēmumu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
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Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.101/5 "Par Sociālā dienesta 
lēmumu". 

 
23.§ 

Par Sociālā dienesta lēmumu Nr.2-10/1/18 
 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka Domē ir saņemts personas iesniegums ar 
kuru tiek apstrīdēts Sociālā dienesta lēmums par 
atteikumu piešķirt mājokļa pabalstu.  
   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, 
ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atstāt 
negrozītu Sociālā dienesta lēmumu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.102/5 "Par Sociālā dienesta 
lēmumu Nr.2-10/1/18". 

 
24.§ 

Par Sociālo lietu komisijas lēmumu 
 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka, lai Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā izskatītu personas iesniegto 
apstrīdēšanas iesniegumu par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības Sociālo lietu komisijas pieņemto lēmumu, 
izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā, 
izvērtējot lietas materiālus un uzklausot iesniedzējas 
viedokli, paredzēts atcelt Sociālo lietu komisijas 
2021.gada 29.decembra lēmumu un uzdot Sociālo lietu 
komisijai izvērtēt administratīvās lietas materiālus no 
jauna, ņemot vērā jaunatklātos apstākļus.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Helvijs Valcis: - Paziņo, ka balsošanā nepiedalīsies, jo ir piedalījies 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu 
komisijas lēmuma pieņemšanā. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Jānis 
Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Helvijs Valcis - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.103/5 "Par Sociālo lietu 
komisijas lēmumu". 

 
25.§ 

Par atļauju Mārim Egmanim savienot amatus 
 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut Mārim Egmanim savienot 
pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde” 
vadītāja amatu ar Nekustamo īpašumu jautājumu 
konsultatīvās komisijas locekļa amatu un Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības pārstāvja amatu Latvijas 
Pašvaldību savienības Tautsaimniecības komitejas 
Dzīvokļu jautājumu apakškomitejā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.104/5 "Par atļauju Mārim 
Egmanim savienot amatus". 

 
26.§ 

Par atļauju Jurim Jirgenam savienot amatus 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut Jurim Jirgenam savienot 
pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" vadītāja amatu 
ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības pārstāvja 
aizvietotāja darbu Latvijas Pašvaldību savienības 
Izglītības un kultūras komitejā, Konferenču, semināru un 
starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas 
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locekļa amatu un Kultūras lietu komisijas priekšsēdētāja 
amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.105/5 "Par atļauju Jurim 
Jirgenam savienot amatus". 

 
27.§ 

Par atļauju Dacei Kārklai savienot amatus 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut Dacei Kārklai savienot 
pašvaldības iestādes "Liepājas muzejs" direktores 
amatu ar Kultūras lietu komisijas locekles amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.106/5 "Par atļauju Dacei 
Kārklai savienot amatus". 

 
28.§ 

Par atļauju Lindai Krasovskai savienot amatus 
 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut Lindai Krasovskai savienot Sociālā 
dienesta vadītājas amatu ar Sabiedrības veselības 
komisijas locekles amatu, Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības pārstāvja aizvietotāja darbu Latvijas 
Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu 
komitejā, Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
locekles amatu, Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības 
grupas locekles amatu un ar Valsts probācijas dienesta 
Kurzemes reģiona Liepājas 1. un 2.nodaļas 
Konsultatīvās padomes locekles amatu.  
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   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.107/5 "Par atļauju Lindai 
Krasovskai savienot amatus". 

 
29.§ 

Par atļauju Elanam Strazdiņam savienot amatus 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas paredz atļaut Elanam Strazdiņam savienot 
pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta 
pārvalde" vadītāja amatu ar SIA “Liepājas Olimpiskais 
centrs” valdes locekļa amatu, Komisijas valsts budžeta 
mērķdotācijas interešu izglītībai un profesionālās 
ievirzes izglītībai sadalei locekļa amatu, Publisku 
izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas 
komisijas locekļa amatu, Konkursa komisijas bērnu un 
jauniešu nometņu iesniegto projektu izvērtēšanai 
locekļa amatu, Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
pārstāvja amatu Latvijas Pašvaldību savienības 
Izglītības un kultūras komitejas Sporta jautājumu 
apakškomitejā, Sporta komisijas priekšsēdētāja amatu 
un ar Liepājas pilsētas domes Konferenču, semināru un 
starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas 
locekļa amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.108/5 "Par atļauju Elanam 
Strazdiņam savienot amatus". 

