
 

 

Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 
SĒDES PROTOKOLS 

Liepājā 
 
2021.gada 11.novembrī 

 
Nr. 15 

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

 
Sēde sasaukta 2021.gada 11.novembrī pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2021.gada 11.novembrī pulksten 12:00. 
Sēdi vada Pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs  Ansiņš 
 
Sēdē piedalās 14 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  
Vilnis Vitkovskis  

  
Uzaicinātās personas:  

Mārtiņš Ābols, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs (1. §- 
4.§ un 44.§)  
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (19.§ - 43.§) 
Uģis Kaugurs, Liepājas pilsētas būvvaldes Pilsētas arhitekts (17.§ un 18.§) 
Linda Krasovska, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta direktore (7.§ un 
8.§) 
Oksana Luce, pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības 
uzraudzības un revīzijas daļas vadītāja (16.§) 
Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (6.§) 
Normunds Niedols, SIA "Liepājas RAS" valdes loceklis (5.§) 
Aksels Ruperts, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
attīstības plānošanas nodaļas eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos (1.§) 
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Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas 
dokumentu 1.redakciju nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma 
saņemšanu. 

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

3. Par projektu "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, 
Liepājā”. 

4. Par grozījumiem 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.139 “Par projektu "Sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai"". 

5. Par grozījumiem 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.367 “Par līguma slēgšanu 
un galvojumu SIA “LIEPĀJAS RAS"". 

6. Par Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiskā centra dibināšanu. 

7. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. 

8. Par grozījumu 2021.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 “Par papildu 
sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas 
pašvaldībā”. 

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

10. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Licencēšanas komisijas nolikumu. 

11. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 

12. Par pastāvīgo komiteju pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem. 

13. Par Sociālā dienesta lēmumu. 

14. Par Sociālā dienesta lēmumu. 

15. Par Sociālo lietu komisijas lēmumu. 

16. Par atļauju Jānim Vilnītim savienot amatus. 

17. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 
zemesgabalam Krūmu ielā 39, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu. 

18. Par lokālplānojuma bijušās rūpnīcas "Liepājas Metalurgs" teritorijai redakcijas un 
vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai. 

19. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo 
telpu, kurām noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, īres 
maksas noteikšanu. 

20. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

21. Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 5, Liepājā. 

22. Par Liepājas pilsētas domes lēmuma atcelšanu. 

23. Par zemes vienību Krišjāņa Valdemāra ielā 59A. 

24. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 23A, 
Liepājā, daļā. 

25. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības daļas Liepājā, Jūras ielā 16 - zemes 
nomas tiesības izsoli. 
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26. Par zemesgabalu, Jūras piekrastes sauszemes joslas (vietas Nr.D2, D3.1, D3.2, 
Z6) daļu, nomas līgumu nosacījumu izmaiņām. 

27. Par zemesgabala Celmu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Celmu ielā 2, 
daļas iznomāšanu. 

28. Par zemesgabala Amatas ielā 33, blakus nekustamajam īpašumam Amatas ielā 
39, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

29. Par zemesgabala Ābeļu ielā 18 nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

30. Par zemesgabala Siguldas ielā, blakus nekustamajam īpašumam Siguldas ielā 
13, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

31. Par zemesgabala Vidusceļa ielā, blakus nekustamajam īpašumam Bernātu ielā 
21, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

32. Par grozījumu 2014.gada 27.marta lēmumā Nr.121 "Par zemesgabala Ķieģeļu 
ielā 19 pārjaunošanu”. 

33. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 24-2 atsavināšanu. 

34. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-54 atsavināšanu. 

35. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 2-2 atsavināšanu. 

36. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-56 nosacīto cenu. 

37. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-46 nosacīto cenu. 

38. Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 3-60 nosacīto cenu. 

39. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 7-34 nosacīto cenu. 

40. Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 31B-35 nosacīto cenu. 

41. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-34 nosacīto cenu. 

42. Par neapdzīvojamās telpas Pīlādžu ielā 40-3N izsoli. 

43. Par nekustamā īpašuma Virssardzes ielā 11 izsoli. 

 
Par papildu darba kārtības jautājumu 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Atklāj Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
(turpmāk arī - Dome) sēdi un informē, ka sēdes darba 
kārtībā ir 44.jautājumi, no kuriem 44.jautājums ir 
pievienots kā papildu jautājums, par kura iekļaušanu 
apstiprinātajā darba kārtībā būs jānobalso. 
   Iepazīstina deputātus ar papildu jautājumu "Par 
projektu “Infrastruktūras attīstība stadionā “Daugava”, 
Jūrmalas parks 3, Liepājā, 1.kārta un 2.kārta”".  
   Jautā, vai deputātiem ir kādi jautājumi vai citi 
priekšlikumi? Ja tādu nav, aicina balsot par papildu 
jautājuma iekļaušanu darba kārtībā. 
 

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:    Iekļaut Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
sēdes darba kārtībā jautājumu "Par projektu 
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"Infrastruktūras attīstība stadionā "Daugava", 
Jūrmalas parks 3, Liepājā, 1.kārta un 2.kārta"". 

