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SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 
2021.gada 1.jūlijā 

 
Nr. 8 

 
Sēde sasaukta 2021.gada 1.jūlijā pulksten 11:00. 
Sēde atklāta 2021.gada 1.jūlijā pulksten 11:03. 
Sēdi vada LIEPĀJAS PILSĒTAS VĒLĒŠANU KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
Simona PETROVICA 

 
Sēdē piedalās 14 deputāti: 

Gunārs Ansiņš  
Dace Bluķe 
Atis Deksnis 
Helēna Geriloviča 
Uldis Hmieļevskis  
Uldis Lipskis  
Linda Matisone  
Agris  Mertens  
Ludmila Rjazanova  
Uldis Sesks  
Modris Šveiduks  
Helvijs Valcis  
Jānis Vilnītis  
Vilnis Vitkovskis  

 
Sēdē nepiedalās 1 deputāts 
         Edvīns Striks – attaisnotā prombūtnē 

 
Klātesošie:  

Dace Arāja, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja 
Ramils Bagirovs, Kristīgā centra “Emmanuels” palīgmācītājs 
Kristīna Balode, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas juriste 
Jānis Bitāns, Liepājas Svētās Annas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs 
Vadims Demčenko, Latvijas Pareizticīgās baznīcas Liepājas apriņķa prāvests 
Brigita Dreiže, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļas sabiedrības pārvaldes speciāliste 
Ronalds Fricbergs, pašvaldības izpilddirektors 
Iveta Fomina, Domes priekšsēdētāja biroja vadītāja 
Ainars Jaunskalže, Grobiņas iecirkņa prāvests 
Evija Jaunsleine, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas juriste 
Hanss Martins Jensons, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas 
diecēzes bīskaps 
Uldis Klaks-Kleins, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu 
ieviešanas nodaļas vadošais projektu vadītājs 
Egils Ķeiris, Liepājas Nācaretes baptistu draudzes mācītājs 
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Zita Lazdāne, pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga 
daļas vadītāja 
Aija Mickus, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas juriste 
Ilze Ozoliņa, laikraksta “Kurzemes Vārds” žurnāliste 
Vita Plūksna, Domes priekšsēdētāja vietnieka padomniece 
Sarmīte Pujēna, tīmekļvietnes www.irliepaja.lv žurnāliste 
Inga Raituma, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas jurista palīgs 
Andrejs Rjabcevs, Domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieks 
Edgars Šneiders, Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Liepājas draudzes 
mācītājs 
Jānis Sproģis-Cinis, TV Kurzeme žurnālists 
Viktors Stulpins, Romas katoļu baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps  
Elīna Tolmačova, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļas vadītāja 
Jolanta Valtere, pašvaldības administrācijas Administratīvās daļas 
Organizatoriskās nodaļas tehniskā sekretāre 

 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka 

ievēlēšanu. 

3. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu 

ievēlēšanu. 

 

Simona Petrovica: - Atklāj Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes jaunā 

sasaukuma pirmo sēdi.  

   Informē, ka, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 

19.panta pirmo un otro daļu, jaunievēlētās domes pirmo 

sēdi sasauc un vada līdz domes priekšsēdētāja 

ievēlēšanai vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un ar šo 

sēdi izbeidzas iepriekšējās domes pilnvaras un ka, 

pamatojoties uz Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 

44.panta pirmo daļu, Liepājas pilsētas Vēlēšanu komisija 

2021.gada 6.jūnijā ar lēmumu Nr.12 apstiprinājusi 

pašvaldību vēlēšanu rezultātus Liepājas pilsētā, kurā 

noteikts, ka Liepājas pilsētas domē ir ievēlēti:  

- Gunārs Ansiņš - “LIEPĀJAS PARTIJA”; 

- Dace Bluķe - “Kustība “Par!””, Jaunā VIENOTĪBA, 

“PROGRESĪVIE”; 

- Atis Deksnis - politiskā partija “Latvijas Reģionu 

Apvienība”; 

- Helēna Geriloviča - sociāldemokrātiskā partija 

“Saskaņa” ; 

- Uldis Hmieļevskis - “LIEPĀJAS PARTIJA”; 

- Uldis Lipskis - Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”- 

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”; 

- Linda Matisone - Politiskā partija “Latvijas Reģionu 

Apvienība”; 

- Agris  Mertens - politiskā partija “Latvijas Reģionu 

Apvienība”; 

http://www.irliepaja.lv/
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- Ludmila Rjazanova - sociāldemokrātiskā partija 

“Saskaņa”;  

- Uldis Sesks - “LIEPĀJAS PARTIJA”; 

- Edvīns Striks - “LIEPĀJAS PARTIJA”; 

- Modris Šveiduks - politiskā partija “Latvijas Reģionu 

Apvienība”; 

- Helvijs Valcis - “LIEPĀJAS PARTIJA”; 

- Jānis Vilnītis - politiskā partija “Latvijas Reģionu 

Apvienība”; 

- Vilnis Vitkovskis - “LIEPĀJAS PARTIJA”. 