 
30.§ 

Par atļauju Aivim Tintam savienot amatus 
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Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas paredz atļaut Aivim Tintam savienot pašvaldības 
iestādes "Liepājas Futbola skola" direktora amatu ar 
Sporta komisijas locekļa amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.109/5 "Par atļauju Aivim 
Tintam savienot amatus". 

 
31.§ 

Par atļauju Arvīdam Vitālam savienot amatus 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut Arvīdam Vitālam savienot 
pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde” 
vadītāja amatu ar Energoefektivitātes, līdzfinansējuma 
piešķiršanas daudzdzīvokļu mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai un sadzīves atkritumu 
savākšanas punktu izveides pieteikumu izvērtēšanas 
komisijas locekļa amatu, Transporta infrastruktūras 
komisijas locekļa amatu, Vides aizsardzības fonda 
komisijas locekļa amatu, Nekustamo īpašumu jautājumu 
konsultatīvās komisijas locekļa amatu un ar Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības pārstāvja amatu Latvijas 
Pašvaldību savienības Tautsaimniecības komitejas 
Būvniecības apakškomitejā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.110/5 "Par atļauju Arvīdam 
Vitālam savienot amatus". 

 
32.§ 

Par atļauju Taigai Ziemelei savienot amatus 
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Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavoto lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut Taigai Ziemelei savienot 
pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas bāriņtiesa” 
bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu ar Dzīvokļu komisijas 
priekšsēdētāja vietnieces amatu, Administratīvās 
komisijas locekles amatu un ar Bērnu tiesību 
aizsardzības sadarbības grupa locekles amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Uldis Sesks: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet atbalsta sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz nofiksēt deputāta Ulda Seska mutisko balsojumu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.111/5 "Par atļauju Taigai 
Ziemelei savienot amatus". 

 

33.§ 
Par atļauju Olevam Zutim savienot amatus 

 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavoto lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut Olevam Zutim savienot 
pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais 
transports” direktora amatu ar Publisku izklaides un 
svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas 
locekļa amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Uldis Sesks: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet atbalsta sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz nofiksēt deputāta Ulda Seska balsojumu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.112/5 "Par atļauju Olevam 
Zutim savienot amatus". 
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34.§ 

Par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes 
ūdeņos un Liepājas ezerā rakstisku izsoli 

 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka, lai nodrošinātu zvejas tiesību nomas 
iespējas Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā, 
izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts apstiprināt pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un 
Liepājas ezerā rakstiskas izsoles noteikumus.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.113/5 "Par pašpatēriņa 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras 
piekrastes ūdeņos un Liepājas ezerā rakstisku 
izsoli". 

 

35.§ 
Par telpas Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā 

 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka, lai nodrošinātu iespēju biedrībai “Liepājas 
Diabēta biedrība” veikt sabiedriskā labuma darbību - 
pilnveidot sabiedrības izpratni par veselības veicināšanu 
cukura diabēta pacientiem, ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts nodot sabiedriskā labuma 
organizācijai - biedrībai “Liepājas Diabēta biedrība” 
bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem telpas Nr.5,                   
Nr.6 un Nr.7 pašvaldības nekustamajā īpašumā                  
Klaipēdas ielā 96A.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.114/5 "Par telpas Klaipēdas 
ielā 96A nodošanu lietošanā". 
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36.§ 
Par neapdzīvojamo telpu Brīvības ielā 95B nodošanu lietošanā 

 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka, lai nodrošinātu pašvaldības īpašumā 
esošu telpu racionālu izmantošanu, kā arī atbalstītu 
sociālo uzņēmējdarbību pilsētā, izskatīšanai ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot sociālajam 
uzņēmumam SIA “Tanyta” bezatlīdzības lietošanā uz 5 
gadiem neapdzīvojamās telpas Brīvības ielā 95B 
sociālās uzņēmējdarbības veikšanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.115/5 "Par neapdzīvojamo 
telpu Brīvības ielā 95B nodošanu lietošanā". 

