
 

Liepājas pilsētas dome 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv 

 
SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 
2020.gada 12.novembrī 

 
Nr. 17 

 
Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 
6.8. un 6.9.apakšpunktu un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 
18.septembra rīkojuma Nr.171/2.1.1 “Par papildus nosacījumiem Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” 1.3.apakšpunktu, Liepājas pilsētas domes sēde notiek gan 
Rožu ielā 6, 226.telpā, gan izmantojot videokonferenču rīku Zoom Meeting. 
 
Sēde sasaukta 2020.gada 12.novembrī pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2020.gada 12.novembrī pulksten 12:00. 
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis  Vilnītis 
 
Sēdē piedalās 12 deputāti: 

Gunārs Ansiņš  
Atis Deksnis  
Helēna Geriloviča  
Linda Matisone  
Ludmila Rjazanova 
Pāvels Sereda  
Uldis Sesks  
Gaļina Skorobogatova 
Edvīns Striks 
Modris Šveiduks 
Helvijs Valcis   
Vilnis Vitkovskis   
 

Sēdē nepiedalās 2 deputātI: 
Gints Ročāns, saistībā ar dalību apmācībās 
Māris Verpakovskis, darba pienākumu dēļ 

  
Uzaicinātās personas:  

Mārtiņš Ābols, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs (1.§ un 
2.§)  
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (22.§ - 59.§) 
Uģis Kaugurs, Liepājas pilsētas būvvaldes pilsētas arhitekts (20.§) 
Linda Krasovska, Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienesta direktore (60.§) 
Dace Liepniece-Liepiņa, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un 
sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja (3.§ un 4.§)  
Jānis Neimanis, Komunālās pārvaldes vadītājs (21.§) 
Mairis Plūksna, pretendents uz Liepājas kapsētu pārvaldes direktora amatu (8.§) 
Zane Pomerance, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Administratīvās nodaļas 
jurists (6.§ un 61.§) 
Vairis Šalms, pašvaldības aģentūras “Nodarbinātības projekti” direktora 
pienākumu izpildītājs (10.§) 
Olevs Zutis, pretendents uz pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais 
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transports” direktora amatu (9.§) 
 

Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par projektu "Muzeja ēkas pārbūve, Liepājā”. 

2. Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 2.kārta". 

3. Par projektu “Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un 
risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai”. 

4. Par projektu “Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 
2020.-2025.gadam izstrāde”. 

5. Par atļauju dāvinājuma pieņemšanai. 

6. Par vispārizglītojošo skolu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām 
ārkārtējās situācijas laikā. 

7. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" vadītāju. 

8. Par pašvaldības iestādes "Liepājas kapsētu pārvalde" direktoru. 

9. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktoru. 

10. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" direktoru. 

11. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS". 

12. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS". 

13. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams". 

14. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "OC Liepāja". 

15. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS". 

16. Par izmaiņām Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas sastāvā. 

17. Par grozījumiem Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
nolikumā un sastāvā. 

18. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa nolikumā Nr.11 
"Liepājas pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas 
nolikums”. 

19. Par Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem 
un atcelšanu. 

20. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai 
starp 14.novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā, un saistošo 
noteikumu apstiprināšanu. 

21. Par Liepājas pilsētas ielu un to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu. 

22. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā. 

23. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Raiņa ielā 3-1, Liepājā. 

24. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Raiņa ielā 3-3, Liepājā. 

25. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Raiņa ielā 3-4, Liepājā. 

26. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Raiņa ielā 3-5, Liepājā. 

27. Par būves nojaukšanu. 

28. Par zemesgabala Aldaru ielā 11, Liepājā, 12/15 domājamo daļu iznomāšanu. 
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29. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam 
Pulkveža Brieža ielā 32, daļas nomu. 

30. Par zemesgabala Celtnieku ielā 7, Liepājā, 10/28 domājamo daļu Pilsētu zemes 
nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

31. Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 12 Pilsētu zemes nomas līguma termiņa 
pagarināšanu. 

32. Par zemesgabala Papes ielā 20, Liepājā, 1/6 domājamās daļas Pilsētu zemes 
nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

33. Par zemesgabala Ugāles ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ugāles ielā 7, 
daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

34. Par zemesgabala Krūmu ielā 72 zemes nomas līguma izbeigšanu. 

35. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūras ielā 16, daļas zemes nomas 
tiesības izsoli. 

36. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Zirgu salā 2, daļas zemes nomas tiesības 
izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

37. Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemesgabala Krūmu ielā 72, atsavināšanu. 

38. Par apbūvēta zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25 nodošanu atsavināšanai. 

39. Par apbūvēta zemesgabala Katedrāles ielā 1 nodošanu atsavināšanai. 

40. Par apbūvēta zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 33A nodošanu atsavināšanai. 

41. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-59 atsavināšanu. 

42. Par dzīvokļa īpašuma Ferdinanda Grīniņa ielā 6-8 atsavināšanu. 

43. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-35 atsavināšanu. 

44. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 7-26 atsavināšanu. 

45. Par dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 1-55 atsavināšanu. 

46. Par dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 35/37-23 domājamās daļas atsavināšanu. 

47. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-10 nosacīto cenu. 

48. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-13 nosacīto cenu. 

49. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-50 nosacīto cenu. 

50. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-24 nosacīto cenu. 

51. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 3-9 nosacīto cenu. 

52. Par dzīvokļa īpašuma Ugāles ielā 7-10 nosacīto cenu. 

53. Par dzīvokļa īpašuma Ūdens ielā 9-1 nosacīto cenu. 

54. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 4-12 nosacīto cenu. 

55. Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 nosacīto cenu. 

56. Par dzīvokļa īpašuma Dorupes ielā 23-3 atkārtotu izsoli. 

57. Par dzīvokļa īpašuma Emīlijas ielā 12-3 atkārtotu izsoli. 

58. Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N atkārtotu izsoli. 

59. Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 atkārtotu izsoli. 