   Informē, ka attaisnotā prombūtnē atrodas Edvīns 

Striks. 

   Apsveic katru deputātu, pasniedz ziedus un deputātu 

apliecību. 

    Informē, ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumu pašvaldībai ar 1.jūliju ir jauns 
nosaukums – Liepājas valstspilsētas pašvaldība – līdz ar 
to Jūs esat ievēlēti Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
domē (turpmāk arī – Dome). 
   Dod vārdu reliģisko konfesiju pārstāvjiem, kuri apsveic 
jaunievēlētos deputātus un izsaka novēlējumus darbam 
Domē. 
 

Par izmaiņām darba kārtībā 
 

Ziņo Simona Petrovica: - Informē, ka, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 
19.panta trešo daļu un 20.panta pirmo daļu, jaunievēlētās 
domes pirmās sēdes darba kārtībā ir izsludināti 
3.jautājumi: 
   1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanu. 
   2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. 
   3. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu. 
   Jautā, vai deputātiem ir vēl kādi priekšlikumi?     
    

Gunārs Ansiņš: - Ierosina Domes sēdes darba kārtībā iekļaut 
papildjautājumu "Par grozījumiem 2017.gada 17.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.14 "Liepājas pilsētas 
pašvaldības nolikums"".  
   Grozījumi Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumā 
nepieciešami, lai veiktu izmaiņas Domes vadības 
sastāvā, kas saistītas ar priekšsēdētāja vietnieku skaita 
samazināšanu – turpmāk Domes priekšsēdētājam būs 
viens vietnieks.   
   Lūdz papildjautājumu "Par grozījumiem 2017.gada 
17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Liepājas 
pilsētas pašvaldības nolikums"" izskatīt kā jautājumu 
Nr.3. 
 

Simona PETROVICA: - Aicina deputātus balsot par papildjautājuma "Par 

grozījumiem 2017.gada 17.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.14 "Liepājas pilsētas pašvaldības 

nolikums"" iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā, 
izskatot to kā 3.jautājumu. 
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1.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu 
 

Ziņo Simona Petrovica: - Informē, ka, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 
19.pantu, domes priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgās 

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, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, 
Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Iekļaut jaunievēlētās Domes pirmās sēdes darba 
kārtībā jautājumu "Par grozījumiem 2017.gada 
17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Liepājas 
pilsētas pašvaldības nolikums"" un izskatīt to kā 
3.jautājumu. 
 

Simona Petrovica: - Nolasa darba kārtību: 
   1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanu. 
   2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. 
   3. Par grozījumiem 2017.gada 17.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.14 "Liepājas pilsētas pašvaldības 
nolikums" (virzīts kā papildjautājums). 
   4. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu. 
   Aicina deputātus balsot par četriem izskatāmajiem 
jautājumiem. 
 

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, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, 
Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Izskatīt jaunievēlētās Domes pirmās sēdes darba 
kārtībā šādus jautājumus: 
 

   1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanu. 
 

   2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. 
 

   3. Par grozījumiem 2017.gada 17.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.14 "Liepājas pilsētas 
pašvaldības nolikums". 
 

   4. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu. 
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domes deputātiem, atklāti balsojot. Ikvienam domes 
deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūru domes 
priekšsēdētāja amatam.  Domes priekšsēdētājs ir 
ievēlēts, ja kandidāts saņēmis vairāk nekā pusi no 
ievēlēto domes deputātu balsīm, minētā likuma 40.pants 
noteic, ka balsošana domes sēdēs ir atklāta un vārdiska, 
par pašvaldības domes priekšsēdētāja un domes 
priekšsēdētāja vietnieku amatam izvirzītajām 
kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par 
katram amatam izvirzītajiem kandidātiem.  
   Norāda, ka katra amata ievēlēšanai vēlēšanu zīme ir 
atšķirīgā krāsā: 
- Domes priekšsēdētāja vēlēšanu zīme – zaļā krāsā; 
- Domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanu zīme – bēšā 
krāsā. 
   Lūdz izvirzīt trīs deputātus darbam balsu skaitīšanas 
komisijā. 
 

