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SĒDES PROTOKOLS 

Liepājā 
 
 2022.gada 15.septembrī 

 
Nr. 13 

 
Sēde sasaukta 2022.gada 15.septembrī pulksten 12.00. 
Sēde atklāta 2022.gada 15.septembrī pulksten 12.02. 
Sēdi vada Pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs  Ansiņš 
 
Sēdē piedalās 14 deputāti: 

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

   
Uzaicinātās personas:  

Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (15.§ - 23.§) 
Jānis Jansons, SIA “LIEPĀJAS ENERĢIJA” valdes priekšsēdētājs (1.§) 
Diana Mejere, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta direktora amata 
pretendente (6.§) 
Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (7.§) 
Aksels Ruperts, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
attīstības plānošanas nodaļas eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos (2.§) 
Mārtiņš Tīdens, pašvaldības izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos (1.§) 
Arvīds Vitāls, Liepājas pilsētas būvvaldes vadītājs (10.§) 
Olevs Zutis, pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktors 
(8.§) 

 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Ziņojums par energopārvaldību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā un 
paredzētajām darbībām energokrīzes situācijā. 
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2. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 
2022.-2027.gadam pielikuma “Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 
2022.-2027.gadam” aktualizēšanu. 

3. Par projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1.daļa". 

4. Par projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2.daļa". 

5. Par projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3.daļa". 

6. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" direktoru. 

7. Par grozījumu 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par 
izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības 
iestādēs". 

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

9. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas 
saistošajiem noteikumiem. 

10. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai 
būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā. 

11. Par Izglītības komisijas lēmuma apstrīdēšanu. 

12. Par sūdzību par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības 
komisiju izskatīšana. 

13. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības policija" faktisko rīcību. 

14. Par Sociālā dienesta 2022.gada 20.jūlija lēmumu Nr.2-10/1/3640. 

15. Par nekustamo īpašumu Invalīdu ielā 4, Liepājā, nodošanu lietošanā. 

16. Par zemes vienības Liepājā, Tirgus ielā daļas zemes nomas tiesības izsoles 
rezultātu apstiprināšanu. 

17. Par zemes vienības Liepājā, Baznīcas ielā 7 daļas zemes nomas tiesības izsoles 
rezultātu apstiprināšanu. 

18. Par zemesgabalu Laboratorijas ielā 18A un Spīdolas ielā 16 daļu iznomāšanu. 

19. Par zemesgabala Robežu ielā 34A iznomāšanu. 

20. Par zemesgabala Ziemupes ielā 10 iznomāšanu. 

21. Par zemesgabala Pļavu ielā 75D nomu. 

22. Par grozījumu 2012.gada 5.jūlija lēmumā Nr.212 "Par zemesgabala Kazdangas 
ielā 33 iznomāšanu". 

23. Par zemesgabala Zirņu ielā 101 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

 
 

1.§ 
Ziņojums par energopārvaldību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā un 

paredzētajām darbībām energokrīzes situācijā. 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Atklāj Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
(turpmāk arī - Dome) sēdi un informē, ka ir sagatavots 
ziņojums par energopārvaldību Liepājas valstspilsētas 
pašvaldībā un paredzētajām darbībām energokrīzes 
situācijā.  
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   Uz Domes sēdi ir uzaicināts SIA “LIEPĀJAS 
ENERĢIJA” (turpmāk – Liepājas enerģija) valdes 
priekšsēdētājs Jānis Jansons, lai informētu deputātus kā 
norit darbs Liepājas enerģijā, kāda ir tarifu 
aprēķināšanas metodika, kas tiek darīts, lai 
siltumenerģijas tarifs liepājniekiem būtu pēc iespējas 
zemāks, un kāda ir Liepājas enerģijas turpmākā rīcība. 
   Aicina pirmo jautājumu izskatīt šādā secībā: 

1) dot vārdu Jānim Jansonam prezentācijai; 
2) dot vārdu Mārtiņam Tīdenam, lai informētu par 

Liepājas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk arī – 
pašvaldība) rīcību energoresursu patēriņa apjoma 
samazināšanai pilsētā. 

