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SĒDES PROTOKOLS 

Liepājā 
 
2022.gada 21.jūlijā 

 
Nr. 11 

 
 
Sēde sasaukta 2022.gada 21.jūlijā pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2022.gada 21.jūlijā pulksten 12:02. 
Sēdi vada Pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs  Ansiņš 
 
Sēdē piedalās 13 deputāti: 

Dace Bluķe 
Atis Deksnis 
Helēna Geriloviča (attālināti) 
Uldis Hmieļevskis  
Uldis Lipskis (attālināti) 
Linda Matisone  
Agris Mertens  
Ludmila Rjazanova 
Uldis Sesks  
Edvīns Striks (attālināti) 
Modris Šveiduks 
Helvijs Valcis  
Vilnis Vitkovskis (attālināti) 
 

Sēdē nepiedalās 1 deputāts: 
Jānis Vilnītis - attaisnotā prombūtne 

  
Uzaicinātās personas:  

Mārtiņš Ābols, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs (1.§, 
2.§ un 5.§) 
Kristīna Balode, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas juriste   
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (20.§ - 38.§) 
Ronalds Fricbergs, pašvaldības izpilddirektors 
Evija Kalveniece, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes vadītāja 
Kitija Laiveniece, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes Izdevumu 
daļas vadošā ekonomiste (15.§) 
Zita Lazdāne, pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga 
daļas vadītāja (3.§) 
Evija Mūrniece, Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītāja vietniece 
(7.§, 8.§, 14.§ un 16.§) 
Elans Strazdiņš, Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītājs (16.§) 
Iveta Tumaščika, SIA "Lielais Dzintars" juriste (6.§) 

 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
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DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas 
dokumentu apstiprināšanu. 

2. 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). 

3. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības mārketinga komunikācijas plāna 2022.-
2027. gadam apstiprināšanu. 

4. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas 
civilā aizsardzības plāna apstiprināšanu. 

5. Par projektu “Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas 
parkā, Liepājā”. 

6. Par koncertzāles “Lielais dzintars” telpu nomas maksas pakalpojuma cenrādi. 

7. Par pašvaldības iestādes “Liepājas Kompleksā sporta skola” sniegto maksas 
pakalpojumu cenu apstiprināšanu. 

8. Par grozījumiem 2014.gada 16.oktobra lēmumā Nr.305 “Par dienesta viesnīcas 
statusa piešķiršanu neapdzīvojamām telpām Siļķu ielā 7 un maksas pakalpojumu 
izcenojumu noteikšanu”. 

9. Par sadarbību ar biedrību “Latvijas Futbola federācija”. 

10. Par speciālās piemaksas apmēra noteikšanu par darbu, kas saistīts ar īpašu 
risku. 

11. Par grozījumu 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.5 “Par reālam dzīvības vai 
veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem”. 

12. Par grozījumiem Starpresoru vienošanās. 

13. Par sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru. 

14. Par grozījumiem 2020.gada 15.oktobra nolikumā Nr.28 “Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam”. 

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

16. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" vadītāju. 

17. Par atļauju Jānim Vilnītim savienot amatus. 

18. Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa atkārtotu iecelšanu. 

19. Par labvēlīga administratīvā akta izdošanu. 

20. Par grozījumiem 2022.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.142/6 “Par izmitināšanas 
pakalpojuma atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem”. 

21. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Cīravas ielā 20A, atsavināšanu. 

22. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8C-51 atsavināšanu. 

23. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14A-13 atsavināšanu. 

24. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-73 atsavināšanu. 

25. Par neizīrēta nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 atsavināšanu. 

26. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 7-40 nosacīto cenu. 

27. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 8-8 nosacīto cenu. 

28. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 14-19 nosacīto cenu. 

29. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-65 nosacīto cenu. 

30. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības Liepājā, Tirgus ielā, daļas zemes 
nomas tiesības izsoli. 
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31. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības Liepājā, Baznīcas ielā 7, daļas zemes 
nomas tiesības izsoli. 

32. Par Liepājas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D5) daļas zemes 
nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

33. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 43, 
daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

34. Par zemesgabala, Liepājas Jūras sauszemes piekrastes joslas daļas (vieta 
Nr.D1), nomas līguma grozījumu. 

35. Par zemesgabala Turaidas ielā 2A, blakus nekustamajam īpašumam Turaidas 
ielā 4, daļas iznomāšanu. 

36. Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31 nomu. 