 
 

1.§ 
Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas 

dokumentu 1.redakciju nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma 
saņemšanu 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt Liepājas valstspilsētas un 
Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-
2027.gadam, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2035.gadam  un attīstības programmas 2022.-
2027.gadam, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2035.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
vides pārskata 1.redakcijas.  
   Aicina Mārtiņu Ābolu īsi informēt deputātus par 
minētajiem dokumentiem, kā arī pastāstīt par publiskās 
apspriešanas organizēšanu Liepājas valstspilsētas un 
Dienvidkurzemes novada pašvaldību iedzīvotājiem. 
 

Mārtiņš Ābols: - Informē, ka Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
(turpmāk arī - pašvaldība) un Dienvidkurzemes novada 
pašvaldības kopīgu plānošanas dokumentu izstrādi 
paredz Administratīvi teritoriālās reformas norise un 
grozījumi attīstības plānošanas normatīvajos aktos, un 
par kopīgo ieguldīto darbu attīstības programmas 2022.-
2027.gadam, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2035.gadam un attīstības programmas 2022.-
2027.gadam, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2035.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
vides pārskata 1.redakciju izstrādē. 
   Prezentē publiskās apspriešanas, kas notiks no šī 
gada 19.novembra līdz 20.decembrim, plānu. 
 

   Par iedzīvotāju dalību publiskajā apspriešanā attālinātas tiešsaistes video sapulcēs 
apspriešanā piedalās Ludmila Rjazanova un Mārtiņš Ābols. 
 

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.406/15 "Par Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo 
plānošanas dokumentu 1.redakciju nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanu". 

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

Attīstības programmas apstiprināšanai) 
 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt aktualizēto Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumu 
Nr.2.2. "Investīciju plāns 2015.-2020.gadam". Lēmums 
sagatavots saistībā ar SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” 
pieprasījumu iekļaut Investīciju plānā jaunu projektu 
“Saules elektrostaciju piegāde un uzstādīšana 
ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, kuru plānots 
iesniegt atbalsta saņemšanai Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. SAM “Atbilstoši 
pašvaldības integrētajām attīstības programmām 
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību 
ēkās” un 13.1.3. SAM “Atveseļošanas pasākumi vides 
un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma 
“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību 
infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”                  
5.atlases kārtas ietvaros.  
   Lūdz atbalstīt 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.407/15 "Par Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma 
Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" 
aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas Attīstības 
programmas apstiprināšanai)". 

 
3.§ 

Par projektu "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, 
Liepājā" 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kas nepieciešams, lai sagatavotu projektu "Ganību ielas 
pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā" 
un iesniegtu finansējuma saņemšanai Kohēzijas fonda 
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras 
sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālās 
nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” 
īstenošanas noteikumi” ietvaros. Ganību iela ir pilsētas 
maģistrālā iela, kura nodrošina kravu transporta līdzekļu 
plūsmu starp divām Baltijas jūras krasta TEN-T ostām – 
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Liepāju un Klaipēdu. Ganību ielā posms no Kungu ielas 
līdz Salmu ielai ir vienīgais vēl nepārbūvētais tranzīta 
ielas ceļa posms. Projekta realizācija nodrošinās 
pilsētas galvenās maģistrālās ielas pabeigtību pilnā 
apmērā. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir                             
2 400 000,00 eiro, no kurām pašvaldības 
līdzfinansējums ir 270 000,00 eiro.  
   Lūdz atbalstīt 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.408/15 "Par projektu "Ganību 
ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, 
Liepājā"". 

 
4.§ 

Par grozījumiem 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.139 “Par projektu "Sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai"" 

 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts izdarīt grozījumus 2019.gada 18.aprīļa 
lēmumā Nr.139 “Par projektu "Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna 
realizēšanai”, paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 
projekta attiecināmo izmaksu segšanai, gadījumā, ja 
Valsts kases aizņēmums netiks piešķirts pilnā projektā 
paredzētajā apjomā.  
  Lūdz atbalstīt 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.409/15 "Par grozījumiem 
2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.139 "Par projektu 
"Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai"". 

 
5.§ 

Par grozījumiem 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.367 "Par līguma slēgšanu 
un galvojumu SIA "LIEPĀJAS RAS"" 
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Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka, lai projektu “Divu fāzu sausās anaerobas 
fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” 
organisko atkritumu pārstrādei” varētu iesniegt 
finansējuma saņemšanai, ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts izdarīt grozījumus 2017 gada 
14.septembra lēmumā Nr. 367 “Par līguma slēgšanu un 
galvojumu SIA “LIEPĀJAS RAS””, precizējot SIA 
”LIEPĀJAS RAS” plānotā aizņēmuma galvojuma 
apjomu.  
   Lūdz atbalstīt 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.410/15 "Par grozījumiem 
2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.367 "Par līguma 
slēgšanu un galvojumu SIA “LIEPĀJAS RAS"". 