 

Jānis Jansons: - Informē par siltumenerģijas tarifu, kā tas ir veidojies un 
kāds tas ir bijis līdz šim; par energoresursu – šķeldas un 
gāzes - cenu pieaugumu; par jauno tarifu, kas stāsies 
spēkā 2022.gada oktobrī; par valsts atbalstu 
iedzīvotājiem, kā arī par veicamajiem siltumenerģijas 
taupīšanas pasākumiem, lai būtiski samazinātu rēķinus 
par siltumu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai Liepājas enerģija ir izdarījusi pilnīgi visu, lai 
siltumenerģijas tarifs liepājniekiem būtu zemākais, kādu 
uzņēmums spēj nodrošināt? 
 

Jānis Jansons: - Skaidro, ka vienmēr var izdarīt vēl labāk, bet pēc 
iepriekšējā pusgadā paveiktā darba, uzskata, ka ir 
panākts labākais rezultāts, kāds šobrīd ir iespējams. 
 

Mārtiņš Tīdens: - Informē par energopārvaldību pašvaldībā un 
plānotajām darbībām energokrīzes situācijā 
(prezentācija pielikumā). 
 

Dace Bluķe: - Jautā, cik pašvaldības ēkas vēl nav nosiltinātas? 
 

Mārtiņš Tīdens: - Informē, ka no pašvaldības iestāžu ēkām nav 
nosiltinātas ēka Kungu ielā 12 un 2.mūzikas skolas ēka 
Karostā. No kapitālsabiedrību ēkām nosiltināta nav 
Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centra ēka. 
Skaidro iemeslus, kuru dēļ minēto ēku nosiltināšana vēl 
nav veikta. 
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi? 
Aicina balsot par informatīvā ziņojuma pieņemšanu 
zināšanai. 
 

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 zināšanai informatīvo ziņojumu par  
energopārvaldību Liepājas valstspilsētas 
pašvaldībā un paredzētajām darbībām energokrīzes 
situācijā.  

 
2.§ 

Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 
2022.-2027.gadam pielikuma “Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 

2022.-2027.gadam” aktualizēšanu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt aktualizēto Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības 
programmas 2022.-2027.gadam pielikumu “Liepājas 
valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-
2027.gadam”.  
   Pēc Liepājas valstspilsētas pašvaldības institūciju 
pieprasījuma, labojumi veikti 29 projektos/darbībās. 
Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plānā 
2022.-2027.gadam iekļauti 11 jauni investīciju projekti, 
viens projekts dzēsts un 17 projektiem/darbībām 
precizēti dati.    
   Ņemot vērā, ka pašvaldībai no Meža attīstības fonda 
līdzekļiem tiks piešķirts finansējums 1800 eiro apmērā 
saistībā ar pasākumu Meža dienas 2022, ierosina 
papildināt Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju 
plānu 2022.-2027.gadam, iekļaujot tajā minēto 
finansējumu, kas pēc Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācijas Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļas priekšlikuma tiks izmantots, lai 
izveidotu koku un krūmu stādījumus apkārt bērnu rotaļu 
laukumam Eduarda Tisē ielā 57. 
   Jautā, vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto 
lēmuma projektu un vai deputāti piekrīt, ka tiek veikts 
minētais papildinājums?  
 

Ludmila Rjazanova: - Lūdz izskatīt iespēju īsākā termiņā kā 2027.gads 
īstenot projektu Nr.118, kura ietvaros paredzēta 
veloceliņa izbūve Lībiešu ielā, jo ceļu intensīvi izmanto 
ne tikai liepājnieki, braucot uz mazdārziņiem, bet arī 
tūristi, dodoties uz Dzintara taku. 
   Vēl lūdz arī ņemt vērā vairāk kā 300 iedzīvotāju balsis, 
kuri ir pret krematorija būvniecību zemesgabalā 
Ģenerāļa Baloža ielā 37, jo zemesgabals atrodas par 
tuvu dzīvojamajām mājām, un atrast citu piemērotāku 
vietu minētā objekta būvniecībai.  
   Informē, ka saistībā ar minēto balsos “pret” sagatavoto 
lēmuma projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Aicina deputātus paust viedokli, balsojot par 
sagatavoto lēmuma projektu, ņemot vērā priekšlikumu 
par finansējuma 1800 eiro apmērā iekļaušanu Liepājas 
valstspilsētas Rīcības un investīciju plānā 2022.-
2027.gadam. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  1 (Ludmila Rjazanova) 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.328/13 "Par Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikuma 
“Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 
2022.-2027.gadam” aktualizēšanu". 