 
 

Par papildjautājumiem 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) 
sēdi un informē, ka Domes sēdes darba kārtībā ir iekļauti 
59 jautājumi.  
   Izsaka priekšlikumu papildināt Domes sēdes darba 
kārtību ar 3 papildjautājumiem: 
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- par individuālo aizsardzības līdzekļu atsavināšanu un 
nodošanu īpašumā bez atlīdzības noteiktām fizisko 
personu grupām; 
- par vispārizglītojošo skolu izglītojamo 1.-6.klašu grupā 
nodrošināšanu ar pārtikas pakām attālinātā mācību 
procesa laikā; 
- par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības 
nolikumā.  
   Informē par nepieciešamību steidzamības kārtā 
izskatīt šos jautājumus. 
   Aicina balsot par papildjautājuma "Par individuālo 
aizsardzības līdzekļu atsavināšanu un nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības noteiktām fizisko personu 
grupām" iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Iekļaut Liepājas pilsētas domes sēdes darba 
kārtībā jautājumu "Par individuālo aizsardzības 
līdzekļu atsavināšanu un nodošanu īpašumā bez 
atlīdzības noteiktām fizisko personu grupām". 
 

Jānis Vilītis: - Aicina balsot par papildjautājuma "Par vispārizglītojošo 
skolu izglītojamo 1.-6.klašu grupā nodrošināšanu ar 
pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā" 
iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Iekļaut Liepājas pilsētas domes sēdes darba 
kārtībā jautājumu "Par vispārizglītojošo skolu 
izglītojamo 1.-6.klašu grupā nodrošināšanu ar 
pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā". 
 

Jānis Vilnītis: - Aicina balsot par papildjautājuma "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumā" iekļaušanu 
Domes sēdes darba kārtībā. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
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Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
   Iekļaut Liepājas pilsētas domes sēdes darba 
kārtībā jautājumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas 
pašvaldības nolikumā". 

 
1.§ 

Par projektu "Muzeja ēkas pārbūve, Liepājā” 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kas 
nepieciešams, lai projektu "Muzeja ēkas pārbūve, 
Liepājā" (turpmāk - Projekts) iesniegtu Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
izstrādātā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 
pašvaldības integrētajām attīstības programmām 
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības 
ēkās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas 
ietvaros.  
   Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas 
patēriņu un Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk arī - 
pašvaldība) izdevumus par siltumapgādi, sekmējot 
energoefektivitātes paaugstināšanu, un veikt muzeja 
ēkas pārbūvi Klāva Ukstiņa ielā 7/9.  
   Projekta ietvaros muzeja ēkā Klāva Ukstiņa ielā 7/9 
plānots veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus:  
- no jauna izbūvējamo 1.stāva grīdu siltināšana; 
- 2.stāva pārseguma siltināšana bēniņos;- ventilācijas 
sistēmas izbūve; 
- ārdurvju nomaiņa; 
- jaunas apkures sistēmas izbūve ar visu radiatoru 
nomaiņu.  
   Projekta kopējās izmaksas ir 345 574,33 eiro.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.567/17 "Par projektu "Muzeja 
ēkas pārbūve, Liepājā"". 
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2.§ 
Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 2.kārta" 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts atbalstīt 
projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas 
pārbūve 2.kārta" (turpmāk - projekts) sagatavošanu un 
iesniegšanu finansējuma saņemšanai Centrālajā 
finanšu un līgumu aģentūrā.  
   Īstenojot projektu, tiks atjaunota un pārbūvēta 
tramvaja līnija apmēram 400 metru garumā un sakopta 
tai piegulošā teritorija, iegādāti papildu 6 zemās grīdas 
tramvaju vagoni, iegādāts un uzstādīts jauno vagonu 
pacēlājs, kā arī pielāgota tramvaju depo infrastruktūra 
jauno vagonu apkopei.  
   Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 11 824 705,88 
eiro.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma, kad liepājnieki varēs izmēģināt braucienu ar jauno tramvaju, apspriešanā 
piedalās Pāvels Sereda un Gunārs Ansiņš. 
 

Gunārs Ansiņš: - Pēc konsultācijām ar pašvaldības iestādes “Liepājas 
pilsētas pašvaldības administrācija” Juridisko daļu 
ierosina papildināt lēmuma projektu ar jaunu 8. un 
9.punktu šādā redakcijā: 
"8. Uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Attīstības 
pārvaldei organizēt sadarbības līguma slēgšanu ar 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS 
TRAMVAJS" par Projekta īstenošanu, nosakot, ka 
sadarbības līguma projekts var tikt precizēts atbilstoši 
kompetento institūciju ieteikumiem. 
9. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru 
parakstīt ar Projektu saistīto dokumentāciju, tai skaitā 
sadarbības līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
"LIEPĀJAS TRAMVAJS".". 
 

Jānis Vilnītis:  - Jautā, vai deputātiem vēl ir jautājumi vai priekšlikumi? 
Ja tādu nav, aicina balsot par lēmuma projektu, kas 
papildināts ar jaunu 8. un 9.punktu Gunāra Ansiņa 
ierosinātajā redakcijā.   

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.568/17 "Par projektu 
"Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūve 
2.kārta"" ar labojumiem. 
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3.§ 

Par projektu “Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un 
risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai” 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta 
“Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana 
un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai”   
(turpmāk - projekts) kopējās izmaksas un pašvaldības 
līdzfinansējumu - projekta kopējās izmaksas ir 50 820 
eiro, no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda 
finansējums 75% jeb 31 500 eiro un Liepājas pilsētas 
pašvaldības finansējums 25% jeb 19 320 eiro.  
   Projekta mērķis ir apkopot pieejamo informāciju par 
mājsaimniecībās izmantotām apkures iekārtām (to 
vecumu, veidu, kurināmā veidu) un izstrādāt risinājumus 
turpmākai informācijas ievākšanai un uzkrāšanai.   
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma, vai ir plānots finansiāli palīdzēt iedzīvotājiem, kuru apkures iekārtas 
apzināšanas rezultātā izrādīsies bīstamas lietošanai, apspriešanā piedalās Pāvels 
Sereda un Gunārs Ansiņš. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.569/17 "Par projektu 
"Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu 
apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas 
uzkrāšanai"". 

 
4.§ 

Par projektu “Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 
2020.-2025.gadam izstrāde” 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi 
Liepājas pilsētā un izpildītu Gaisa piesārņojuma 
samazināšanas rīcības plānā 2019.-2030.gadam 
noteiktos uzdevumus, kā arī sasniegtu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvas 2008/50/EK par 
gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropā noteiktās gaisa 
kvalitātes prasības, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts apstiprināt projekta “Liepājas pilsētas gaisa 
kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.-
2025.gadam izstrāde” kopējās izmaksas 88 189,64 eiro, 
no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 
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68% jeb 59 653,00 eiro un Liepājas pilsētas pašvaldības 
finansējums 32% jeb 28 536,64 eiro.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma par gaisa kvalitāti un vides sakārtošanu Liepājā apspriešanā piedalās 
Ludmila Rjazanova un Jānis Vilnītis. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.570/17 "Par projektu "Liepājas 
pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības 
programmas 2020.-2025.gadam izstrāde"". 