37. Par zemesgabala Dārtas ielā 27 nomu. 

38. Par zemesgabala Ploču ielā 12 nomu. 

 
1.§ 

Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas 
dokumentu apstiprināšanu 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka, lai nodrošinātu kvalitatīvu Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības 
plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un 
sadarbības projektus starp Liepāju un Dienvidkurzemes 
novadu, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības 
plāna 2021.-2027.gada prioritātēm, sagatavotos Eiropas 
Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 
2021.gada, izskatīšanai Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes (turpmāk arī - Dome) sēdē ir 
iesniegts lēmuma projekts, ar kuru paredzēts apstiprināt:  
- Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035.gadam;  
- Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
attīstības programmu 2022.-2027.gadam;  
- Liepājas valstspilsētas  un Dienvidkurzemes novada 
ilgtspējīgas attīstības programmas 2022.-2027.gadam, 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības 
programmas 2022.–2027.gadam pašreizējās situācijas analīzē norādīto vidējo algu 
apspriešanā piedalās Linda Matisone un Ronalds Fricbergs. 
 

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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 



 

 

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

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.264/11 "Par Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo 
plānošanas dokumentu apstiprināšanu". 

 
2.§ 

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 grozījumus 2022.gada 
attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības 
programmas 2022.-2027.gadam pielikumā "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns" 
par 2022.gadu. Grozījumi ietver Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) institūciju 
aktualizētos sarakstus ar attīstības darbiem, kurus tās 
finansējuma piešķiršanas gadījumā plāno paveikt 
2022.gadā. Izmaiņu kopskaits ir 34, no tām 4 ir jaunas 
pozīcijas, precizētas 29 esošās pozīcijas un 1 pozīcija ir 
dzēsta.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Jautājumu par finanšu līdzekļu 10 000 eiro apmērā piešķiršanu izglītojošam 
pasākumam, par finansējuma nepieciešamību Liepājas 2.mūzikas skolas žoga 
remontam un ledus halles nodarbībām bērniem ar veselības problēmām apspriešanā 
piedalās Ludmila Rjazanova 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, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  1 (Ludmila Rjazanova) 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.265/11 "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)". 

 
3.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības mārketinga komunikācijas plāna 2022.-
2027.gadam apstiprināšanu 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības mārketinga komunikācijas plānu 2022.-
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2027.gadam. Pašvaldības mārketinga komunikācijas 
plāns 2022.-2027.gadam (turpmāk - Mārketinga plāns) 
definē rezultātu, kas pilsētai ir jāsasniedz ar plašākām 
mārketinga aktivitātēm, kurās ietilpst ne tikai 
komunikācija, bet arī pakalpojumu attīstība, partneru 
iesaiste, pilsētvide, mērķtiecīga iedzīvotāju izgītošana 
utt. Jaunā perioda Mārketinga plānā lielāks uzsvars tiek 
likts uz esošo un potenciālo iedzīvotāju (speciālisti, 
augstas kvalifikācijas darbinieki) auditorijām un 
mērķiem, kas ir saistīti ar iedzīvotāju lojalitātes un 
sabiedrības līdziesaistes veicināšanu, izglītošanu, kā arī 
jaunu iedzīvotāju piesaisti. Galvenie mērķi ir palielināt to 
cilvēku un uzņēmumu skaitu, kas pārceļas uz Liepāju, 
kā arī palielināt vidējo materiālo un emocionālo vērtību, 
ko Liepājai sniedz esošie iedzīvotāji un uzņēmumi, 
dodot pienesumu pilsētas sociāli ekonomiskajai 
attīstībai. Koordinēšanas darbu visām Mārketinga plāna 
ieviešanas aktivitātēm, ievērojot Mārketinga plānā 
noteiktās vadlīnijas un rekomendācijas, veiks Liepājas 
pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko 
attiecību un mārketinga daļa.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.266/11 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības mārketinga 
komunikācijas plāna 2022.-2027. gadam 
apstiprināšanu". 