 
6.§ 

Par Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiskā centra dibināšanu 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka, lai nodrošinātu Liepājas valstspilsētas un 
Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem kvalitatīvas 
personības izaugsmes un pilnveides iespējas, veicinātu 
digitālo lietpratību, sniegtu metodisko atbalstu 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm 
kvalitātes uzlabošanai, tai skaitā sniegtu atbalstu 
izglītības iestāžu vadības komandām, veicinātu 
kompetenču pieejas īstenošanu izglītībā, organizētu un 
koordinētu mācību priekšmetu olimpiādes un konkursus 
izglītojamajiem, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atbalstīt pašvaldības iestādes “Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvalde” (turpmāk - Izglītības 
pārvalde) Metodiskā centra izveidošanu, kas būs 
Izglītības pārvaldes struktūrvienība un kurā būs ietvertas 
četras nodaļas:  
- Vispārējās profesionālās izglītības atbalsta nodaļa;  
- Iekļaujošās izglītības nodaļa;  
- Digitālo tehnoloģiju nodaļa; 
- Personības izaugsmes un pilnveides nodaļa.    
   Metodiskais centrs atradīsies Peldu ielā 5, 4.stāvā. 
   Lūdz atbalstīt 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) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.411/15 "Par Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvaldes Metodiskā centra dibināšanu". 

 
 

7.§ 
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka, lai nodrošinātu materiālu atbalstu 
pašvaldības iedzīvotājiem, kuri palikuši bez ienākumiem 
vai tie ir būtiski samazinājušies saistībā ar valstī 
izsludinātu ārkārtējo situāciju un kuri nesaņem valsts 
atbalstu, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi “Par 
pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas 
izplatību”, kuri nosaka pašvaldības pabalsta krīzes 
situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību apmēru, 
pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, 
kurām ir tiesības saņemt pabalstu. Pabalsta apmērs 
vienai personai mājsaimniecībā ir noteikts 150 eiro 
apmērā, bet ne vairāk kā 500 eiro vienai ģimenei 
mēnesī. Mājsaimniecība varēs saņemt atbalstu, ja 
kopējie ienākumi nepārsniegs trūcīgas mājsaimniecības 
ienākumu slieksni un tiks konstatēts, ka ienākumi ir 
būtiski ir samazinājušies vai zuduši no tās gribas 
neatkarīgu apstākļu saistībā ar Covid-19 izplatību 
izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu 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:    1. Pieņemt lēmumu Nr.412/15 "Par saistošo 
noteikumu apstiprināšanu". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 "Par 
pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 
infekcijas izplatību". 

 
8.§ 

Par grozījumu 2021.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 "Par papildu 
sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas 

pašvaldībā" 
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Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi un sniegtu 
atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, kuras 
pilnvērtīgi nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, 
izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegts grozījums 
2021.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 
“Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo 
palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā”, kas 
paredz palielināt veselības aprūpes pabalsta apmēru 
trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās 
ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegušas 
personas vai personas ar invaliditāti, paredzot, ka šīm 
mājsaimniecībām kalendārajā gadā pabalsta apmērs no 
2022.gada 1.janvāra tiks palielināts no līdzšinējiem 75 
eiro līdz 150 eiro vienas personas mājsaimniecībai un 
no līdzšinējiem 145 eiro līdz ne vairāk kā 300 eiro 
vairāku personu mājsaimniecībai kalendārajā gadā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu projektu. 
 

Helēna Geriloviča: - Informē, ka tehnisku iemeslu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.413/15 "Par grozījumu 
2021.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.11 
"Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un 
materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas 
pašvaldībā"". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 
"Grozījums Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
domes 2021.gada 19.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.11 "Par papildu sociālās palīdzības 
pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas 
valstspilsētas pašvaldībā"". 

 
9.§ 

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

maršrutu tīklā" 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka, lai atbalstītu Liepājā deklarēto ārstniecības 
iestāžu darbiniekus, kuri ir tieši iesaistīti Covid-19 
pacientu testēšanā, vakcinēšanā un ārstēšanā, 
izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegts grozījums 
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2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”.  
   Saistošo noteikumu projekts paredz noteikt, ka 
ārkārtējās situācijas laikā no 2021.gada 1.decembra līdz 
2022.gada 11.janvārim Liepājā esošo ārstniecības 
iestāžu darbinieki, kuri tieši ir iesaistīti Covid-19 pacientu 
testēšanā, vakcinēšanā un ārstēšanā, varēs saņemt 
atvieglojumus 100% apmērā Liepājas pilsētas 
sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.  
   Lai darbinieks saņemtu atvieglojumu, ārstniecības 
iestādes vadītājam līdz 2021 gada 24.novembrim būs 
jāiesniedz pašvaldības tīmekļa vietnē 
pieteikumi.liepaja.lv saraksts ar informāciju par 
darbiniekiem, kuri vēlas saņemt piešķirtos atvieglojumus 
un atbilst noteiktajiem kritērijiem. Konkrēta persona 
abonementa biļeti visam laika periodam varēs saņemt 
pašvaldības aģentūrā “Liepājas sabiedriskais 
transports”, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Aicina pašvaldības izpilddirektoru Ronaldu Fricbergu 
apstiprināt faktu, ka saskaņā ar šo grozījumu saistošajos 
noteikumos Nr.19 “Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklā” (turpmāk – saistošie noteikumi) atbalsts ir 
paredzēts visiem ārstniecības iestāžu, kuras tieši ir 
iesaistītas Covid-19 pacientu testēšanā, vakcinēšanā un 
ārstēšanā, darbiniekiem. 
 

