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Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās 
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
13.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 "Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu" un ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas 
2021.gada 11.oktobra rīkojumu Nr.185/2.1.1 “Par darbu ārkārtējās situācijas laikā un 
papildus nosacījumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” apstiprinātā 
Pasākumu plāna un iekšējās kontroles kārtības, lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanās 
iespēju Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā, 11.punktu, Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības ārkārtas domes sēde notiek, izmantojot videokonferenču rīku Zoom 
Meeting. 

 
Sēde sasaukta 2022.gada 11.janvārī pulksten 10:00. 
Sēde atklāta 2022.gada 11.janvārī pulksten 10:00. 
Sēdi vada Pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš 
 

Sēdē piedalās 11 deputāti: 
Dace Bluķe  
Uldis Hmieļevskis  
Linda Matisone  
Agris  Mertens  
Pāvels Sereda 
Uldis Sesks  
Edvīns Striks  
Modris Šveiduks  
Helvijs Valcis  
Jānis Vilnītis  
Vilnis Vitkovskis  

  
Sēdē nepiedalās 3 deputāti: 

Atis Deksnis - atvaļinājumā 
Helēna Geriloviča – attaisnotā prombūtnē 
Uldis Lipskis – attaisnotā prombūtnē  
 

Uzaicinātās personas:  
 

Dace Arāja, pašvaldības administrācijas Juridiskā daļas vadītāja (1.§, 2.§, 3.§)  
Elīna Tolmačova, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības 

līdzdalības daļas vadītāja (2.§, 3.§)  
Olevs Zutis, aģentūras “Liepājas Sabiedriskais transports” direktors (2.§)  
 

Sēdi protokolē Iveta Fomina 
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DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Par grozījumiem 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.268/8 “Par Liepājas valstspilsētas 

pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”. 
 

2. Par grozījumu 2018.gada saistošajos noteikumos Nr.19 “Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Liepājas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”. 
 

3. Par sadarbības līguma pagarināšanu. 

  

1.§ 
Par grozījumiem 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.268/8 “Par Liepājas  

valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Atklāj Liepājas valstspilsētas pašvaldības ārkārtas 
domes sēdi un informē, ka tās darba kārtībā ir iekļauti 
3 jautājumi: 
   - par grozījumiem 2021.gada 1.jūlija lēmumā 
Nr.268/8 “Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”; 
   - par grozījumu 2018.gada saistošajos noteikumos 
Nr.19 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem 
Liepājas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”; 
   - par sadarbības līguma pagarināšanu. 
   Informē, ka ir saņemta Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības Vēlēšanu komisijas 2021.gada 
28.decembra vēstule Nr.18/2.2.26. “Par lēmuma 
nosūtīšanu” un Vēlēšanu komisijas 2021.gada 
21.decembra lēmums Nr.2 “Par nākamā deputāta 
noteikšanu”. Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurš paredz izdarīt Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā 
Nr.268/8 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu" 
grozījumu un aizstāt 1. un 2.punktā vārdus "Ludmila 
Rjazanova" ar vārdiem "Pāvels Sereda". 
   Jautā, vai deputātiem ir jautājumi? Ja tādu nav, aicina 
balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  
 
 
 
 
“pret” -  
“atturas” - 
“nepiedalās” -  

 
    12 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Uldis 
Hmieļevskis, Linda Matisone, Agris Mertens, 
Pāvels Sereda, Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris 
Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 
    nav 
    nav 
    3 (Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, Uldis Lipskis) 

 
Nolemj: 
 

 
    Pieņemt lēmumu Nr. 1/1 "Par grozījumu 
2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.268/8 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgo 
komiteju locekļu ievēlēšanu"". 
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2.§ 
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 izskatīšanai sēdē ir iesniegts lēmuma 

projekts “Par grozījumu 2018.gada 11.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.19 “Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā 
transporta maršrutu tīklā”. Aicina Elīnu Tolmačovu 
iepazīstināt deputātus ar lēmuma projektu. 
 

Elīna Tolmačova:   - Lai atbalstītu Liepājā deklarēto ārstniecības iestāžu 
darbiniekus par darbu sarežģītajos Covid-19 apstākļos, 
laika periodā no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 
11.janvārim Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklā šīm personām tika noteikti braukšanas 
maksas atvieglojumi 100% apmērā. Ņemot vērā, ka 
Ministru kabinets ir pagarinājis valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju līdz 2022.gada 28.februārim un, lai 
nodrošinātu arī turpmāku atbalstu iepriekš minētajai 
personu grupai, nepieciešams veikt attiecīgu grozījumu 
saistošajos noteikumos. 
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par 
grozījumu 2018.gada 11.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.19 “Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā 
transporta maršrutu tīklā”. 

 
Gunārs Ansiņš: 

 
  - Jautā, vai deputātiem ir jautājumi? Ja tādu nav, 
aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  
 
 
 
 
“pret” -  
“atturas” - 
“nepiedalās” - 

 
   12 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Uldis 
Hmieļevskis, Linda Matisone, Agris Mertens, 
Pāvels Sereda, Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris 
Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 
   nav 
   nav 
   3 (Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, Uldis Lipskis) 

 
Nolemj: 

 
   Pieņemt lēmumu Nr. 2/1 "Par grozījumu 
2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.19 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem 
Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu 
tīklā”". 

 
3.§ 

Par sadarbības līguma pagarināšanu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš:    - Informē, ka izskatīšanai sēdē ir iesniegts lēmuma 
projekts “Par sadarbības līguma pagarināšanu". Aicina 
Elīnu Tolmačovu iepazīstināt deputātus ar lēmuma 
projektu. 
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Elīna Tolmačova:   - Atgādina ka 2021.gada 13.novembrī tika noslēgts  
līgums ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības 
dienestu saistībā ar liela mēroga vakcinācijas centra 
izveidi Liepājas Latviešu biedrības namā un 
vakcinācijas centra darbības finansēšanu līdz 
2021.gada 31.decembrim. Lai turpinātu nodrošināt 
vakcinācijas procesa organizēšanu, 2021.gada nogalē 
valsts ir piešķīrusi finansējumu minētā mērķa 
īstenošanai un liela mēroga vakcinācijas centru 
uzturēšanai arī 2022.gadā. Ņemot vērā minēto, ir 
priekšlikums pagarināt noslēgto sadarbības līgumu līdz 
2022.gada 30.jūnijam. Ja nebūs nepieciešamība pēc 
lielas vakcinācijas aptveres, līgums var tikt pārtraukts 
arī ātrāk. Atzīmē, ka saistības, kuras iepriekš tika 
noslēgtas starp Veselības ministriju un pašvaldību par 
vakcinācijas centra darbību Liepājas Olimpiskajā 
centrā pagājušajā gadā no aprīļa līdz jūnijam, ir pilnībā 
izpildītas - valsts ir segusi visus ar centra saistītos 
izdevumus. 
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

 Par lēmumu balso:  
"par"  -  
 
 
 
 
“pret” -  
“atturas” - 
“nepiedalās” - 
 

    
   12 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Uldis 
Hmieļevskis, Linda Matisone, Agris Mertens, 
Pāvels Sereda, Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris 
Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 
   nav 
   nav 
   3 (Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, Uldis Lipskis) 

Nolemj:     Pieņemt lēmumu Nr. 3/1 "Par sadarbības līguma 
pagarināšanu". 

 
Sēde slēgta 2022.gada 11.janvārī pulksten 10:15. 
 
 

Priekšsēdētājs                                               Gunārs Ansiņš  

 

Protokolēja                                      Iveta Fomina 

 

 

 

 

 
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