 
37.§ 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Brīvības ielā 13/15-14, Liepājā 

 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts lemt par kvalificētam speciālistam 
izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu 
nekustamajam īpašumam – dzīvoklim Nr.14                  
Brīvības ielā 13/15.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.116/5 "Par kvalificētam 
speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu 
dzīvojamai telpai Brīvības ielā 13/15-14, Liepājā". 

 
38.§ 

Par grozījumu 2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE"" 
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Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts jaunā redakcijā apstiprināt 2005.gada 
15.decembra lēmuma "Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādi "Nekustamā īpašuma pārvalde"" 
3.pielikumu "Pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma 
pārvalde" apsaimniekošanā nodotie īpašumi", tādējādi 
nodrošinot pašvaldības īpašumu pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.117/5 "Par grozījumu 
2005.gada 15.decembra lēmumā Nr.640 "Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA PĀRVALDE"". 

 
39.§ 

Par lietošanas tiesību aprobežojumiem zemesgabaliem                                            
Lībiešu ielā 31 un Lībiešu ielā 37/53, Liepājā 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka saskaņā ar SIA “Liepājas Energomontāža” 
izstrādāto projektu paredzēts pārbūvēt esošo 20 kV 
elektropārvades gaisa vadu līniju par 20 kV 
elektropārvades kabeļu līniju, kā rezultātā tiks 
apgrūtināta platība pašvaldībai piederošajās zemes 
vienībās.  
   Saistībā ar minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts piekrist, ka par labu akciju sabiedrībai 
"Sadales tīkls" tiek noteikti lietošanas tiesību 
aprobežojumi zemes vienības Lībiešu ielā 31 un zemes 
vienības Lībiešu ielā 37/53 daļām.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.118/5 "Par lietošanas tiesību 
aprobežojumiem zemesgabaliem Lībiešu ielā 31 un 
Lībiešu ielā 37/53, Liepājā". 

 
40.§ 

Par zemesgabala Studentu rotas ielā 7A, blakus nekustamajam īpašumam 
Katedrāles ielā 15, daļas iznomāšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iznomāt biedrībai "Katedrāles 15" uz 5 
gadiem zemesgabala Studentu rotas ielā 7A daļu 
teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietām mājas 
Katedrāles ielā 15 iedzīvotājiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.119/5 "Par zemesgabala 
Studentu rotas ielā 7A, blakus nekustamajam 
īpašumam Katedrāles ielā 15, daļas iznomāšanu". 

 
41.§ 

Par zemesgabala Klaipēdas ielā, blakus nekustamajam īpašumam  
Klaipēdas ielā 104C, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt akciju sabiedrībai "LPB" 
līguma par zemesgabala daļas Klaipēdas ielā 
iznomāšanu termiņu līdz 2027.gada 30.martam 
tirdzniecības centra "BAATA" darbības un transporta 
plūsmas nodrošināšanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.120/5 "Par zemesgabala 
Klaipēdas ielā, blakus nekustamajam īpašumam 
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Klaipēdas ielā 104C, daļas nomas līguma darbības 
termiņa pagarināšanu". 

 
42.§ 

Par zemesgabala Bāriņu ielā 19A nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" 
līguma par zemesgabala Bāriņu ielā 19A iznomāšanu 
termiņu līdz 2027.gada 21.martam norobežotas 
atkritumu novietnes ierīkošanai māju Dārza ielā 3 un 
Dārza ielā 5/7 iedzīvotājiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.121/5 "Par zemesgabala 
Bāriņu ielā 19A nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