 
4.§ 

Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas 
civilā aizsardzības plāna apstiprināšanu 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka, pamatojoties uz Civilās aizsardzības un 
katastrofas pārvaldīšanas likumu, pašvaldības domes 
uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības plānu saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem par civilās aizsardzības plānu struktūru un 
tajos iekļaujamo informāciju. Plānu jāapstiprina visām 
sadarbības teritorijā ietilpstošām pašvaldībām.  
   Ievērojot minēto, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma 
projekts, kas paredz apstiprināt Liepājas valstspilsētas 
un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības plānu. Plāns sastāv no 
publiskojamās un nepubliskojamās daļas, to ir izstrādājis 
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SIA "Vides un Ģeoloģijas Serviss", pamatojoties uz 
iepirkuma rezultātiem, sadarbībā ar Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisiju.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

    Komentāru par izstrādāto Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu izsaka Dace Bluķe. 
 

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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.267/11 "Par Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
sadarbības teritorijas civilā aizsardzības plāna 
apstiprināšanu". 

 
5.§ 

Par projektu “Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas 
parkā, Liepājā” 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atbalstīt "Rotaļu laukuma izveide vides 
kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā" 
(turpmāk - Projekts) sagatavošanu un iesniegšanu 
finansējuma saņemšanai Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda Rīcības programmas 
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma 
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošana” vienpadsmitās atklātās projektu iesniegumu 
atlases kārtas ietvaros. Projekta kopējās izmaksas tiek 
plānotas 200 000,00 eiro apmērā. Projekta ietvaros 
Jūrmalas parka bērnu rotaļu laukumā tiks izveidots 
jauns rotaļu laukums vietā, kurā tika demontēts 
iepriekšējais rotaļu objekts – kuģis, uzstādot jaunus un 
drošus rotaļu laukuma elementus un laukuma segumu 
atbilstoši vienotai laukuma tēmai “Jūra”, tādējādi 
paplašinot rotaļāšanās iespējas, radot atraktīvu vidi un 
uzlabojot laukuma telpisko kompozīciju.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.268/11 "Par projektu "Rotaļu 
laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai 
Jūrmalas parkā, Liepājā"". 

 
6.§ 

Par koncertzāles "Lielais dzintars" telpu nomas maksas pakalpojuma cenrādi 
 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt jaunu Liepājas koncertzāles 
“Lielais dzintars” telpu nomas maksas pakalpojuma 
cenrādi. Šobrīd spēkā esošās koncertzāles telpu nomas 
maksas apmērs noteikts ar Domes 2017.gada 
14.septembra lēmumu, un 5 gadu laikā ir mainījušās gan 
telpu apsaimniekošanas izmaksas, gan pieprasījums 
pēc telpām.  
   Iznomājot telpas, tiks sekmēta lielāku vai mazāku 
pasākumu norise, kā rezultātā ieguvējs ir ne tikai SIA 
“Lielais Dzintars” vai pašvaldība, bet arī citi komersanti, 
kas pilsētā nodrošina naktsmītnes, sniedz transporta, 
ēdināšanas un citus pakalpojumus.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.269/11 "Par koncertzāles 
"Lielais dzintars" telpu nomas maksas pakalpojuma 
cenrādi". 

 
7.§ 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas Kompleksā sporta skola" sniegto maksas 
pakalpojumu cenu apstiprināšanu 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Liepājas Kompleksā sporta skola” sniegto 
maksas pakalpojumu cenas - sporta centra “Ezerkrasts” 
Dunikas ielā 9/11 sniegto maksas pakalpojumu cenas, 
sporta centra “Ezerkrasts” dienesta viesnīcas Dunikas 
ielā 9/11 sniegto maksas pakalpojumu cenas un sporta 
bāzēs sniegto maksas pakalpojumu cenas, kā arī sporta 
centru atsevišķiem maksas pakalpojumiem 
piemērojamās atlaides.  
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   Jaunās maksas pakalpojumu cenas stāsies spēkā 
2022.gada 1.augustā.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.270/11 "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas Kompleksā sporta skola" sniegto 
maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu". 

 
8.§ 

Par grozījumiem 2014.gada 16.oktobra lēmumā Nr.305 "Par dienesta viesnīcas 
statusa piešķiršanu neapdzīvojamām telpām Siļķu ielā 7 un maksas pakalpojumu 

izcenojumu noteikšanu" 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegti grozījumi 
2014.gada 16.oktobra lēmumā Nr.305 “Par dienesta 
viesnīcas statusa piešķiršanu neapdzīvojamām telpām 
Siļķu ielā 7 un maksas pakalpojumu izcenojumu 
noteikšanu”, ar kuriem tiek aktualizētas Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas Sporta spēļu skola” 
dienesta viesnīcas Siļķu ielā 7 sniegto maksas 
pakalpojumu cenas un maksas pakalpojumiem 
piemērojamās atlaides.  
    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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.271/11 "Par grozījumiem 
2014.gada 16.oktobra lēmumā Nr.305 "Par dienesta 
viesnīcas statusa piešķiršanu neapdzīvojamām 
telpām Siļķu ielā 7 un maksas pakalpojumu 
izcenojumu noteikšanu"". 