 
3.§ 

Par projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1.daļa" 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atbalstīt projekta "Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā, 1.daļa" (turpmāk - Projekts, 1.daļa) 
sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma saņemšanai 
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) 
finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā". Atbildīgā 
ministrija par finanšu instrumentu EKII ir Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kura ar 
līgumu deleģējusi SIA "Vides investīciju fondam" 
administrēt minēto konkursu. Kopā sagatavoti 3 projektu 
pieteikumi par dažādām ielām, tāpēc to nosaukumā tiek 
ietvertas daļas. Projektu mērķis ir siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana un energoefektivitātes 
uzlabošana Liepājas apgaismojuma infrastruktūrā, 
veicot ielu esošo LED gaismekļu demontāžu un jaunu, 
energoefektīvāku gaismekļu uzstādīšanu, kas rezultātā 
ļaus samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu, kā arī 
pašvaldības izdevumus. Projekta, 1.daļa ietvaros 
plānots nomainīt 1564 LED gaismekļus un tā kopējās 
izmaksas plānotas 714 285,71 eiro apmērā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Ronalds Fricbergs: - Ierosina Projektam, 1.daļa un Projektam, 2.daļa 
palielināt pašvaldības līdzfinansējuma apmēru par 5%, 
lai projektu konkursā papildu iegūtu vēl 4 punktus, kas 
palielinātu iespēju saņemt EKII finansējumu. 
Iespējamais ietaupījums pēc projekta īstenošanas 
varētu būt aptuveni 300 000 eiro gadā. 
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Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai deputātiem ir jautājumi? Ja tādu nav, aicina 
balsot par lēmuma projektu, kura 2. un 3.punktā 
palielināts pašvaldības līdzfinansējums saskaņā ar 
izpilddirektora priekšlikumu. 
 

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.329/13 "Par projektu 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1.daļa"". 

 
4.§ 

Par projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2.daļa" 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atbalstīt projekta "Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā, 2.daļa" (turpmāk - Projekts, 2.daļa) 
sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma saņemšanai 
EKII finansēto projektu atklātā konkursā.  
   Skaidro, ka arī uz Projektu, 2.daļa attiecas 
izpilddirektora priekšlikums par pašvaldības 
līdzfinansējuma palielināšanu par 5%. 
   Aicina balsot par lēmuma projektu, kura 2. un 3.punktā 
palielināts pašvaldības līdzfinansējums saskaņā ar 
izpilddirektora priekšlikumu. 
 

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.330/13 "Par projektu 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2.daļa"". 

 
5.§ 
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Par projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3.daļa" 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atbalstīt projekta "Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā, 3.daļa" (turpmāk - Projekts, 3.daļa) 
sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma saņemšanai 
EKII finansēto projektu atklātā konkursā. Projekta, 
3.daļa ietvaros plānots nomainīt 1765 LED gaismekļus 
un tā kopējās izmaksas plānotas 833 333,33 eiro 
apmērā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma par ielu apgaismojuma laternu pilnīgu nomaiņu Liepājas pilsētā 
apspriešanā piedalās Dace Bluķe un Gunārs Ansiņš. 
 

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.331/13 "Par projektu 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3.daļa"". 

 
6.§ 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" direktoru 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka Dome ar 2022.gada 16.jūnija lēmumu no 
amata atbrīvoja Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" (turpmāk - 
Sociālais dienests) direktori Lindu Krasovsku un par 
Sociālā dienesta direktora pienākumu izpildītāju 
apstiprināja direktora vietnieci Santu Altāni, kura 
nodrošinās iestādes darbu līdz jauna direktora 
apstiprināšanai.  
   2022.gada 8.jūlijā personāla atlases uzņēmuma              
CV-ONLINE tīmekļa vietnē www.cv.lv un pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.liepaja.lv tika izsludināta atlase uz 
Sociālā dienesta direktora amatu, uz kuru pieteicās 8 
pretendenti. Augstāko vērtējumu saņēma un līdz ar to 
par atbilstošāko kandidatūru tika izraudzīta līdzšinējā 
Sociālā dienesta pārraudzībā esošās Veco ļaužu 
dzīvojamās mājas vadītāja Diana Mejere.   
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   Saskaņā ar minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, 
kas paredz iecelt ar 2022.gada 3.oktobri par Sociālā 
dienesta direktori Dianu Mejeri.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Dace Bluķe: - Apsveic Sociālā dienesta direktora amatam izvēlēto 
pretendenti un izsaka novēlējumu turpmākajai darbībai. 
 