 
43.§ 

Par Liepājas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.Z6)                           
daļas zemes nomas tiesības izsoli 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt Liepājas Jūras sauszemes 
piekrastes joslas daļas (vieta Nr.Z6) zemes nomas 
tiesības izsoles noteikumus.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Ludmila Rjazanova: - Informē, ka formāli, ņemot vērā zemes nomas līguma 
nosacījumus, nomnieks nav izpildījis līgumā noteikto 
attiecībā uz dokumentu iesniegšanas termiņu, tādēļ 
līgums uzskatāms par izbeigtu nākamajā dienā, un ka 
nomniekam nav izdevies sarunu ceļā atrisināt radušos 
situāciju. 
   Izsoles noteikumiem kā 4.pielikums ir pievienots 
zemesgabala plāns ar izmēru 20 x 30 m. No ceļa puses 
zemesgabals ir norobežots ar krasta kāpu, no jūras 
puses – izskatās, ka vēja un jūras ietekmē daži metri ir 
zuduši. Jautā, vai pirms dokumentu sagatavošanas 
izsolei tika veikti zemesgabala mērījumi un kad tas tika 
darīts?  
   Papildus informē, ka Kurzemes reģionālā vides 
pārvalde (turpmāk – Vides pārvalde) pagarināja lēmuma 
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izdošanas termiņu par sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “RIETUMKRASTS” (turpmāk arī – komersants) 
reģistrēto iesniegumu par ietekmes uz vidi sākotnējo 
izvērtējumu līdz 2022.gada 17.jūnijam, tāpēc sagatavot 
pārējos nepieciešamos dokumentus komersantam 
pagaidām nav iespējams.  
   Vērš deputātu uzmanību, ka izsoli plānots rīkot pirms 
vasaras sezonas, un ir iespējams, ka neviens 
pretendents nepieteiksies zemes nomai. Tādā gadījumā 
liepājnieki un pilsētas viesi paliks bez vienīgās 
kafejnīcas Karostas pludmalē, bez ģērbtuves 
vindsērfingistiem, bez pasākumiem un sacensībām. Pie 
Ziemeļu mola nav glābšanas stacijas un, cik zināms, 
minētais komersants pildīja arī glābēju pienākumus. 
   Informē, ka gatavojoties Domes sēdei ir pieprasījusi 
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu 
pārvaldei sniegt informāciju par to, cik finanšu līdzekļu 
pašvaldība 5 gadu laikā ir ieguldījusi infrastruktūras un 
vides sakārtošanai Beberliņos un Ziemeļu molā, lai 
atbalstītu komersantus un sacensības, bet atbildes uz 
šiem jautājumiem vēl nav saņēmusi. 
   Izsaka priekšlikumus, pirmkārt, neizsludināt izsoli, būt 
pretimnākošiem un pagarināt zemes nomas līgumu 
komersantam uz vienu gadu, dodot iespēju sakārtot 
visus nepieciešamos dokumentus, otrkārt, pārliecināties 
par iznomājamā zemesgabala izmēru, sagaidīt Vides 
pārvaldes lēmumu, treškārt, tuvākajā Domes pastāvīgās 
Pilsētas attīstības komitejas sēdē sniegt atbildes uz 
jautājumiem.  
    Skaidro, ka Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības 
komitejas sēdē atbalstīja lēmuma projektu, jo nav 
zinājusi nianses, bet šoreiz lēmuma projektu neatbalstīs. 
 

Māris Egmanis: - Skaidro jautājumus par iznomājamā zemesgabala 
platību un tā lietošanas mērķi, par komersanta dalību 
iepriekšējā izsolē un termiņu, kādā bija nepieciešams 
sakārtot dokumentus, par komersanta novēloto rīcību, 
iesniedzot dokumentus Vides pārvaldē, tādejādi   
nokavējot termiņu, kādā pašvaldības iestādē “Liepājas 
pilsētas būvvalde” bija jāiesniedz izvēlētam  būves     
apjomam     un     grupai     atbilstoša   būvniecības 
dokumentācija.  
   Informē, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“RIETUMKRASTS” var piedalīties izsolē un uzvaras 
gadījumā izpildīt visus nosacījumus, kas paredzēti 
izsoles noteikumos. 
 