Ronalds Fricbergs: - Apstiprina, ka ar saistošajiem noteikumiem atbalsts ir 
paredzēts ne tikai ārstniecības personām, bet plašākam 
personu lokam, kas ir noteikts saistošajos noteikumos –
Liepājā esošo ārstniecības iestāžu darbiniekiem. 
Saskaņā ar saistošajos noteikumos noteikto pašvaldība 
līdz 24.novembrim gaidīs no ārstniecības iestāžu 
vadītājiem sarakstu un attiecīgi pēc saraksta tiks 
izsniegtas personalizētas abonementa biļetes. 
 

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:    1. Pieņemt lēmumu Nr. 414/15 "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.20 
"Grozījums Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
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11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par 
braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"". 

 
10.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Licencēšanas komisijas nolikumu 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka, izpildot Domes 2021.gada 16.septembra 
lēmuma Nr.343/11 “Par pastāvīgo komiteju pārraudzībā 
izveidoto komisiju sastāviem” 5.punktu, ar kuru tika 
uzdots 3 mēnešu laikā izstrādāt un virzīt apstiprināšanai 
Domes sēdē komisiju nolikumus, izskatīšanai ir 
iesniegts Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
Licencēšanas komisijas nolikums, kurā aktualizēts 
komisijas skaitliskais sastāvs, noteiktas komisijas 
funkcijas un uzdevumi, darba organizācija un atbildība.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma 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:    1. Pieņemt lēmumu Nr.415/15 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Licencēšanas komisijas 
nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.24 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Licencēšanas komisijas 
nolikums". 

 
11.§ 

Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas nolikumu 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegts 
Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
nolikums, kurā noteikts komisijas sastāvs, tās uzdevumi, 
tiesības un pienākumi, dara organizācija, kā arī noteikta 
un vizuāli attēlota komisijas apziņošanas kārtība.    
   Komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, un 
tās darbības mērķis ir koordinēt pasākumus katastrofas 
un katastrofas draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās 
aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas 
pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu.   
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
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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:    1. Pieņemt lēmumu Nr.416/15 "Par Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
nolikumu". 
    

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.25 "Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
nolikums". 

 
12.§ 

Par pastāvīgo komiteju pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības Tūrisma komisijas, Kultūras lietu komisijas 
un Sporta komisijas sastāvus.    
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
 

Atis Deksnis: - Ņemot vērā, ka ir saņemts lūgums no Salvja 
Kovaļevska neiekļaut viņu Sporta komisijas sastāvā, 
izsaka priekšlikumu Salvja Kovaļevska vietā Sporta 
komisijas sastāvā iekļaut Normundu Atvaru, kurš ir 
basketbola kluba “Liepāja” direktors. 
 

Uldis Lipskis: - Lūdz papildināt Sporta komisijas sastāvu un iekļaut tajā  
Armandu Misus, kurš ir augstas klases basketbola 
speciālists. 
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai deputātiem vēl ir priekšlikumi? Ja tādu nav, 
aicina balsot par lēmuma projektu, iekļaujot Sporta 
komisijas sastāvā Ata Dekšņa un Ulda Lipska minētās 
kandidatūras. 
 

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.417/15 "Par pastāvīgo 
komiteju pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem". 
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13.§ 
Par Sociālā dienesta lēmumu 

 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas nepieciešams, lai Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā izskatītu personas iesniegto 
apstrīdēšanas iesniegumu par Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes 
Sociālais dienests (turpmāk - Sociālais dienests) 
pieņemto lēmumu, ar kuru atteikts personai piešķirt 
asistenta pakalpojumu. Izvērtējot visu apstrīdēšanas 
iesniegumā norādīto, Dome secina, ka Sociālā dienesta 
lēmums atstājams negrozīts.  
   Lūdz atbalstīt 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.418/15 "Par Sociālā dienesta 
lēmumu". 

 
14.§ 

Par Sociālā dienesta lēmumu 
 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas nepieciešams, lai Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā izskatītu personas iesniegto 
apstrīdēšanas iesniegumu par Sociālā dienesta 
pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Vispusīgi 
izvērtējot lietas materiālus kopumā pēc būtības un 
savstarpējā saistībā, izvērtējot faktiskos un tiesiskos 
apstākļus kopsakarā ar sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības jomu regulējošiem tiesību aktiem, Dome 
konstatē, ka Sociālā dienesta lēmums ir atstājams 
negrozīts un lēmuma projektā minētā veida pabalsts nav 
piešķirams.  
   Lūdz atbalstīt 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 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.419/15 "Par Sociālā dienesta 
lēmumu". 

 
15.§ 

Par Sociālo lietu komisijas lēmumu 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka, lai Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā izskatītu personas iesniegto 
apstrīdēšanas iesniegumu par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības Sociālo lietu komisijas pieņemto lēmumu, 
ar kuru atteikts personai piešķirt materiālo atbalsts 
atsevišķā situācijā, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma 
projekts, kurā paredzēts atcelt Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības Sociālo lietu komisijas pieņemto lēmumu un 
nodot izskatīšanai komisijai no jauna, pamatojoties uz 
to, ka apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas laikā ir 
mainījušies faktiskie apstākļi, kas bijuši atteikuma 
piešķiršanas pamatā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Helvijs Valcis: - Informē, ka balsojumā nepiedalīsies, jo ir piedalījies 
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" -  1 (Vilnis Vitkovskis) 

"nepiedalās" -  1 (Helvijs Valcis) 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.420/15 "Par Sociālo lietu 
komisijas lēmumu". 