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.332/13 "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais 
dienests" direktoru". 

 
7.§ 

Par grozījumu 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par 
izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības 

iestādēs" 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
ar kuru paredzēts apstiprināt grozījumu 2011.gada 
27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par 
izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
vispārējās izglītības iestādēs".  
   Ar sagatavoto grozījumu paredzēts noteikt, ka 
ēdināšanas maksas atvieglojumus piešķir 
izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības, 
pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu 
Liepājas vispārējās izglītības iestādē un kura deklarētā 
dzīvesvieta ir Liepājas valstspilsētā. Prasība par 
deklarēto dzīvesvietu neattiecas uz Ukrainas 
civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar 
atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā 
bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā un 
kuri apgūst izglītības programmas kādā no Liepājas 
vispārējās izglītības iestādēm, ja to faktiskā dzīvesvieta 
reģistrēta Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai 
nepieciešamās informācijas reģistrā Liepājas 
valstspilsētā.  
   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) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.333/13 "Par grozījumu 
2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 
“Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem 
Liepājas vispārējās izglītības iestādēs"". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 
"Grozījums Liepājas pilsētas domes 2011.gada 
27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 "PAR 
IZGLĪTOJAMO ĒDINĀŠANAS MAKSAS 
ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS VISPĀRĒJĀS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS"". 

 
8.§ 

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 izskatīšanai ir sagatavots grozījums 
2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”.  
   Šobrīd saistošie noteikumi nosaka, ka braukšanas 
maksas atvieglojumus var saņemt Liepājas pilsētas 
administratīvajā teritorijā pastāvīgi deklarētie iedzīvotāji 
jeb šajā gadījumā skolēni vai studenti. Ņemot vērā 
esošo situāciju, ka ne visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, 
kuri pārcēlušies uz Liepājas valstspilsētu, dzīvokļa 
īpašnieki ļauj deklarēties savos īpašumos, rodas 
situācija, ka skolēni un studenti mācās Liepājas 
izglītības iestādēs, bet braukšanas maksas 
atvieglojumus nevar saņemt, jo nevar oficiāli deklarēties 
Liepājas valstspilsētā.  
   Ar grozījumu saistošajos noteikumos tiek noteikts, ka 
Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi saņemt braukšanas 
maksas atvieglojumus Liepājas sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklā, ja dzīvesvieta ir deklarēta vai norādītā 
faktiskā adrese ir Liepājas valstspilsētas 
administratīvajā teritorijā.  
   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 
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"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.334/13 "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.17 
"Grozījums Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par 
braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"". 

 
9.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas 
saistošajiem noteikumiem 

 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegti 
jauni saistošie noteikumi “Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas saistošie 
noteikumi”, kas nosaka:  
- abonementa izsniegšanas kārtību, ieviešot 
elektronisko abonementu uz konkrētu transportlīdzekli;  
- ka apliecības “Goda ģimenes” (3+ ģimenes karte) 
īpašniekiem, iegādājoties kādu no abonementiem, var 
piemērot atlaidi 30% apmērā”;  
- jaunus pašvaldības maksas autostāvvietas lietošanas 
tarifus;  
- ka par maksas autostāvvietu neapmaksāšanu tiek 
piemērota pēcapmaksa trīskāršā pilnas dienas tarifa 
apmērā – 15 eiro;  
- ka, samaksājot pēcapmaksu 14 dienu laikā, tiek 
piemērota atlaide 50% apmērā no kopējās 
pēcapmaksas summas.  
   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.335/13 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu 
lietošanas saistošajiem noteikumiem". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18  
"Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas 
autostāvvietu lietošanas saistošie noteikumi". 