 
9.§ 

Par sadarbību ar biedrību “Latvijas Futbola federācija” 
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Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka, lai atbilstoši biedrības “Latvijas Futbola 
federācija” (turpmāk arī - LFF) prasībām aprīkotu futbola 
stadionu “Daugava”, izskatīšanai ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts sadarboties ar biedrību 
“Latvijas Futbola federācija”, veicot Daugavas rezerves 
stadiona renovāciju atbilstoši LFF 2021.gada 9.martā 
apstiprināto noteikumu “Futbola stadionu un 
infrastruktūras noteikumi” nosacījumiem, nodrošinot I 
līgas kategorijas futbola stadionu prasībām atbilstošu 
sintētisko futbola laukuma segumu un infrastruktūru. 
Nodrošināt līguma izpildei nepieciešamo pašvaldības 
finansējumu 2023. un 2024.gadā, lai veiktu laukuma 
apgaismojuma pilnveidošanu atbilstoši LFF prasībām, 
nodrošinot vismaz 350 lx apgaismojuma vienmērīgu 
intensitāti.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.272/11 "Par sadarbību ar 
biedrību "Latvijas Futbola federācija"". 

 
10.§ 

Par speciālās piemaksas apmēra noteikšanu par darbu, kas saistīts ar īpašu 
risku 

 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noteikt no 2022.gada 1.augusta Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policija” (turpmāk - Pašvaldības policija) 
speciālās piemaksas apmēru par darbu, kas saistīts ar 
īpašu risku, līdz 5% no darbiniekam noteiktās 
mēnešalgas kārtējam gadam apstiprinātā budžeta 
ietvaros šādiem amatiem:  
- priekšnieks, priekšnieka vietnieks, administratīvās 
nodaļas priekšnieks, dežūrnodaļas priekšnieks, 
nepilngadīgo lietu nodaļas priekšnieks, transporta 
kontroles nodaļas priekšnieks; 
- vecākais inspektors, vecākais inspektors autovadītājs, 
inspektors, inspektors autovadītājs, vecākais 
kārtībnieks, vecākais kārtībnieks autovadītājs, 
kārtībnieks, kārtībnieks autovadītājs.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.273/11 "Par speciālās 
piemaksas apmēra noteikšanu par darbu, kas 
saistīts ar īpašu risku". 

 
11.§ 

Par grozījumu 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.5 "Par reālam dzīvības vai 
veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem" 

 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka saistībā ar iepriekš pieņemto lēmumu, kā 
arī ar izmaiņām vairāku Pašvaldības policijas darbinieku 
amatu nosaukumos, izskatīšanai ir sagatavoti grozījumi 
2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.5 “Par reālam 
dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) 
pakļautajiem amatiem”, kas paredz precizēt to amatu 
uzskaitījumu, kuri ir pakļauti reālam dzīvības vai 
veselības apdraudējumam (riskam).  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.274/11 "Par grozījumu 
2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.5 "Par reālam 
dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) 
pakļautajiem amatiem"". 

 
12.§ 

Par grozījumiem Starpresoru vienošanās 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts piešķirt Liepājas speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldei (turpmāk arī - Liepājas SEZ pārvalde) 
finanšu līdzekļus 285 000 eiro apmērā bijušās rūpnīcas 
“Liepājas metalurgs” teritorijas attīstības stratēģijas, 
izmaksu un ieguvumu analīzes un sanācijas plāna 
izstrādei. Liepājas SEZ pārvalde līdz 2024.gadam 
ieguldīs bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijas 
perspektīvās attīstības programmā minēto rīcību 
īstenošanai finansējumu 1 335 023 eiro apmērā.  