 
16.§ 

Par atļauju Jānim Vilnītim savienot amatus 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā, pamatojoties uz likumā "Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto, 
paredzēts atļaut Jānim Vilnītim savienot Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāja 
vietnieka amatu ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
domes deputāta amatu, akciju sabiedrības “LIEPĀJAS 
PAPĪRS” valdes priekšsēdētāja amatu, politiskās 
partijas “Latvijas Reģionu Apvienība” valdes locekļa 
amatu, biedrības “Liepājnieki” valdes priekšsēdētāja 
amatu un SIA “LP Fabrika” valdes 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, Uldis Sesks, Edvīns 
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Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  1 (Ludmila Rjazanova) 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.421/15 "Par atļauju Jānim 
Vilnītim savienot amatus". 

 
17.§ 

Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 
zemesgabalam Krūmu ielā 39, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka, lai īstenotu zemesgabala Krūmu ielā 39 
īpašnieka SIA “Rameka” ieceri savā īpašumā plānot un 
veikt publisko (komerciālu objektu) un dzīvojamo apbūvi, 
tiek veikti grozījumi spēkā esošajā Teritorijas plānojumā, 
mainot funkcionālo zonējumu no Jauktas darījumu un 
sabiedrisko objektu apbūves teritorijas un Apstādījumu 
(parku un skvēru) teritorijas uz Jauktas centra apbūves 
teritoriju. Jauktas centra apbūves teritorijas funkcionālās 
zonas galvenie izmantošanas veidi ir dzīvojamā apbūve, 
publiskā apbūve un labiekārtota publiskā ārtelpa.   
   Saistībā ar minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt lokālplānojumu, kas groza 
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam 
Krūmu ielā 39, Liepājā, tostarp, izstrādātos teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus kopā ar grafisko 
daļu izdotu kā saistošos noteikumus.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un saistošo noteikumu 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:    1. Pieņemt lēmumu Nr.422/15 "Par lokālplānojuma, 
kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 
zemesgabalam Krūmu ielā 39, Liepājā, un saistošo 
noteikumu apstiprināšanu". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21 "Par 
lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu ielā 39, 
Liepājā, apstiprināšanu". 

 
18.§ 
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Par lokālplānojuma bijušās rūpnīcas "Liepājas Metalurgs" teritorijai redakcijas 
un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts nodot publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai SIA “UPB Projekti” 
izstrādāto plānošanas dokumentu "Lokālplānojums, kas 
groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās 
rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijai” redakciju kopā 
ar vides pārskata projektu, nosakot publiskās 
apspriešanas termiņu sešas nedēļas. Lokālplānojumā 
piedāvāti risinājumi līdz šim slēgtas, vienlaidus 
rūpnieciskās zonas un tai piegulošo teritoriju 
infrastruktūras objektu lietderīgākai, ilgtspējīgākai 
izmantošanai, kopējai teritorijas attīstībai un integrācijai 
Liepājas pilsētvides struktūrā.  
   Lūdz Pilsētas arhitektu Uģi Kauguru īsumā iepazīstināt 
deputātus ar izstrādāto lpkālplānojuma redakciju. 
 

Uģis Kaugurs: - Prezentē lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas 
Metalurgs” teritorijai, redakciju kopā ar vides pārskata 
projektu. 

   Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas 
“Liepājas Metalurgs” teritorijai, redakciju un tās nodošanu publiskajai apspriešanai savu 
viedokli izsaka Uldis Hmieļevskis un Vilnis Vitkovskis. 
 

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.423/15 "Par lokālplānojuma 
bijušās rūpnīcas "Liepājas Metalurgs" teritorijai 
redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai". 

 
19.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo 
telpu, kurām noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, īres 

maksas noteikšanu 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noteikt pašvaldības īpašumā vai 
valdījumā esošo dzīvojamo telpu, kurām noteikts 
speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, īres 
maksu. Sagatavotais lēmuma projekts papildu jau 
esošajai īres maksai paredz noteikt īres maksas daļu 
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atbilstoši attiecīgajā dzīvojamā telpā veiktajiem 
ieguldījumiem, kā arī īres maksas daļu saskaņā ar 
obligātajiem pārvaldīšanas izdevumiem un citiem 
dzīvojamās mājas uzlabošanas izdevumiem, kuri 
attiecas uz visai dzīvojamai mājai kopīgu elementu, 
koplietošanas iekārtu vai inženierkomunikāciju nomaiņu, 
lai samazinātu mājas uzturēšanas izmaksas, vai 
pasākumiem, lai samazinātu ar dzīvokļa lietošanas 
pakalpojumiem saistītus izdevumus un veicinātu 
optimālu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu 
veidošanu.  
   Lūdz atbalstīt 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.424/15 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā 
esošo dzīvojamo telpu, kurām noteikts speciālistam 
izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, īres maksas 
noteikšanu". 