 
5.§ 

Par atļauju dāvinājuma pieņemšanai 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldībā saņemts 
LSEZ SIA “Jensen Metal” iesniegums, kurā izteikta 
vēlme pašvaldībai dāvināt publiski pieejamu 
daudzfunkcionālu bērnu spēļu laukumu, kas tiktu 
uzbūvēts Sila ielā 5. LSEZ SIA “Jensen Metal” no savas 
puses apņemas veikt laukuma iekārtojuma iegādi, 
laukuma pamatnes sagatavošanu un uzstādīšanu, 
savukārt pašvaldībai nepieciešams veikt dokumentu 
izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas darbus 
būvniecībai. Laukums tiks nodots ekspluatācijā kā 
Liepājas pašvaldības īpašums.  
   Ņemot vērā minēto, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma 
projekts, kurā paredzēts atļaut pašvaldības iestādei 
"Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" pieņemt 
no LSEZ SIA "Jensen Metal" dāvinājumu - brīvi 
pieejama āra daudzfunkcionāla bērnu spēļu laukuma 
Silu ielā 5, Liepājā izveidošanu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.571/17 "Par atļauju 
dāvinājuma pieņemšanai". 
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6.§ 

Par vispārizglītojošo skolu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām 
ārkārtējās situācijas laikā 

 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka, lai ārkārtējās situācijas laikā 7.–12.klašu 
skolēnus, kuri mācās attālināti, nodrošinātu ar 
brīvpusdienām, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts nodrošināt ārkārtējās situācijās laikā ar 
vienreizēju pārtikas paku, kas izsniedzama vienu reizi 
mēnesī šādus izglītojamos: 
- izglītojamo, no ģimenes, kurai noteikts trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes statuss; 
- izglītojamo no ģimenes, kuras aprūpē ir trīs un vairāk 
bērni; 
- izglītojamo ar invaliditāti; 
- izglītojamo, kuram iecelts aizbildnis; 
- izglītojamo, kuram sociālais pedagogs izglītības 
iestādē noteicis ēdināšanas maksas atvieglojumus.    
   Pārtikas pakas kopējā produktu vērtība ir 28,47 eiro, 
tai skaitā PVN, papildus nosakot arī piegādes un 
pakošanas izmaksas 3 eiro apmērā. Pārtikas pakas tiks 
izsniegtas izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, 
ievērojot ārkārtējās situācijas noteiktos ierobežojumu un 
drošības prasības.  
   Lai saņemtu pārtikas paku, izglītojamajam jābūt 
deklarētam Liepājas pilsētas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā un jāmācās kādā no Liepājas 
vispārizglītojošām skolām no 7. līdz 12.klasei.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

   Jautājumu par produktiem, kurus paredzēts ievietot pārtikas pakās, par pārtikas paku 
plānoto izsniegšanas laiku un paku skaitu, par ēdinātājiem, kuri nodrošinās skolas ar 
pārtikas pakām apspriešanā piedalās: Pāvels Sereda, Jānis Vilnītis, Ludmila 
Rjazanova, Gaļina Skorobogatova un Helvijs Valcis. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.572/17 "Par vispārizglītojošo 
skolu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām 
ārkārtējās situācijas laikā". 

 
7.§ 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" vadītāju 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka 2020.gada 4.novembrī ir saņemts 
pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" 
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(turpmāk - Liepājas pilsētas būvvalde) vadītājas Agritas 
Kulvanovskas iesniegums par atbrīvošanu no vadītāja 
amata un pārcelšanu Liepājas pilsētas būvvaldes 
Būvniecības procesu kontroles daļā par vadītāju.  
   Ņemot vērā, ka atbilstoši likumā “Par pašvaldībām” 
noteiktajam iestāžu vadītāji amatos tiek iecelti un 
atbrīvoti no amatiem ar domes lēmumu, ir sagatavots 
lēmuma projekts, kurā paredzēts atbrīvot no amata ar 
2020.gada 30.decembri Liepājas pilsētas būvvaldes 
vadītāju Agritu Kulvanovsku, saglabājot darba tiesiskās 
attiecības Liepājas pilsētas būvvaldē.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

   Savu viedokli par Liepājas pilsētas būvvaldes ilggadējo vadītāju Agritu Kulvanovsku 
izsaka Vilnis Vitkovskis. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.573/17 "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" vadītāju".  

 
8.§ 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas kapsētu pārvalde" direktoru 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka 2020.gada 25.septembrī ir saņemts 
pašvaldības iestādes "Liepājas kapsētu pārvalde" 
(turpmāk - Liepājas kapsētu pārvalde) direktora Ivo 
Pavlušenko iesniegums par atbrīvošanu no direktora 
amata. Tika izsludināta atlase uz Liepājas kapsētu 
pārvaldes direktora amatu, uz kuru pieteicās 55 
pretendenti. Augstāko vērtējumu saņēma un līdz ar to 
par atbilstošāko kandidatūru tika izraudzīts Mairis 
Plūksna.  
   Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atbrīvot no amata ar 2020.gada 
16.novembri Liepājas kapsētu pārvaldes direktoru Ivo 
Pavlušenko un ar 2020.gada 17.novembri par Liepājas 
kapsētu pārvaldes direktoru iecelt Mairi Plūksnu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.574/17 "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas kapsētu pārvalde" direktoru". 

 
9.§ 

Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktoru 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka Atbilstoši Publisko aģentūru likumam 
2020.gada 21.oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss uz 
Liepājas sabiedriskā transporta aģentūras direktora 
amatu, uz kuru pieteicās 6 pretendenti. Augstāko 
vērtējumu saņēma un līdz ar to par atbilstošāko 
kandidatūru tika izraudzīts Olevs Zutis. 
   Ņemot vērā minēto, ir sagatavote lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iecelt ar 2020.gada 16.novembri par 
Liepājas sabiedriskā transporta aģentūras direktoru 
Olevu Zuti uz 5 gadiem. 
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.575/17 "Par pašvaldības 
aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" 
direktoru". 