Gunārs Ansiņš: - Izsaka priekšlikumu darbam balsu skaitīšanas komisijā 
izvirzīt šādus trīs deputātus: 
- Vilni Vitkovski; 
- Modri Šveiduku; 
- Ludmilu Rjazanovu. 
 

Simona Petrovica:  - Jautā, vai deputātiem ir kādi papildinājumi vai 
ierosinājumi? Ja tādu nav, aicina balsot par balsu 
skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: 
- Vilnis Vitkovskis; 
- Modris Šveiduks; 
- 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, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: 
- Ludmila Rjazanova 
- Modris Šveiduks; 
- Vilnis Vitkovskis. 
 

Simona Petrovica: - Aicina izvirzīt kandidātus Domes priekšsēdētāja 
amatam. 
 

Uldis Sesks: - Izvirza Domes priekšsēdētāja amatam Gunāru Ansiņu. 
 

Simona Petrovica: - Jautā, vai deputātiem ir vēl kādi priekšlikumi? Ja tādu 
nav, Domes priekšsēdētāja amatam tiek izvirzīts viens 
kandidāts – Gunārs Ansiņš. 
   Informē par kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar 
vēlēšanu zīmēm un kā aizpildāma vēlēšanu zīme. 
   Pulksten 11:35 izsludina pārtraukumu uz laiku līdz 10 

minūtēm. 

   Informē, ka pārtraukuma laikā Liepājas pilsētas 

pašvaldības administrācijas Administratīvās daļas 
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Organizatoriskās nodaļas (turpmāk – Organizatoriskā 

nodaļa) darbinieki sagatavos vēlēšanu zīmes un 

balsošanas gaitas protokolu. 
 

   Pulksten 11:43 Dome turpina darbu, Organizatoriskās nodaļas darbinieki izsniedz 
deputātiem vēlēšanu zīmes un sagatavo vēlēšanu urnu. Deputāti uzsāk balsojumu un 
pēc balsošanas par Domes priekšsēdētāja amata kandidātu balsu skaitīšanas komisija 
saņemtās vēlēšanu zīmes sašķiro derīgajās un nederīgajās vēlēšanu zīmēs, saskaita 
saņemtās balsis par Domes priekšsēdētāja amata kandidātu, balsojuma rezultātu 
ieraksta balsošanas gaitas protokolā. 
 

Simona Petrovica: - Lūdz balsu skaitīšanas komisiju nolasīt balsojuma 
rezultātus. 
 

Ludmila Rjazanova: - Informē, ka balsošana par Domes priekšsēdētāja 
amata kandidātu notikusi 2021.gada 1.jūlijā pulksten 
11:52, derīgas vēlēšanu zīmes – 14, nederīgu vēlēšanu 
zīmju nav. Paziņo, ka pēc saņemto balsu saskaitīšanas 
ar 14 balsīm "par" par Domes priekšsēdētāju ir ievēlēts 
Gunārs Ansiņš. 
 

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, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.265/8 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 
ievēlēšanu". 

Simona Petrovica:    Nolasa un paraksta pieņemto lēmumu Nr.265/8 "Par 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanu". 

   Nodod pilnvaras turpināt vadīt Domes sēdi 
jaunievēlētajam Domes priekšsēdētājam Gunāram 
Ansiņam. 

 
   No pulksten 11:55 Domes sēdi vada Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš. 

 
2.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka 
ievēlēšanu 

 

Gunārs Ansiņš: - Aicina turpināt Domes sēdes darba kārtībā iekļauto 
jautājumu izskatīšanu un izvirzīt kandidatūras Domes 
priekšsēdētāja vietnieka amatam. 
 

Jānis Vilnītis: - Izvirza Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam Ati 
Deksni. 
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai deputātiem ir vēl kādi priekšlikumi? Ja tādu 
nav, aicina Organizatorisko nodaļu veikt nepieciešamās 
procedūras, lai nodrošinātu balsošanu par Domes 
priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu. 
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   Pulksten 12:00 izsludina pārtraukumu uz laiku līdz                 
5 minūtēm. 
 

   Pārtraukuma laikā Organizatoriskās nodaļas darbinieki sagatavo vēlēšanu zīmes, 
balsošanas gaitas protokolu, izsniedz deputātiem vēlēšanu zīmes un sagatavo 
vēlēšanu urnu.  
 