 

 

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

   Lēmuma projektā paredzēts arī grozīt Starpresoru 
vienošanos, kas noslēgta starp Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrāciju un Liepājas SEZ pārvaldi par 
bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijas 
perspektīvās attīstības programmas īstenošanu, lai 
pagarinātu Starpresoru vienošanās noteikto termiņu 
teritorijas attīstības turpmākas rīcības plāna izstrādei, kā 
arī, lai noteiktu kārtību, kādā tiek piešķirti bijušās 
rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijas perspektīvā 
attīstības programmā plānotie finanšu līdzekļi un kā 
atskatīties par līdzekļu faktisko izlietojumu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Jautājumu par lēmuma projekta 1.punktā paredzēto grozījumu Domes 2021.gada 
19.jūnija lēmuma Nr.263/7 “Par bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijas 
perspektīvo attīstības programmu” pielikumā, par pašvaldības budžeta līdzekļu 285 000 
eiro apmērā piešķiršanu sanācijas plāna izstrādei un par priekšlikumu iesaistīt Liepājas 
iedzīvotājus jautājuma par minētā finansējuma piešķiršanu risināšanā, kā arī par 
Liepājas SEZ ieguldījumu bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijas perspektīvās 
attīstības programmas īstenošanā apspriešanā piedalās: Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks un Ronalds Fricbergs. 
 

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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  1 (Ludmila Rjazanova) 

"atturas" -  1 (Helēna Geriloviča) 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.275/11 "Par grozījumiem 
Starpresoru vienošanās". 

 
13.§ 

Par sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru 
 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka pašvaldībā ir saņemta Nodarbinātības 
valsts aģentūras sagatavota vienošanās ar lūgumu 
izbeigt 2019.gada 12.decembrī noslēgto Sadarbības 
līgumu par sadarbību Brīvprātīgā darba informācijas 
sistēmas satura administrēšanā saistībā ar minētajā 
informācijas sistēmā veiktajām būtiskajām izmaiņām un 
piedāvājums turpināt sadarbību, slēdzot jaunu līgumu.  
   Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts izbeigt 2019.gada 12.decembrī noslēgto 
sadarbības līgumu un noslēgt jaunu sadarbības līgumu 
ar Nodarbinātības valsts aģentūru par Brīvprātīgā darba 
veicēju informācijas sistēmas www.brivpratigie.lv satura 
administrēšanu.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.276/11 "Par sadarbības 
līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru". 

 
14.§ 

Par grozījumiem 2020.gada 15.oktobra nolikumā Nr.28 "Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam" 

 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt grozījumus 2020.gada 
15.oktobra nolikumā Nr.28 "Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju 
atbalstam". Grozījumi nolikumā nepieciešami, jo praksē, 
pielietojot spēkā esošā nolikuma normas, tika konstatēta 
nepieciešamība koriģēt atsevišķu nolikuma punktus, 
precizējot finanšu līdzekļu piešķiršanas kārtību un 
nosacījumus.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.277/11 "Par grozījumiem 
2020.gada 15.oktobra nolikumā Nr.28 "Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta 
organizāciju atbalstam"".     

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.19 "Grozījumi Liepājas 
pilsētas domes 2020.gada 15.oktobra nolikumā 
Nr.28 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju 
piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam"". 

 
15.§ 

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 saistošajos noteikumos "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam". 
Minētie grozījumi ir izskatīti gan pašvaldības Budžeta 
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komisijā, gan Domes pastāvīgajā Finanšu komitejā, 
visiem deputātiem atbalstot.  
   Jautā, vai deputātiem ir jautājumi vai komentāri? Ja 
tādu nav, aicina paust viedokli, balsojot 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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.278/11 "Par grozījumiem 
2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.25 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
budžetu 2022.gadam"". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 
"Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
domes 2021.gada 16.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.25 "Par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības budžetu 2022.gadam"". 

 
16.§ 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" vadītāju 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācijā 2022.gada 28.jūnijā ir saņemts Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes 
Sporta pārvalde" (turpmāk - Sporta pārvalde) vadītāja 
Elana Strazdiņa iesniegums ar lūgumu atbrīvot no 
amata 2022.gada 31.jūlijā.  
   Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atbrīvot no Sporta pārvaldes vadītāja 
amata Elanu Strazdiņu un līdz jauna Sporta pārvaldes 
vadītāja apstiprināšanai amatā par Sporta pārvaldes 
vadītāja pienākumu izpildītāju iecelt vadītāja vietnieci 
Eviju Mūrnieci. Elana Strazdiņa pēdējā darba diena 
Sporta pārvaldē ir 2022.gada 29.jūlijs. 
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.279/11 "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" 
vadītāju". 