 
10.§ 

Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" direktoru 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka atbilstoši Publisko aģentūru likumam 
2020.gada 21.oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss uz 
pašvaldības aģentūras “Nodarbinātības projekti” 
(turpmāk - Nodarbinātības projekti) direktora amatu, uz 
kuru pieteicās 6 pretendenti. Augstāko vērtējumu 
saņēma un līdz ar to par atbilstošāko kandidatūru tika 
izraudzīts Vairis Šalms. Vairis Šalms līdz šim ir bijis 
Nodarbinātības projektu direktora pienākumu izpildītājs 
un pierādījis, ka spēj nodrošināt aģentūras sekmīgu 
darbu. 
   Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iecelt ar 2020.gada 16.novembri par 
Nodarbinātības projektu direktoru Vairi Šalmu uz 5 
gadiem.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.576/17 "Par pašvaldības 
aģentūras "Nodarbinātības projekti" direktoru". 

 
11.§ 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts 
par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "LIEPĀJAS 
TEĀTRIS", kas paredz grozīt līgumā noteiktos 
kvantitatīvos un rezultatīvos rādītājus atbilstoši 
kapitālsabiedrības iesniegtajām atskaitēm.  
   Ņemot vērā pandēmijas radītos ierobežojumus un 
sekas kultūras un sporta jomā, rezultatīvos rādītājus 
nepieciešams pārskatīt, tos samazinot atbilstoši 
faktiskajiem apstākļiem. Lēmuma projektam tika 
pievienota vienošanās, paredzot grozīt līgumā noteiktos 
rādītājus uz tādiem, kurus kapitālsabiedrība plānoja 
sasniegt līdz 2020. gada beigām.  
   Ievērojot, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 
6.novembra rīkojumu Nr.655 valstī no 2020.gada 
9.novembra līdz 6.decembrim ir izsludināta ārkārtējā 
situācija, kapitālsabiedrība nevarēs sasniegt Domes 
pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 
akceptētos rādītājus, jo ārkārtējās situācijas laikā ir 
aizliegti vai būtiski ierobežoti publiskie pasākumi. 
Kapitālsabiedrība ir iesniegusi precizētas atskaites un 
līdz ar to uz Domes sēdi ir aktualizēts lēmuma projektam 
pievienotais vienošanās projekts un precizēti 
kvantitatīvie rādītāji, atbilstoši faktiskajai situācijai uz 
2020.gada 9.novembri.  
   Lūdz atbalstīt lēmuma projektu ar tam pievienoto 
precizēto vienošanās redakciju. 
 

   Jautājuma par iespēju pandēmijas radīto ierobežojumu laikā publiskot, parādot 
tiešsaistē, Liepājas teātra jauniestudējumus apspriešanā piedalās: Ludmila Rjazanova, 
Jānis Vilnītis un Atis Deksnis. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 
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"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.577/17 "Par grozījumiem 
deleģēšanas līgumā ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS"". 

 
12.§ 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS" 

 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts 
par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar pašvaldības 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU 
TEĀTRIS", kas paredz grozīt līgumā noteiktos 
kvantitatīvos un rezultatīvos rādītājus atbilstoši 
kapitālsabiedrības iesniegtajām atskaitēm.  
   Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 
2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 valstī no 
2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim ir izsludināta 
ārkārtējā situācija, uz Domes sēdi ir aktualizēts lēmuma 
projektam pievienotais vienošanās projekts un precizēti 
kvantitatīvie rādītāji, atbilstoši faktiskajai situācijai uz 
2020.gada 9.novembri. 
   Lūdz atbalstīt lēmuma projektu ar tam pievienoto 
precizēto vienošanās redakciju. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.578/17 "Par grozījumiem 
deleģēšanas līgumā ar pašvaldības sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS"". 

 
13.§ 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts 
par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "Liepājas 
latviešu biedrības nams", kas paredz grozīt līgumā 
noteiktos kvantitatīvos un rezultatīvos rādītājus atbilstoši 
kapitālsabiedrības iesniegtajām atskaitēm.  
   Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 
2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 valstī no 
2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim ir izsludināta 
ārkārtējā situācija, izskatīšanai Domes sēdē ir 
aktualizēts lēmuma projektam pievienotais vienošanās 
projekts un precizēti kvantitatīvie rādītāji, atbilstoši 
faktiskajai situācijai uz 2020.gada 9.novembri.  
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   Lūdz atbalstīt lēmuma projektu ar tam pievienoto 
precizēto vienošanās redakciju. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.579/17 "Par grozījumiem 
deleģēšanas līgumā ar SIA "Liepājas latviešu 
biedrības nams"". 

 
14.§ 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "OC Liepāja" 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts 
par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "OC 
Liepāja", kas paredz grozīt līgumā noteiktos 
kvantitatīvos un rezultatīvos rādītājus atbilstoši 
kapitālsabiedrības iesniegtajām atskaitēm.  
   Ņemot vērā, ka valstī no 2020.gada 9.novembra līdz 
6.decembrim ir izsludināta ārkārtējā situācija, uz Domes 
sēdi ir aktualizēts lēmuma projektam pievienotais 
vienošanās projekts un precizēti kvantitatīvie rādītāji, 
atbilstoši faktiskajai situācijai uz 2020.gada 9.novembri.  
   Lūdz atbalstīt lēmuma projektu ar tam pievienoto 
precizēto vienošanās redakciju. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.580/17 "Par grozījumiem 
deleģēšanas līgumā ar SIA "OC Liepāja"". 

 
15.§ 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS" 

 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts 
par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "LIEPĀJAS 
REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS", kas 
paredz grozīt līgumā noteiktos kvantitatīvos un 
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rezultatīvos rādītājus atbilstoši kapitālsabiedrības 
iesniegtajām atskaitēm. Ņemot vērā pandēmijas radītos 
ierobežojumus tūrisma jomā, rezultatīvos rādītājus 
nepieciešams pārskatīt, tos samazinot atbilstoši 
faktiskajiem apstākļiem. Lēmuma projektam tika 
pievienota vienošanās, paredzot grozīt līgumā noteiktos 
rādītājus uz tādiem, kurus kapitālsabiedrība plānoja 
sasniegt līdz 2020.gada beigām.  
   Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 
2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 valstī no 
2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim ir izsludināta 
ārkārtējā situācija, kapitālsabiedrība nevarēs sasniegt 
Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas sēdē 
akceptētos rādītājus, jo ārkārtējās situācijas laikā ir 
aizliegti vai būtiski ierobežoti publiskie pasākumi. Tādēļ 
kapitālsabiedrība ir iesniegusi precizētas atskaites un uz 
Domes sēdi ir aktualizēts lēmuma projektam 
pievienotais vienošanās projekts un precizēti 
kvantitatīvie rādītāji, atbilstoši faktiskajai situācijai uz 
2020.gada 9.novembri.  
   Lūdz atbalstīt lēmuma projektu ar tam pievienoto 
precizēto vienošanās redakciju. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.581/17 "Par grozījumiem 
deleģēšanas līgumā ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA 
TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS"". 