   Pulksten 12:08 Dome turpina darbu. Deputāti uzsāk balsojumu un pēc balsošanas 
par Domes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu balsu skaitīšanas komisija 
saņemtās vēlēšanu zīmes sašķiro derīgajās un nederīgajās vēlēšanu zīmēs, saskaita 
saņemtās balsis par Domes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu, balsojuma 
rezultātu ieraksta balsošanas gaitas protokolā. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz balsu skaitīšanas komisiju nolasīt balsojuma 
rezultātus. 
 

Modris Šveiduks: - Informē, ka 2021.gada 1.jūlijā ar 13 balsīm "par" un 1 
balsi "pret" par Domes priekšsēdētāja vietnieku ir ievēlēts 
Atis Deksnis. 
 

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

"pret" -  1 (Dace Bluķe) 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.266/8 “Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieka ievēlēšanu”. 

 
3.§ 

Par grozījumiem 2017.gada 17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Liepājas 
pilsētas pašvaldības nolikums" 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts "Par 
grozījumiem 2017.gada 17.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.14 "Liepājas pilsētas pašvaldības 
nolikums"".  
   Skaidro, ka turpmāk Domes priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieka pārraudzībā nebūs konkrētas 
nozares un ka stratēģisku lēmumu izskatīšanā tiks 
piesaistīti visu Domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji 
un viņu vietnieki, tādā veidā daudz vairāk stimulējot 
politisko diskusiju par lēmumu projektiem. Vērš 
uzmanību, ka apjomīgāki grozījumi saistošajos 
noteikumos tiks veikti pēc apmēram 2 mēnešiem.  
   Aicina iepazīties ar saistošo noteikumu projektu. 
Jautā, vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavoto 
lēmuma projektu. Ja tādu nav, aicina balsot. 
 

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, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.267/8 "Par grozījumiem 
2017.gada 17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 
"Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums"". 

 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 
"Grozījumi 2017.gada 17.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.14 "Liepājas pilsētas pašvaldības 
nolikums"". 

 
4.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu 
ievēlēšanu 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts 
“Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”. Lai komiteju 
darbā vairāk iesaistītu visu Domē ievēlēto politisko 
partiju deputātus, katra komiteja tiks izveidota 9 locekļu 
sastāvā.  
   Izsaka priekšlikumu izveidot 4 pastāvīgās komitejas 
šādos sastāvos: 
   1) Finanšu komiteja 9 locekļu sastāvā: 
Gunārs Ansiņš – komitejas priekšsēdētājs (saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām” 60.pantu); 
Dace Bluķe; 
Atis Deksnis; 
Uldis Hmieļevskis; 
Uldis Lipskis; 
Linda Matisone; 
Ludmila Rjazanova; 
Uldis Sesks; 
Jānis Vilnītis, 
   2) Pilsētas attīstības komiteja 9 locekļu sastāvā: 
Gunārs Ansiņš; 
Atis Deksnis; 
Uldis Hmieļevskis; 
Linda Matisone; 
Ludmila Rjazanova; 
Uldis Sesks; 
Modris Šveiduks; 
Jānis Vilnītis; 
Vilnis Vitkovskis, 
   3) Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības 
komiteja 9 locekļu sastāvā: 
Atis Deksnis; 
Helēna Geriloviča; 
Uldis Hmieļevskis; 
Uldis Lipskis; 
Linda Matisone; 
Agris Mertens; 
Edvīns Striks; 
Helvijs Valcis; 
Vilnis Vitkovskis, 



 

 

9 

   4) Izglītības, kultūras un sporta komiteja 9 locekļu 
sastāvā: 
Dace Bluķe; 
Atis Deksnis; 
Agris Mertens; 
Uldis Sesks; 
Edvīns Striks; 
Modris Šveiduks; 
Helvijs Valcis; 
Jānis Vilnītis; 
Vilnis Vitkovskis. 
   Atgādina, ka Domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji 
un viņu vietnieki tiks ievēlēti pirmajās komiteju sēdēs. 
   Jautā, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi vai cits 
redzējums? Ja tādu nav, aicina balsot par sagatavoto 
lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.268/8 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgo 
komiteju locekļu ievēlēšanu". 

 
 
Sēde slēgta 2021.gada 1.jūlijā pulksten 12:26. 
 
 
LIEPĀJAS PILSĒTAS 
VĒLĒŠANU KOMISIJAS 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
 
 
 

  
 
Simona Petrovica (05.07.2021) 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
 
 
 

 Gunārs Ansiņš (05.07.2021) 

 
Protokolēja 

  
Egita Lukjanova (05.07.2021) 

 