 
17.§ 

Par atļauju Jānim Vilnītim savienot amatus 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nosacījumiem 
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 
priekšsēdētāja vietnieks ir valsts amatpersona, kā arī 
minētajā likumā ir paredzēti speciālie valsts 
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi 
Liepājas SEZ valdes priekšsēdētāja vietniekam, kur cita 
starpā noteikts, ka konkrētā amatpersonas var savienot 
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, ja šī 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās 
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo 
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.  
   Ņemot vērā, ka saskaņā ar Liepājas speciālās zonas 
likumā noteikto Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
domes pārstāvji darbam Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas valdē tiek iecelti ar Domes lēmumu, 
izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz 
atļaut Jānim Vilnītim savienot Liepājas SEZ valdes 
priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes deputāta amatu, 
akciju sabiedrības “LIEPĀJAS PAPĪRS” valdes 
priekšsēdētāja amatu, sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “LP Fabrika” valdes priekšsēdētāja amatu, 
biedrības “Latvijas Basketbola Savienība” padomes 
locekļa amatu, biedrības “Liepājnieki” valdes 
priekšsēdētāja amatu, politiskās partijas “Latvijas 
Reģionu Apvienība” valdes locekļa amatu un politisko 
partiju apvienības “APVIENOTAIS SARAKSTS – 
Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, 
Liepājas partija” valdes locekļa amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  1 (Ludmila Rjazanova) 

"atturas" -  1 (Helēna Geriloviča) 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.280/11 "Par atļauju Jānim 
Vilnītim savienot amatus". 

 
18.§ 

Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa atkārtotu iecelšanu 
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Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka saskaņā ar Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas likuma nosacījumiem Liepājas SEZ 
valdes locekļus ieceļ uz pieciem gadiem un Domes 
pārstāvjus darbam Liepājas SEZ valdē ieceļ Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības dome.  
   Ņemot vērā, ka jūlijā beidzas Jāņa Vilnīša pilnvaru 
termiņš, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kas 
paredz atkārtoti kā Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
domes pārstāvi Liepājas SEZ valdē iecelt Jāni Vilnīti.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

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

Dace Bluķe: - Informē, ka balsojumā atturēsies, jo uzskata, ka viena 
uzņēmuma valdē tik daudz Domes deputāti nav 
adekvāta situācija. Šobrīd Liepājas SEZ valdē strādā 
gan Uldis Sesks, gan Jānis Vilnītis, gan Gunārs Ansiņš.  
  Uzskata, ka ir jāvirzās uz to, lai Liepājas SEZ būtu 
profesionāla valde. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  11 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Uldis Lipskis, Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  1 (Ludmila Rjazanova) 

"atturas" -  1 (Dace Bluķe) 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Hmieļevskis, ievērojot likumu "Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā") 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.281/11 "Par Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa 
atkārtotu iecelšanu". 

 
19.§ 

Par labvēlīga administratīvā akta izdošanu 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka ir saņemts personas iesniegums, kurā tiek 
lūgts rast iespēju Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
segt pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas 
izdevumus vienas ģimenes bērniem, kuri atrodas 
iesnieguma iesniedzējas aizbildnībā un kuru deklarētā 
dzīvesvietas adrese ir Liepājas valstspilsētas 
pašvaldībā, bet pirmsskolas izglītība tiek apgūta 
pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš”, Pāvilostā, 
Dienvidkurzemes novadā.  
   Saistībā ar minēto, izskatīšanai ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts atteikt izdot personai labvēlīgu 
administratīvo aktu, jo neizpildās Liepājas pilsētas 
domes 2011.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 
“Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem 
Liepājas vispārējās izglītības iestādēs” 2.punkta 
nosacījumi, ka atvieglojumus ir tiesīgi saņemt 



 

 

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

izglītojamie, kuri apgūst pirmsskolas izglītību Liepājas 
vispārējās izglītības iestādē un kuru deklarētā 
dzīvesvietas adrese ir Liepājas pilsētā.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.282/11 "Par labvēlīga 
administratīvā akta izdošanu". 