 
20.§ 

Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka pašvaldībā ir saņemts SIA “LIEPĀJAS 
TEĀTRIS” iesniegums ar lūgumu rast risinājumu 
nodrošināšanai ar nekustamajiem īpašumiem, kuros 
izmitināt viesrežisorus un citus radošās komandas 
pārstāvjus, kas piedalās izrāžu veidošanā, lai izpildītu 
pašvaldības deleģētos uzdevumus.  
   Lai nodrošinātu pašvaldības īpašumā esošas mantas 
racionālu izmantošanu, rūpētos par kultūru un sekmētu 
tradicionālo kultūras vērtību un tautas jaunrades 
attīstību, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts 
nodot SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” bezatlīdzības lietošanā 
uz 10 gadiem nekustamos īpašumus Mirdzas Ķempes 
ielā 6-15 un Kārļa Zāles laukumā 4-36/37.  
   Lūdz atbalstīt 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 
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"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.425/15 "Par mantas nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā". 

 
21.§ 

Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 5,Liepājā 
 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka pašvaldībā ir saņemts biedrības “Liepājas 
Katoļu pamatskolas atbalsta biedrība” iesniegums, kurā 
lūgts nodot nekustamo īpašumu Raiņa ielā 5 
bezatlīdzības lietošanā Katoļu pamatskolas vajadzībām 
saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirto papildu 
funkciju sabiedriskā labuma darbības jomā – izglītības 
veicināšana.  
   Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts nodot sabiedriskā labuma organizācijai, 
biedrībai “Liepājas Katoļu pamatskolas atbalsta 
biedrība” bezatlīdzības lietošanā no 2021.gada 
1.decembra uz 5 gadiem nekustamo īpašumu                    
Raiņa ielā 5.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma par iespējām sniegt atbalstu ne tikai Katoļu pamatskolai, bet arī citiem 
privāto pakalpojumu sniedzējiem izglītības jomā Liepājā, apspriešanā piedalās: Dace 
Bluķe, Gunārs Ansiņš un Jānis Vilnītis. 
 

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.426/15 "Par nekustamo 
īpašumu Raiņa ielā 5,Liepājā". 

 
22.§ 

Par Liepājas pilsētas domes lēmuma atcelšanu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka Liepājas pilsētas dome 2016.gada 
18.augustā pieņēma lēmumu, ar kuru tika nolemts bez 
atlīdzības nodot valstij Satiksmes ministrijas personā 
nekustamo īpašumu - zemes vienību “Brīvostas iela”. 
Ņemot vērā, ka tālākas darbības, īpašumpiederības 
maiņai Liepājas pilsētas pašvaldība ar Satiksmes 
ministriju nav veikusi, līdz ar ko Liepājas pilsētas domes 
lēmums ir palicis neizpildīts, kā arī to, ka šobrīd situācija 
ir mainījusies un minētais nekustamais īpašums tiek 
sekmīgi izmantots Liepājas ostas infrastruktūras izbūvei 
un nodrošināšanai, izskatīšanai ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts atcelt 2016.gada 18.augusta 
lēmumu Nr.272.  
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   Lūdz atbalstīt 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.427/15 "Par Liepājas pilsētas 
domes lēmuma atcelšanu". 

 
23.§ 

Par zemes vienību Krišjāņa Valdemāra ielā 59A 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atteikt nodot atsavināšanai zemes 
vienību Krišjāņa Valdemāra ielā 59A 52 kv.m platībā, jo 
zemesgabals atbilstoši Liepājas pilsētas teritorijas 
plānojumam atrodas ielu sarkanajās līnijās, kuru 
izmantošanas veids ir autotransporta, pilsētas 
elektrotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā 
arī inženierkomunikāciju izvietošana. Ņemot vērā 
Liepājas pilsētas būvvaldes un Komunālās pārvaldes 
sniegtos viedokļus, zemes vienība Krišjāņa Valdemāra 
ielā 59A ir nepieciešams Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai.  
   Lūdz atbalstīt 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.428/15 "Par zemes vienību 
Krišjāņa Valdemāra ielā 59A". 

 
24.§ 

Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala                                               
Ģenerāļa Baloža ielā 23A, Liepājā, daļā 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka, lai sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"LIEPĀJAS ENERĢIJA" varētu īstenot projektu 
Ģenerāļa Baloža ielā 23A uzbūvēt šķeldas katlu māju, ir 
nepieciešams pārvietot elektropārvades kabeļus, kā 
rezultātā ir jānoslēdz līgums ar akciju sabiedrību 
"Sadales tīkls" par jauna servitūta izveidošanu 
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zemesgabala Ģenerāla Baloža ielā 23A daļai aptuveni 
153 kv.m platībā.  
   Lūdz atbalstīt 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.429/15 "Par lietošanas tiesību 
aprobežojumu zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 
23A, Liepājā, daļā". 

 
25.§ 

Par nekustamā īpašuma - zemes vienības daļas Liepājā, Jūras ielā 16 - zemes 
nomas tiesības izsoli 

 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt pašvaldības nekustamā 
īpašuma - zemes vienības daļas Jūras ielā 16 - zemes 
nomas tiesības izsoles noteikumus. Zemesgabala 
lietošanas mērķis - vienlaicīgi 4 elektroauto uzlādi 
nodrošinošu uzlādes staciju izbūve.  
   Lūdz atbalstīt 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.430/15 "Par nekustamā 
īpašuma - zemes vienības daļas Liepājā,                          
Jūras ielā 16 - zemes nomas tiesības izsoli". 