 
16.§ 

Par izmaiņām Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas sastāvā 
 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts izdarīt 
izmaiņas Domes lēmumā, ar kuru apstiprināts Liepājas 
pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas (turpmāk - 
komisija) sastāvs - no komisijas sastāva tiek izslēgti 
Lauta Stilbiņa un Leonīds Zeļenskis, attiecīgi samazinot 
komisijas skaitlisko sastāvu no 7 komisijas locekļiem uz 
5 komisijas locekļiem.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.582/17 "Par izmaiņām 
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības 
komisijas sastāvā". 

 
17.§ 

Par grozījumiem Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
nolikumā un sastāvā 

 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka, lai varētu iepazīstināt sabiedrību ar 
svarīgākajiem Liepājas sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijā pieņemtajiem lēmumiem, ir 
sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Liepājas 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
nolikumā, kas paredz turpmākam darbam Liepājas 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā 
deleģēt pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija" Sabiedrisko attiecību un 
mārketinga daļas vadītāju Zitu Lazdāni.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.583/17 "Par grozījumiem 
Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas nolikumā un sastāvā". 

 

2. Apstiprināt nolikumu Nr.29 "Grozījumi 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 19.aprīļa 
nolikumā Nr.22 "Liepājas sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas nolikums"". 

 
18.§ 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa nolikumā Nr.11 
"Liepājas pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas 

nolikums” 
 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegti grozījumi Liepājas 
pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības 
sadarbības grupas (turpmāk - Sadarbības grupa) 
nolikumā, kas nepieciešami, lai apstiprinātu Sadarbības 
grupas sastāva maiņu - pašvaldības iestādes “Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvalde” vadītāja vietā Sadarbības 
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grupas sastāvā iekļaujot minētās iestādes vadītāja 
vietnieku, un lai veiktu nolikumā redakcionālu labojumu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.584/17 "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa 
nolikumā Nr.11 "Liepājas pilsētas pašvaldības Bērnu 
tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums"". 

 

2. Apstiprināt nolikumu Nr.30 “Grozījumi 
Liepājas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa 
nolikumā Nr.11 “Liepājas pilsētas pašvaldības Bērnu 
tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums””. 

 
19.§ 

Par Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem 
un atcelšanu 

 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka Liepājas pilsētas dome ir saņēmusi Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
atzinumu, no kura izriet, ka 2012.gada 30.augusta 
saistošie noteikumi Nr.14 “Naudas balvu par izciliem 
sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” ir 
atzīstami par spēku zaudējušiem, jo šāda funkcija ir 
Ministru kabineta kompetencē. Savukārt 2020.gada 
17.septembrī apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.36 par 
grozījumu veikšanu 2012.gada 30.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.14, kuri nav vēl stājušies spēkā, līdz ar to 
ir atceļami. Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas norādījumus, ir sagatavots attiecīgs 
Domes lēmuma projekts un saistošo noteikumu 
projekts.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un saistošo noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr. 585/17 "Par Liepājas 
pilsētas domes saistošo noteikumu atzīšanu par 
spēku zaudējušiem un atcelšanu". 

 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.43 “Par 
Liepājas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta 
saistošo noteikumu Nr.14 “Naudas balvu par 
izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība 
un apmērs” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

 
20.§ 

Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai 
starp 14.novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā, un saistošo 

noteikumu apstiprināšanu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka lēmuma projekts sagatavots, lai Liepājas 
pilsētas teritorijai starp 14.novembra bulvāri, Talsu ielu 
un Pulvera ielu grozītu plānoto (atļauto) izmantošanas 
veidu un izstrādātu teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus, ar mērķi izveidot mūsdienīgu un 
sanitārajām prasībām atbilstošu dzīvnieku kapsētu.  
   Saskaņā ar normatīvo aktu Teritorijas attīstības 
plānošanas jomā nosacījumiem lokālplānojuma ietvaros 
izstrādātos teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus un grafisko daļu jāizdod kā saistošos 
noteikumus.  
   Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un saistošo noteikumu projektu 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.586/17 "Par 
lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumu teritorijai starp 14.novembra 
bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā, un 
saistošo noteikumu apstiprināšanu". 

 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.44 “Par 
lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumu teritorijai starp 14.novembra 
bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā, 
apstiprināšanu”. 

 
21.§ 

Par Liepājas pilsētas ielu un to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas ielu un to 
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posmu uzturēšanas klases ziemas sezonai no 
25.oktobra līdz 10.aprīlim.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.587/17 "Par Liepājas pilsētas 
ielu un to posmu uzturēšanas klašu 
apstiprināšanu". 

 
22.§ 

Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka, lai nodrošinātu efektīvu un optimālu ūdens 
saimniecības infrastruktūras uzturēšanu Liepājas 
pilsētā, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts 
atsavināt pašvaldības realizēto projektu ietvaros 
izbūvētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, 
ieguldot tos sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā kā mantisko 
ieguldījumu atbilstoši mantiskā ieguldījuma 
novērtēšanas eksperta Jāņa Rīdūža novērtējumam par 
kopējo summu 118 300 eiro.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.588/17 "Par pašvaldības 
īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" 
pamatkapitālā". 

 
23.§ 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Raiņa ielā 3-1, Liepājā 

 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts noteikt 
kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas 
statusu pašvaldības dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-1.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.589/17 "Par kvalificētam 
speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu 
dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-1, Liepājā". 

 
24.§ 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Raiņa ielā 3-3, Liepājā 

 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts noteikt 
kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas 
statusu pašvaldības dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-3.    
    Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.590/17 "Par kvalificētam 
speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu 
dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-3, Liepājā". 