 
20.§ 

Par grozījumiem 2022.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.142/6 "Par izmitināšanas 
pakalpojuma atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem" 

 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegti grozījumi 
2022.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.142/6 “Par 
izmitināšanas pakalpojuma atbalstu Ukrainas 
civiliedzīvotājiem”, ar kuriem paredzēts noteikt, ka 
nepieciešamības gadījumos, izvērtējot personas 
individuālās vajadzības, Ukrainas civiliedzīvotājiem 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības sniegtā 
izmitināšanas pakalpojuma termiņš var tikt pagarināts 
līdz 2022.gada 31.decembrim, sedzot izdevumus par 
izmitināšanas pakalpojumu pašvaldības īpašumā 
esošajos dzīvokļa īpašumos, dzīvojamās telpās 
Sociālajās dzīvojamās mājās vai citās dzīvojamās telpās 
pašvaldības īpašumos.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.283/11 "Par grozījumiem 
2022.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.142/6 "Par 
izmitināšanas pakalpojuma atbalstu Ukrainas 
civiliedzīvotājiem"". 

 
21.§ 

Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Cīravas ielā 20A, atsavināšanu 



 

 

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

 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atsavināt apbūvētu zemesgabalu 
Cīravas ielā 20A, pārdodot par brīvu cenu uz tā esošās 
būves īpašniekam.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.284/11 "Par nekustamā 
īpašuma, zemesgabala Cīravas ielā 20A, 
atsavināšanu". 

 
22.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8C-51 atsavināšanu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Atmodas 
bulvārī 8C-51 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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.285/11 "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 8C-51 atsavināšanu". 

 
23.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14A-13 atsavināšanu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14A-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, 
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Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.286/11 "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 14A-13 atsavināšanu". 

 
24.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-73 atsavināšanu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 1-73 atsavināšanu, 
pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  
   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 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 
Organizatorisko daļu nofiksēt protokolā deputāta Agra 
Mertena balsojumu “par”. 
 

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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.287/11 "Par dzīvokļa īpašuma 
Lēņu ielā 1-73 atsavināšanu". 

 
25.§ 

Par neizīrēta nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 atsavināšanu 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt nekustamā īpašuma 
Brīvības ielā 74 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana izsolē.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.288/11 "Par neizīrēta 
nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 atsavināšanu". 

 
26.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 7-40 nosacīto cenu 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt atsavināšanai nodotā 
dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 7-40 nosacīto 
cenu 12 100 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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.289/11 "Par dzīvokļa īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 7-40 nosacīto cenu". 

 
27.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 8-8 nosacīto cenu 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt atsavināšanai nodotā 
dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 8-8 nosacīto cenu 27 200 
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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.290/11 "Par dzīvokļa īpašuma 
Piltenes ielā 8-8 nosacīto cenu". 

 
28.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 14-19 nosacīto cenu 
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Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma                            
Siļķu ielā 14-19 nosacīto cenu 20 000 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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.291/11 "Par dzīvokļa īpašuma 
Siļķu ielā 14-19 nosacīto cenu" 

 
29.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-65 nosacīto cenu 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma                
Viršu ielā 1-65 nosacīto cenu 8 200 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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.292/11 "Par dzīvokļa īpašuma 
Viršu ielā 1-65 nosacīto cenu". 

 
30.§ 

Par nekustamā īpašuma, zemes vienības Liepājā, Tirgus ielā, daļas zemes nomas 
tiesības izsoli 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt zemes vienības Tirgus ielā 
daļas zemes nomas tiesības izsoles noteikumus. Zemes 
vienības lietošanas mērķis - četru automašīnu 
vienlaicīgu elektrouzlādi nodrošinošu uzlādes staciju 
izbūve.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.293/11 "Par nekustamā 
īpašuma, zemes vienības Liepājā, Tirgus ielā, daļas 
zemes nomas tiesības izsoli". 

 
31.§ 

Par nekustamā īpašuma, zemes vienības Liepājā, Baznīcas ielā 7, daļas zemes 
nomas tiesības izsoli 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt zemes vienības                    
Baznīcas ielā 7 daļas zemes nomas tiesības izsoles 
noteikumus. Zemes vienības lietošanas mērķis - četru 
automašīnu vienlaicīgu elektrouzlādi nodrošinošu 
uzlādes staciju izbūve.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.294/11 "Par nekustamā 
īpašuma, zemes vienības Liepājā, Baznīcas ielā 7, 
daļas zemes nomas tiesības izsoli". 