 
26.§ 

Par zemesgabalu, Jūras piekrastes sauszemes joslas (vietas Nr.D2, D3.1, D3.2, 
Z6) daļu, nomas līgumu nosacījumu izmaiņām 

 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka 2021.gada 1.jūlijā ar SIA “V.ROZGAS 
KOMERCFIRMA”, SIA “RSB” un SIA 
“RIETUMKRASTS” un 2021.gada 5.jūlijā ar SIA “TIAMO 
GRUPA” tika noslēgti zemes nomas līgumi par Jūras 
piekrastes sauszemes joslas daļu iznomāšanu kafejnīcu 
novietošanai, kuros, citastarp, tika noteikts, ka ne vēlāk 
kā 3 mēnešu laikā no zemes nomas līguma 
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parakstīšanas dienas, nomniekam jāiesniedz Liepājas 
pilsētas būvvaldē dokumentācija īslaicīgās lietošanas 
būves novietošanai. Ņemot vērā šobrīd pastāvošos 
nepārvaramas varas apstākļus, kā arī projektētāju lielo 
noslodzi, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts pagarināt būvniecības ieceres dokumentu 
iesniegšanas termiņu līdz 2022.gada 28.februārim.  
   Lūdz atbalstīt 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.431/15 "Par zemesgabalu, 
Jūras piekrastes sauszemes joslas (vietas Nr.D2, 
D3.1, D3.2, Z6) daļu, nomas līgumu nosacījumu 
izmaiņām". 

 
27.§ 

Par zemesgabala Celmu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Celmu ielā 2, 
daļas iznomāšanu 

 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iznomāt dzīvojamās mājas Celmu ielā 2 
apsaimniekotājam SIA “Labi nami” uz 5 gadiem 
zemesgabala Celmu ielā daļu 445 kv.m platībā teritorijas 
labiekārtošanai un autostāvvietām mājas Celmu ielā 2 
iedzīvotājiem.  
   Lūdz atbalstīt 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.432/15 "Par zemesgabala 
Celmu ielā, blakus nekustamajam īpašumam                 
Celmu ielā 2, daļas iznomāšanu". 

 
28.§ 

Par zemesgabala Amatas ielā 33, blakus nekustamajam īpašumam                        
Amatas ielā 39, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
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Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt zemesgabala Amatas ielā 33 
daļas 394 kv.m platībā iznomāšanas termiņu uz laiku 
līdz 2026.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma 
Amatas ielā 39 apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt 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.433/15 "Par zemesgabala 
Amatas ielā 33, blakus nekustamajam īpašumam 
Amatas ielā 39, daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

 
29.§ 

Par zemesgabala Ābeļu ielā 18 nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt līguma par zemesgabala 
Ābeļu ielā 18 iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 
2031.gada 31.decembrim dzīvojamās ēkas uzturēšanai 
un apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt 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.434/15 "Par zemesgabala 
Ābeļu ielā 18 nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

 
30.§ 

Par zemesgabala Siguldas ielā, blakus nekustamajam īpašumam                  
Siguldas ielā 13, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts piekrist, ka uz 5 gadiem tiek pagarinātas 
nomas tiesiskās attiecības ar dzīvokļu īpašnieku 
biedrību “Siguldas 13” par zemesgabala Siguldas ielā 
daļas nomu teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu 
izveidošanai mājas Siguldas ielā 13 iedzīvotājiem.  
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   Lūdz atbalstīt 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.435/15 "Par zemesgabala 
Siguldas ielā, blakus nekustamajam īpašumam 
Siguldas ielā 13, daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

 
31.§ 

Par zemesgabala Vidusceļa ielā, blakus nekustamajam īpašumam                          
Bernātu ielā 21, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt uz 5 gadiem nomas tiesiskās 
attiecības ar privātpersonu par zemesgabala              
Vidusceļa ielā daļas 25 kv.m platībā nomu nekustamā 
īpašuma Bernātu ielā 21 apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt 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.436/15 "Par zemesgabala 
Vidusceļa ielā, blakus nekustamajam īpašumam 
Bernātu ielā 21, daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

 
32.§ 

Par grozījumu 2014.gada 27.marta lēmumā Nr.121 "Par zemesgabala  
Ķieģeļu ielā 19 pārjaunošanu” 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts izdarīt Liepājas pilsētas domes 
2014.gada 27.marta lēmumā Nr.121 "Par zemesgabala 
Ķieģeļu ielā 19 pārjaunošanu” grozījumu, pagarinot ēkas 
Ķieģeļu ielā 19 nodošanas ekspluatācijā termiņu līdz 
2022.gada 4.septembrim.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
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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.437/15 "Par grozījumu 
2014.gada 27.marta lēmumā Nr.121 "Par 
zemesgabala Ķieģeļu ielā 19 pārjaunošanu"". 

 
33.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 24-2 atsavināšanu 
 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas paredz atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma                           
Krūmu ielā 24-2 atsavināšanas procesu, pārdodot par 
brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt 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.438/15 "Par dzīvokļa īpašuma 
Krūmu ielā 24-2 atsavināšanu". 