 
25.§ 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Raiņa ielā 3-4, Liepājā 

 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts noteikt 
kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas 
statusu pašvaldības dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-4.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 
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"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.591/17 "Par kvalificētam 
speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu 
dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-4, Liepājā". 

 
26.§ 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Raiņa ielā 3-5, Liepājā 

 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts noteikt 
kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas 
statusu pašvaldības dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-5.   
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.592/17 "Par kvalificētam 
speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu 
dzīvojamai telpai Raiņa ielā 3-5, Liepājā". 

 
27.§ 

Par būves nojaukšanu 
 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka, lai sakārtotu pašvaldības īpašumu, kas ir 
daļēji sagruvis un vidi degradējošs, ir sagatavots 
lēmuma projekts, kurā paredzēts uzdot Nekustamā 
īpašuma pārvaldei līdz 2021.gada 31.decembrim 
organizēt būves Celtnieku ielā 12A, kura apdraud 
cilvēku drošību un nav lietderīgi atjaunojama, 
nojaukšanu un teritorijas sakopšanu šim mērķim 
piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.593/17 "Par būves 
nojaukšanu". 
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28.§ 
Par zemesgabala Aldaru ielā 11, Liepājā, 12/15 domājamo daļu iznomāšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts iznomāt trīs privātpersonām katrai 4/15 
zemesgabala Aldaru ielā 11 domājamās daļas uz laiku 
līdz īpašnieka vai valdītāja maiņai, bet ne ilgāk kā uz 5 
gadiem.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.594/17 "Par zemesgabala 
Aldaru ielā 11, Liepājā, 12/15 domājamo daļu 
iznomāšanu". 

 
29.§ 

Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam 
Pulkveža Brieža ielā 32, daļas nomu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka 2012.gadā pašvaldība ar nekustamā 
īpašuma Pulkveža Brieža ielā 32 īpašnieci noslēdza 
zemes nomas līgumu par zemesgabala Laboratorijas 
ielā 7/11 daļas nomu viņai piederošā nekustamā 
īpašuma apsaimniekošanai.  
   Ņemot vērā, ka nekustamajam īpašumam Pulkveža 
Brieža ielā 32 ir mainījies īpašnieks, un no jaunā 
īpašnieka ir saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt 
zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11 daļu, izskatīšanai ir 
sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts izbeigt 
zemes nomas līgumu ar nekustamā īpašuma Pulkveža 
Brieža ielā 32 bijušo īpašnieci un iznomāt zemesgabala 
Laboratorijas ielā 7/11 daļu minētā nekustamā īpašuma 
jaunajam īpašniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.595/17 "Par zemesgabala 
Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam 
īpašumam Pulkveža Brieža ielā 32, daļas nomu". 

 
30.§ 

Par zemesgabala Celtnieku ielā 7, Liepājā, 10/28 domājamo daļu Pilsētu zemes 
nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts pagarināt ar 
privātpersonu noslēgtā Pilsētu zemes nomas līguma par 
zemesgabala Celtnieku ielā 7 daļas 163,93 kv.m platībā 
iznomāšanu termiņu līdz 2030.gada 31.decembrim viņai 
piederošā nekustamā īpašuma uzturēšanai un 
apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.596/17 "Par zemesgabala 
Celtnieku ielā 7, Liepājā, 10/28 domājamo daļu 
Pilsētu zemes nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

 
31.§ 

Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 12 Pilsētu zemes nomas līguma termiņa 
pagarināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts pagarināt ar 
privātpersonu noslēgtā Pilsētu zemes nomas līguma par 
zemesgabala Ķieģeļu ielā 12 iznomāšanu termiņu līdz 
2030.gada 31.decembrim viņai piederošā nekustamā 
īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.597/17 "Par zemesgabala 
Ķieģeļu ielā 12 Pilsētu zemes nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

 
32.§ 

Par zemesgabala Papes ielā 20, Liepājā, 1/6 domājamās daļas Pilsētu zemes 
nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts pagarināt ar 
privātpersonu noslēgtā Pilsētu zemes nomas līguma par 
zemesgabala Papes ielā 20 daļas iznomāšanu termiņu 
līdz 2030.gada 31.decembrim viņai piederošā 
nekustamā īpašuma 1/6 domājamās daļas uzturēšanai 
un apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.598/17 "Par zemesgabala 
Papes ielā 20, Liepājā, 1/6 domājamās daļas Pilsētu 
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

 
33.§ 

Par zemesgabala Ugāles ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ugāles ielā 7, 
daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts pagarināt 
dzīvokļu apsaimniekošanas biedrībai “UGĀLES 7” 
līguma par zemesgabala Ugāles ielā daļas 380 kv.m 
platībā iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2026.gada 
10.janvārim teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu 
izveidošanai mājas Ugāles ielā 7 iedzīvotājiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.599/17 "Par zemesgabala 
Ugāles ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ugāles 
ielā 7, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

 
34.§ 

Par zemesgabala Krūmu ielā 72 zemes nomas līguma izbeigšanu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldība 2014.gada 
30.decembrī noslēdza zemes nomas līgumu ar 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “iCotton” par 
zemesgabala Krūmu ielā 72 nomu noliktavas un 
loģistikas centra izveidei un teritorijas labiekārtošanai. 
Ņemot vērā, ka nomnieks vairs nevēlas nomāt minēto 
zemesgabalu apbūvei, ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts izbeigt, pusēm vienojoties, zemes 
nomas līgumu par zemesgabala 18795 kv.m platībā 
Krūmu ielā 72 nomu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.600/17 "Par zemesgabala 
Krūmu ielā 72 zemes nomas līguma izbeigšanu". 

 
35.§ 

Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūras ielā 16, daļas zemes nomas tiesības 
izsoli 

 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
nekustamā īpašuma, zemesgabala Jūras ielā 16 daļas 
zemes nomas tiesības izsoles noteikumus un uzdot 
pašvaldības Nekustamo īpašumu jautājumu 
konsultatīvajai komisijai organizēt minētā zemesgabala 
daļas zemes nomas tiesības izsoli.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.601/17 "Par nekustamā 
īpašuma, zemesgabala Jūras ielā 16, daļas zemes 
nomas tiesības izsoli". 