   Komentāru par grūtībām sagatavot dokumentus un apmeklēt iestādes pagājušā gada 
nogalē ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu dēļ izsaka Ludmila Rjazanova. 
   Komentārus par glābšanas stacijām un glābējiem, par iespēju izvietot kameras 
pludmalē un par cilvēku apmācīšanu sniegt pirmo palīdzību izsaka Agris Mertens. 
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai deputātiem ir vēl komentāri vai jautājumi? Ja 
tādu nav, aicina paust viedokli, balsojot par lēmuma 
projektu. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  12 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Agris 
Mertens, Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris 
Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  2 (Helēna Geriloviča, Ludmila Rjazanova) 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr. 122/5 "Par Liepājas Jūras 
sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.Z6) daļas 
zemes nomas tiesības izsoli" 

 
44.§ 

Par zemes vienības daļas Zvejnieku alejā 2 apbūves tiesību 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" uz 30 gadiem 
apbūves tiesību zemes vienības daļā Zvejnieku alejā 2 
teritorijas labiekārtošanai un slēgtās futbola halles 
būvniecībai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.123/5 "Par zemes vienības 
daļas Zvejnieku alejā 2 apbūves tiesību". 

 

45.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Aldaru ielā 8-11 atsavināšanu 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Aldaru 
ielā 8-11 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.124/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Aldaru ielā 8-11 atsavināšanu". 

 
46.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12B-22 atsavināšanu 
 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Atmodas 
bulvārī 12B-22 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

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

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.125/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 12B-22 atsavināšanu". 

 
47.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 9-3 atsavināšanu 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Baltijas 
ielā 9-3 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa 
īrniekam.  
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.126/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Baltijas ielā 9-3 atsavināšanu". 
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48.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 2-13 atsavināšanu 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Spīdolas 
ielā 2-13 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 
dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.127/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Spīdolas ielā 2-13 atsavināšanu". 

 
49.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-34 nosacīto cenu 
 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka, lai īrniekam sniegtu iespēju izpirkt 
pašvaldībai piederošu dzīvokli, ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma 
Piltenes ielā 4-34 nosacīto cenu 12 800 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.128/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Piltenes ielā 4-34 nosacīto cenu". 

 
 
 
 

50.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 15-70 nosacīto cenu 

 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt atsavināšanai nodotā 
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dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 15-70 nosacīto cenu               
19 400 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.129/5 "Par dzīvokļa īpašuma 
Siļķu ielā 15-70 nosacīto cenu". 

 
51.§ 

Par grozījumu 2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par 
braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta 

maršrutu tīklā" 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka Liepājas valstspilsētas un 
Dienvidkurzemes sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisija ir izvērtējusi Ukrainas 
civiliedzīvotāju klātbūtni Liepājā un ka uz šo dienu Valsts 
robežsardzes Liepājas nodaļas (turpmāk – robežsardze) 
reģistros ir reģistrējušies vairāk nekā 462 cilvēki.  
   Lai atbalstītu Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri izceļo no 
Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas 
Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā 
konflikta norises laikā, izskatīšanai ir sagatavots lēmuma 
projekts par grozījumu 2018.gada 11.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.19 "Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklā". Grozījums saistošajos noteikumos 
paredz noteikt braukšanas maksas atvieglojumus 100% 
apmērā Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklā Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri iesnieguši 
pieteikumu par nepieciešamo atbalstu Sociālajā 
dienestā. Minētās personas varēs saņemt abonementa 
biļeti vienam ceturksnim.  
   Vai deputāti vēlas izteikties par sagatavoto lēmuma 
projektu un saistošo noteikumu projektu? 
 

   Jautājuma, vai atbalstu saņems tikai tie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri ir izceļojuši no 
Ukrainas Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ un ir reģistrējušies 
robežsardzē, nevis pastāvīgie Liepājas iedzīvotāji, kuriem ir Ukrainas pilsonība, 
apspriešanā piedalās: Dace Bluķe, Gunārs Ansiņš un Olevs Zutis. 
   Jautājuma, vai bērniem arī tiks piešķirtas atlaides braukšanai sabiedriskajā 
transportā, apspriešanā piedalās Ludmila Rjazanova un Olevs Zutis.  
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja tādu nav, 
aicina paust viedokli, balsojot. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.130/5 "Par grozījumu 
2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 
"Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 
"Grozījums Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par 
braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"". 

 
Sēde slēgta 2022.gada 17.martā pulksten 13:29. 
 
 
Priekšsēdētājs              Gunārs Ansiņš (23.03.2022.) 

 

Protokolēja              Egita Lukjanova (23.03.2022.) 