 
34.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-54 atsavināšanu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka, lai pašvaldībai piederoša dzīvokļa 
īrniekam sniegtu iespēju izpirkt īrēto dzīvokli, ir 
sagatavots lēmuma projekts, kas paredz atļaut uzsākt 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-54 atsavināšanas 
procesu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto 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 
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"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.439/15 "Par dzīvokļa īpašuma 
Krūmu ielā 36-54 atsavināšanu". 

 
35.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 2-2 atsavināšanu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka, lai pašvaldībai piederoša dzīvokļa 
īrniekam sniegtu iespēju izpirkt īrēto dzīvokli, ir 
sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut 
uzsākt dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 2-2 
atsavināšanas procesu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto 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.440/15 "Par dzīvokļa īpašuma 
Vērgales ielā 2-2 atsavināšanu". 

 
36.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-56 nosacīto cenu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts., 
kas paredz apstiprināt dzīvokļa īpašuma                         
Atmodas bulvārī 8V-56 izpirkšanas cenu 12 000 eiro.  
   Lūdz atbalstīt 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.441/15 "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 8V-56 nosacīto cenu". 

 
37.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-46 nosacīto cenu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma              
Katedrāles ielā 11-46 nosacīto cenu 11 300 eiro.  
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   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Uldis Sesks: - Informē, ka tehnisku iemeslu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.442/15 "Par dzīvokļa īpašuma 
Katedrāles ielā 11-46 nosacīto cenu". 

 
38.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 3-60 nosacīto cenu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma                 
Lēņu ielā 3-60 nosacīto cenu 8 600 eiro.  
   Lūdz atbalstīt 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.443/15 "Par dzīvokļa īpašuma 
Lēņu ielā 3-60 nosacīto cenu". 

 
39.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 7-34 nosacīto cenu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma             
Mežmalas ielā 7-34 nosacīto cenu 9 100 eiro.  
   Lūdz atbalstīt 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 



 

27 

 

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

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.444/15 "Par dzīvokļa īpašuma 
Mežmalas ielā 7-34 nosacīto cenu". 

 
40.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 31B-35 nosacīto cenu 
 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt atsavināšanai nodotā 
dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 31B-35 nosacīto cenu                        
15 700 eiro.  
   Lūdz atbalstīt 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.445/15 "Par dzīvokļa īpašuma 
Mežu ielā 31B-35 nosacīto cenu". 

 
41.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-34 nosacīto cenu 
 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt atsavināšanai nodotā 
dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-34 nosacīto cenu                            
9 500 eiro.  
   Lūdz atbalstīt 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.446/15 "Par dzīvokļa īpašuma 
Viršu ielā 1-34 nosacīto cenu". 

 
42.§ 

Par neapdzīvojamās telpas Pīlādžu ielā 40-3N izsoli 
 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt pirmās elektroniskās izsoles 
noteikumus, tostarp izsoles sākuma cenu 200 eiro, 
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atsavināšanai nodotajām neapdzīvojamām telpām 
Pīlādžu ielā 40-3N.  
   Lūdz atbalstīt 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.447/15 "Par neapdzīvojamās 
telpas Pīlādžu ielā 40-3N izsoli". 

 
43.§ 

Par nekustamā īpašuma Virssardzes ielā 11 izsoli 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma Virssardzes ielā 11 izsoles 
noteikumus un izsoles sākuma cenu 414 700 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Helvijs Valcis: - Informē, ka tehnisku iemeslu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “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, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.448/15 "Par nekustamā 
īpašuma Virssardzes ielā 11 izsoli". 

 
44.§ 

Par projektu “Infrastruktūras attīstība stadionā "Daugava", Jūrmalas parks 3, 
Liepājā, 1.kārta un 2.kārta” 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atbalstīt projekta “Infrastruktūras 
attīstība stadionā “Daugava”, Jūrmalas parks 3, Liepājā, 
1.kārta un 2.kārta” (turpmāk arī - Projekts) 
sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma saņemšanai 
Latvijas valsts budžeta finansētas programmas, kuru 
organizē Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
sadarbībā ar biedrību “Latvijas Futbola federācija”. 
projektu konkursa ietvaros. 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

   Projekta realizācija paredzēta 2.kārtās - 1.kārtas 
ietvaros plānots uzlabot stadiona “Daugava” 
apgaismojumu un pārbūvēt drenāžas un laistīšanas 
sistēmu, savukārt 2.kārtā plānota futbola zāliena 
seguma uzlabošana un skrejceļa seguma atjaunošana. 
   Projekta 1.kārtas kopējās izmaksas ir  545 285,17 eiro, 
no kurām 288 589,17 eiro ir plānotais pašvaldības 
līdzfinansējums un 2.kārtas kopējās izmaksas ir                        
547 179,24 eiro, no kurām 302 579,90 eiro ir plānotais 
pašvaldības līdzfinansējums. Izmaksas tiks precizētas 
pēc iepirkumu veikšanas.  
   Lūdz atbalstīt 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.449/15 "Par projektu 
"Infrastruktūras attīstība stadionā "Daugava", 
Jūrmalas parks 3, Liepājā, 1.kārta un 2.kārta"". 

 
Sēde slēgta 2021.gada 11.novembrī pulksten 13:28. 
 
 
 
Priekšsēdētājs               Gunārs Ansiņš (15.11.2021) 

 

Protokolēja               Egita Lukjanova (15.11.2021) 