 
36.§ 

Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Zirgu salā 2, daļas zemes nomas tiesības 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka 2020.gada 2.novembrī notika pašvaldības 
izsludinātā zemes nomas tiesību izsole uz zemesgabala 
Zirgu salā 2 daļu 482 kvadrātmetru platībā 
komercdarbības objekta apbūvei. Izsolei bija pieteicies 
viens izsoles dalībnieks - SIA “WINDROSE”.  
   Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt zemesgabala Zirgu salā 2 
daļas zemes nomas tiesības izsoles rezultātus un uzdot 
pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" 
(turpmāk - Nekustamā īpašuma pārvalde) veikt 
nepieciešamās darbības zemes nomas līguma 
noslēgšanai ar SIA “WINDROSE”.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.602/17 "Par nekustamā 
īpašuma, zemesgabala Zirgu salā 2, daļas zemes 
nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu". 

 
37.§ 

Par nekustamā īpašuma, neapbūvēta zemesgabala Krūmu ielā 72, atsavināšanu 

 
Ziņo Edvīns Striks: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts nodot 

atsavināšanai pašvaldībai piederošu neapbūvētu 
zemesgabalu 18795 kv.m platībā Krūmu ielā 72 un 
uzdot Nekustamā īpašuma pārvaldei organizēt 
nekustamā īpašuma novērtēšanu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 
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"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.603/17 "Par nekustamā 
īpašuma, neapbūvēta zemesgabala Krūmu ielā 72, 
atsavināšanu". 

 
38.§ 

Par apbūvēta zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25 nodošanu atsavināšanai 

 
Ziņo Edvīns Striks: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts atsavināt 

apbūvētu zemesgabalu 11934 kv.m platībā Oskara 
Kalpaka ielā 21/25, pārdodot par brīvu cenu uz tā esošo 
ēku īpašniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.604/17 "Par apbūvēta 
zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 21/25 nodošanu 
atsavināšanai". 

 
39.§ 

Par apbūvēta zemesgabala Katedrāles ielā 1 nodošanu atsavināšanai 

 
Ziņo Edvīns Striks: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts atsavināt 

apbūvētu zemesgabalu 2179 kv.m platībā Katedrāles 
ielā 1, pārdodot par brīvu cenu uz tā esošo ēku 
īpašniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.605/17 "Par apbūvēta 
zemesgabala Katedrāles ielā 1 nodošanu 
atsavināšanai". 
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40.§ 
Par apbūvēta zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 33A nodošanu atsavināšanai 

 

Ziņo Edvīns Striks: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts atsavināt 
apbūvētu zemesgabalu 13963 kv.m platībā Ģenerāļa 
Baloža ielā 33A, pārdodot par brīvu cenu uz tā esošo 
ēku īpašniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.606/17 "Par apbūvēta 
zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 33A nodošanu 
atsavināšanai". 

 

41.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-59 atsavināšanu 

 

Ziņo Edvīns Striks: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts atļaut uzsākt 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-59 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.607/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 12A-59 atsavināšanu". 

 

42.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Ferdinanda Grīniņa ielā 6-8 atsavināšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Ferdinanda 
Grīniņa ielā 6-8 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.   
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
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Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.608/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Ferdinanda Grīniņa ielā 6-8 atsavināšanu". 

 

43.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 19-35 atsavināšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa 
Baloža ielā 19-35 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.609/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 19-35 atsavināšanu". 

 

44.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 7-26 atsavināšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 
7-26 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.610/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Jelgavas ielā 7-26 atsavināšanu". 
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45.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 1-55 atsavināšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā  
1-55 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.611/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Lielajā ielā 1-55 atsavināšanu". 

 
46.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 35/37-23 domājamās daļas atsavināšanu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka, lai izbeigtu kopīpašuma attiecības starp 
dzīvokļa domājamās daļas īpašnieku un Liepājas 
pilsētas pašvaldību, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 
35/37-23, Liepājā, 119/390 domājamo daļu 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
izsolē.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.612/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Uliha ielā 35/37-23 domājamās daļas atsavināšanu". 

 
47.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-10 nosacīto cenu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-
10 nosacīto cenu 7 600 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.613/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Aisteres ielā 3-10 nosacīto cenu". 

 
48.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-13 nosacīto cenu 
 

Ziņo Gaļina Skorobogatova: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-13 nosacīto cenu 
9 700 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.614/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 8A-13 nosacīto cenu". 

 
49.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-50 nosacīto cenu 
 

Ziņo Gaļina Skorobogatova: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-50 nosacīto cenu 
9 100 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
   Pieņemt lēmumu Nr.615/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 12-50 nosacīto cenu". 
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50.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-24 nosacīto cenu 

 

Ziņo Gaļina Skorobogatova: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-24 nosacīto cenu            
18 300 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.616/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Krūmu ielā 36-24 nosacīto cenu". 

 

51.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 3-9 nosacīto cenu 

 

Ziņo Gaļina Skorobogatova: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 3-9 nosacīto cenu             
11 800 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  12 (Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris 
Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Gunārs Ansiņš – tehnisku probblēmu dēļ) 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.617/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Lazaretes ielā 3-9 nosacīto cenu". 

 

52.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Ugāles ielā 7-10 nosacīto cenu 

 

Ziņo Gaļina Skorobogatova: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Ugāles ielā 7-10 nosacīto cenu 13 500 
eiro. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.618/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Ugāles ielā 7-10 nosacīto cenu". 

 

53.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Ūdens ielā 9-1 nosacīto cenu 

 

Ziņo Gaļina Skorobogatova: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Ūdens ielā 9-1 nosacīto cenu 12 700 
eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.619/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Ūdens ielā 9-1 nosacīto cenu". 

 

54.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 4-12 nosacīto cenu 

 

Ziņo Gaļina Skorobogatova: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 4-12 nosacīto cenu                  
11 200 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.620/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Vērgales ielā 4-12 nosacīto cenu". 

 
55.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 nosacīto cenu 
 

Ziņo Gaļina Skorobogatova: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 nosacīto cenu                   
17 600 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.621/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Ziemupes ielā 6-66 nosacīto cenu". 

 
56.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Dorupes ielā 23-3 atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Edvīns Striks: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts atzīt dzīvokļa 
īpašuma Dorupes ielā 23-3 pirmo elektronisko izsoli par 
nenotikušu un apstiprināt minētā īpašuma otrās izsoles 
noteikumus, nosakot sākumcenu  2 000 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.622/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Dorupes ielā 23-3 atkārtotu izsoli". 