 
32.§ 

Par Liepājas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D5) daļas zemes nomas 
tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt Liepājas Jūras sauszemes 
piekrastes joslas daļas (vieta Nr.D5) zemes nomas 
tiesības izsoles rezultātus un uzdot Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" 
noslēgt ar izsoles uzvarētāju SIA “Hotel Jūrnieku Ligzda” 
zemes nomas līgumu uz 5 gadiem, nosakot nosolīto 
nomas maksu 2 eiro 51 cents par 1 kv.m gadā.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.295/11 "Par Liepājas Jūras 
sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D5) daļas 
zemes nomas tiesības izsoles rezultātu 
apstiprināšanu". 

 
33.§ 

Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 43, daļas 
nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt Dzīvokļu īpašnieku biedrības 
“Mežu 43” līguma par zemesgabala Mežu ielā daļas 
iznomāšanu termiņu uz 5 gadiem teritorijas 
labiekārtošanai un autostāvvietu izveidošanai 
dzīvojamās mājas Mežu ielā 43 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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Mr.296/11 "Par zemesgabala 
Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam                   
Mežu ielā 43, daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

 
34.§ 

Par zemesgabala, Liepājas Jūras sauszemes piekrastes joslas daļas (vieta 
Nr.D1), nomas līguma grozījumu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka pašvaldībā ir saņemta 
komandītsabiedrības “KMRSK” vēstule, kurā lūgts 
pagarināt kafejnīcas novietošanas un saimnieciskās 
darbības uzsākšanas termiņu.  
   Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts grozīt starp pašvaldību un 
komandītsabiedrību “KMRSK” noslēgto līgumu par 
Liepājas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta 
Nr.D1) daļas nomu, nosakot, ka ne vēlāk kā līdz 
2023.gada 1.aprīlim Liepājas pilsētas būvvaldē ir 
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jāsaņem atzīme par īslaicīgās būves novietošanas 
nosacījumu izpildi un darbība iznomātajā zemesgabalā 
jāuzsāk ne vēlāk kā 2023.gada 1.maijā.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.297/11 "Par zemesgabala, 
Liepājas Jūras sauszemes piekrastes joslas daļas 
(vieta Nr.D1), nomas līguma grozījumu". 

 
35.§ 

Par zemesgabala Turaidas ielā 2A, blakus nekustamajam īpašumam Turaidas ielā 
4, daļas iznomāšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmums projekts, 
kurā paredzēts iznomāt Dzīvokļu īpašnieku 
apsaimniekošanas biedrībai “TURAIDAS 4” uz 5 gadiem 
zemesgabala Turaidas ielā 2A daļu teritorijas 
labiekārtošanai un sadzīves atkritumu novietnes 
ierīkošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmums 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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.298/11 "Par zemesgabala 
Turaidas ielā 2A, blakus nekustamajam īpašumam 
Turaidas ielā 4, daļas iznomāšanu". 

 
36.§ 

Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31 nomu 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts nodrošināt tiesības pārslēgt zemes 
nomas līgumu par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31 daļas 
nomu uz 10 gadiem no vienas privātpersonas uz otru, 
pamatojoties uz zemesgabalā esošo ēku nekustamā 
īpašuma daļas pārdošanu.  
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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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.299/11 "Par zemesgabala 
Ķieģeļu ielā 31 nomu". 

 
37.§ 

Par zemesgabala Dārtas ielā 27 nomu 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts nodrošināt tiesības pārslēgt zemes 
nomas līgumu par zemesgabala Dārtas ielā 27 daļas 
nomu uz 10 gadiem no vienas privātpersonas uz otru, 
pamatojoties uz zemesgabalā esošo ēku nekustamā 
īpašuma daļas pārdošanu.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: Pieņemt lēmumu Nr.300/11 "Par zemesgabala 
Dārtas ielā 27 nomu". 

 
38.§ 

Par zemesgabala Ploču ielā 12 nomu 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts nodrošināt tiesības pārslēgt zemes 
nomas līgumu par zemesgabala Ploču ielā 12 nomu uz 
10 gadiem no vienas privātpersonas uz otru saistībā ar 
uz zemesgabala esošās dzīvojamās mājas pārdošanu.  
   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, Vilnis Vitkovskis) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.301/11 "Par zemesgabala 
Ploču ielā 12 nomu". 

 
Sēde slēgta 2022.gada 21.jūlijā pulksten 12:54. 
 
 
Priekšsēdētājs      Gunārs Ansiņš  (25.07.2022.) 

Protokolēja      Egita Lukjanova  (25.07.2022.) 