 
10.§ 
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Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai 
būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka 2021. un 2022.gadā stājās spēkā būtiski 
grozījumi būvniecības nozares regulējošajos 
normatīvajos aktos, līdz ar to nepieciešams precizēt un 
pielāgot saistošos noteikumus atbilstoši spēkā 
esošajam normatīvajam regulējumam.  
   Saistībā ar minēto izskatīšanai un apstiprināšanai ir 
sagatavoti jauni saistošie noteikumi “Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas 
izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi 
paskaidrojuma rakstā”, kas nosaka ar nodevu par 
būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres 
akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, 
apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas 
maksāšanas kārtību un atvieglojumus Liepājas 
valstspilsētas administratīvajā teritorijā.  
   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.336/13 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības nodevu par būvatļaujas 
izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot 
atzīmi paskaidrojuma rakstā". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 "Par 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības nodevu par 
būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres 
akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā". 

 
11.§ 

Par Izglītības komisijas lēmuma apstrīdēšanu 
 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas nepieciešams, lai Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā izskatītu personas iesniegto 
apstrīdēšanas iesniegumu par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības Izglītības komisijas lēmumu, ar kuru 
iesniedzējai atteikts piešķirt ārpus kārtas vietu kādā no 
Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēm.  
   Izskatot lietu pēc būtības, Dome konstatē, ka 
pašvaldības Izglītības komisijas lēmums atstājams 
negrozīts.  
   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.337/13 "Par Izglītības 
komisijas lēmuma apstrīdēšanu". 

 
12.§ 

Par sūdzību par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības 
komisiju izskatīšanu 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kas nepieciešams, lai Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā izskatītu privātpersonas sūdzības par 
pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisiju 
(turpmāk - komisija), un kas paredz:  
- daļēji apmierināt iesniedzēja apstrīdēšanas 
iesniegumu, par komisijas lēmumu, ar kuru atteikts 
izsniegt iesniedzēja pieprasīto informāciju, pārējā daļā 
iesniegumu atzīstot par nepamatotu;  
- iesniedzēja sūdzības par komisijas faktisko rīcību un 
iespējamu noziedzīgu nodarījumu atzīt par 
nepamatotām.  
   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.338/13 "Par sūdzību par 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu 
uzraudzības komisiju izskatīšana". 

 
13.§ 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" faktisko rīcību 
 

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 Pašvaldības 
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policija” (turpmāk arī - Policija) faktisko rīcību, 
neierodoties notikuma vietā saskaņā ar privātpersonas 
veiktu izsaukumu.  
   Izvērtējot ar iesniegumu saistītos apstākļus, lēmuma 
projektā paredzēts atzīt privātpersonas iesniegumu par 
nepamatotu, ņemot vērā, ka Policija vairākkārt 
ieradusies notikuma vietā un privātpersonas veiktais 
izsaukums saistīts ar iepriekš veiktajiem izsaukumiem.  
   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.339/13 "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" 
faktisko rīcību". 

 
14.§ 

Par Sociālā dienesta 2022.gada 20.jūlija lēmumu Nr.2-10/1/3640 
 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka Domē ir saņemts personas iesniegums, ar 
kuru tiek apstrīdēts Sociālā dienesta 2022.gada 20.jūlija 
lēmums par atteikumu piešķirt maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusu un mājokļa pabalstu.  
   Dome, izskatot apstrīdēšanas iesniegumu un 
administratīvas lietas materiālus, atzīst, ka lēmums ir 
tiesisks, pamatots un atstājams spēkā negrozīts.  
   Saskaņā ar minēto ir sagatavots lēmuma projekts, kas 
paredz atstāt negrozītu Sociālā dienesta lēmumu, kā arī 
nosaka Domes pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas 
kārtību.  
   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.340/13 "Par Sociālā dienesta 
2022.gada 20.jūlija lēmumu Nr.2-10/1/3640". 

 
15.§ 
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Par nekustamo īpašumu Invalīdu ielā 4, Liepājā, nodošanu lietošanā 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas nepieciešams, lai sabiedriskā labuma organizācijai, 
biedrībai “Karostas glābšanas biedrība” atkārtoti 
bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem varētu nodot 
nekustamo īpašumu Invalīdu ielā 4, kas sastāv no 
zemesgabala un divstāvu mūra ēkas, tādējādi dodot 
biedrībai iespēju turpināt veikt darbības kultūras un 
tūrisma veicināšanā bez papildu izmaksām par telpu 
nomu.  
   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.341/13 "Par nekustamo 
īpašumu Invalīdu ielā 4, Liepājā, nodošanu 
lietošanā". 