 
57.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Emīlijas ielā 12-3 atkārtotu izsoli 
 

Ziņo Edvīns Striks: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts atzīt dzīvokļa 
īpašuma Emīlijas ielā 12-3 pirmo elektronisko izsoli par 
nenotikušu un apstiprināt minētā īpašuma otrās izsoles 
noteikumus, nosakot izsoles sākumcenu 2 960 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.623/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Emīlijas ielā 12-3 atkārtotu izsoli". 

 

58.§ 
Par nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N atkārtotu izsoli 

 

Ziņo Edvīns Striks: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts atzīt 
nekustamā īpašuma Graudu ielā 43-86N un tam 
piekrītošās zemes 10/1000 kopīpašuma domājamo daļu 
pirmo elektronisko izsoli par nenotikušu un apstiprināt 
minētā objekta otrās izsoles noteikumus, nosakot 
izsoles sākumcenu 19 600 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.624/17 "Par nekustamā 
īpašuma Graudu ielā 43-86N atkārtotu izsoli". 

 

59.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 atkārtotu izsoli 

 

Ziņo Edvīns Striks: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts atzīt dzīvokļa 
īpašuma Lāčplēša ielā 55-5 pirmo elektronisko izsoli par 
nenotikušu un apstiprināt minētā īpašuma otrās izsoles 
noteikumus, nosakot sākumcenu  2 880 eiro. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  12 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris 
Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Helēna Geriloviča – tehnisku problēmu dēļ) 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.625/17 "Par dzīvokļa īpašuma 
Lāčplēša ielā 55-5 atkārtotu izsoli". 

 
60.§ 

Par individuālo aizsardzības līdzekļu atsavināšanu un nodošanu īpašumā bez 
atlīdzības noteiktām fizisko personu grupām 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kas 
nepieciešams, lai nodrošinātu valsts iepirkto individuālo 
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aizsardzības līdzekļu - daudzkārt lietojamo sejas             
masku - izdalīšanu Liepājas pilsētas iedzīvotājiem, 
kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas 
statuss, kā arī tiem, kuri saņem nakts patversmes, 
patversmes, aprūpes mājās vai dienas aprūpes centra 
pakalpojumus. Sejas masku nodošanu 
mazaizsargātajām personu grupām organizēs un 
nodrošinās pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 
domes Sociālais dienests” vai Sociālā dienesta noteikta 
institūcija. Informācija par sejas masku izdales vietām 
un laiku tiks publicēta pašvaldības mājaslapā 
www.liepaja.lv un izsūtīta medijiem.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.626/17 "Par individuālo 
aizsardzības līdzekļu atsavināšanu un nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības noteiktām fizisko personu 
grupām". 

 
61.§ 

Par vispārizglītojošo skolu izglītojamo 1.-6.klašu grupā nodrošināšanu ar 
pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā 

 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka, lai attālinātā mācību procesa laikā               
1.-6.klašu skolēnus nodrošinātu ar brīvpusdienām, ir 
sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts nodrošināt 
1.-6.klašu grupas izglītojamos attālinātā mācību procesa 
īstenošanas laikā ar vienreizēju pārtikas paku, kas 
paredzēta desmit dienām. Vienas pārtikas pakas 
izmaksas ir 17,20 eiro, kur pārtikas produktu vērtība ir 
14,20 eiro un iepakošanas, piegādes un darba izmaksas 
ir 3 eiro. Lēmuma projektā ir arī paredzēts deleģējums 
pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvalde”, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja 
sniegto informāciju par epidemioloģisko situāciju 
izglītības iestādē, saskaņot attālinātā mācību procesa 
īstenošanu 1.-6.klašu grupā, izdodot rīkojumu, kurā 
norādītas klases, kurās mācību process tiks īstenots 
attālināti, ka arī norādīts attālinātā mācību procesa laika 
periods.  
   Jautā, vai deputātiem ir jautājumi par lēmuma 
projektu? 
 

Ludmila Rjazanova: - Lūdz precizēt vai pārtikas pakas sagatavošanas 
izmaksas ir 3 eiro vai 1,50 eiro? 
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Jānis Vilnītis : 
 

- Informē, ka lēmuma projektā pārtikas pakas vērtība ir 
norādīta 15,70 eiro, piegādes un pakošanas izmaksas - 
1,50 eiro.        
   Skaidro, ka sarunās ar ēdinātājiem tika noskaidrots, ka 

piegādes un pakošanas izmaksas nemainās, mainoties 

pārtikas pakā iekļauto produktu daudzumam. Līdz ar to 

piegādes un pakošanas izmaksas ir vienādas ar iepriekš 

pieņemtajā lēmumā “Par vispārizglītojošo skolu 

izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējās 

situācijas laikā” norādītajām, tas ir, 3 eiro.  

   Ierosina veikt izmaiņas lēmuma projekta 4.punktā, 
aizstājot skaitli un vārdu “1,50 EUR” ar skaitli un vārdu             
“3 EUR”, kā arī skaitli un vārdu “15,70 EUR” ar skaitli un 
vārdu “17,20 EUR”.  
   Lūdz atbalstīt lēmuma projektu, ņemot vērā iepriekš 
minētos labojumus. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.627/17 "Par vispārizglītojošo 
skolu izglītojamo 1.-6.klašu grupā nodrošināšanu ar 
pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā". 

 
62.§ 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumā 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka Latvijas Republikas Saeima 2020.gada 
8.oktobrī pieņēma grozījumus likumā "Par 
pašvaldībām", kas attiecas uz Domes un pastāvīgo 
komiteju sēžu norisi.  
   Ņemot vērā izmaiņas likumā, izskatīšanai un 
apstiprināšanai Domes sēdē ir iesniegti grozījumi 
Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumā, kuros paredzēti 
gadījumi, kad jautājumus izskata slēgtā komitejas vai 
Domes sēdē, kā arī to, ka sēdes var notikt, izmantojot 
videokonferenci.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un saistošo noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  nav 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.628/17 "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumā".  

 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.45 
“Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017.gada 
17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Liepājas 
pilsētas pašvaldības nolikums””. 

 
 
Sēde slēgta 2020.gada 12.novembrī pulksten 13:53. 
 
 
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                  Jānis  Vilnītis (13.11.2020) 

 

Protokolēja               Egita Lukjanova (13.11.2020) 