 
16.§ 

Par zemes vienības Liepājā, Tirgus ielā daļas zemes nomas tiesības izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt zemes vienības Tirgus ielā 
daļas 10 kv.m platībā nomas tiesības izsoles rezultātus. 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā 
īpašuma pārvalde" (turpmāk - Nekustamā īpašuma 
pārvalde) noslēgt nomas līguma ar izsoles uzvarētāju 
akciju sabiedrību "Latvenergo" par zemes vienības 
Tirgus ielā daļas nomas tiesību uz 5 gadiem, nosakot 
nosolīto nomas maksu 140 eiro gadā.  
   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.342/13 "Par zemes vienības 
Liepājā, Tirgus ielā daļas zemes nomas tiesības 
izsoles rezultātu apstiprināšanu". 

 
17.§ 

Par zemes vienības Liepājā, Baznīcas ielā 7 daļas zemes nomas tiesības izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt zemes vienības Baznīcas ielā 
7 daļas 10 kv.m platībā nomas tiesības izsoles 
rezultātus. Nekustamā īpašuma pārvaldei noslēgt 
zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju akciju 
sabiedrību "Latvenergo" par zemes vienības Baznīcas 
ielā 7 daļas nomas tiesību uz 15 gadiem, nosakot 
nosolīto nomas maksu 160 eiro gadā.  
   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.343/13 "Par zemes vienības 
Liepājā, Baznīcas ielā 7 daļas zemes nomas tiesības 
izsoles rezultātu apstiprināšanu". 

 
18.§ 

Par zemesgabalu Laboratorijas ielā 18A un Spīdolas ielā 16 daļu iznomāšanu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iznomāt biedrībai “Tosmare Dārzs 25” uz 
laiku līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā 
paredzētās apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 3 
gadiem zemesgabala Laboratorijas ielā 18A daļu un 
zemesgabala Spīdolas ielā 16 daļu dārzkopības 
biedrības darbībai un mazdārziņu 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 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.344/13 "Par zemesgabalu 
Laboratorijas ielā 18A un Spīdolas ielā 16 daļu 
iznomāšanu". 

 
19.§ 

Par zemesgabala Robežu ielā 34A iznomāšanu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iznomāt akciju sabiedrībai "Sadales 
tīkls" uz 5 gadiem zemesgabalu Robežu ielā 34A 
minētajai akciju sabiedrībai piederošās ēkas Robežu 
ielā 34A un tajā esošā energoapgādes objekta 
ekspluatācijai.  
   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.345/13 "Par zemesgabala 
Robežu ielā 34A iznomāšanu". 

 
20.§ 

Par zemesgabala Ziemupes ielā 10 iznomāšanu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iznomāt garāžu īpašnieku biedrībai 
“Ziemupes garāžas” no lēmuma pieņemšanas dienas uz 
5 gadiem zemesgabalu Ziemupes ielā 10 uz tā esošo 
garāžu 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.346/13 "Par zemesgabala 
Ziemupes ielā 10 iznomāšanu". 

 
21.§ 

Par zemesgabala Pļavu ielā 75D nomu 
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Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts nodrošināt tiesības pārslēgt Pilsētu 
zemes nomas līgumu par zemesgabala Pļavu ielā 75D 
2/3 domājamo daļu nomu uz 10 gadiem no vienas 
privātpersonas uz otru saistībā ar zemesgabalā esošo 
ēku 2/3 domājamo daļu pārdošanu.  
   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.347/13 "Par zemesgabala 
Pļavu ielā 75D nomu". 

 
22.§ 

Par grozījumu 2012.gada 5.jūlija lēmumā Nr.212 "Par zemesgabala Kazdangas 
ielā 33 iznomāšanu" 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt grozījumu ar privātpersonu 
noslēgtajā zemes nomas līgumā, nosakot, ka nomnieks 
apņemas nodot ekspluatācijā uz zemesgabala 
Kazdangas ielā 33 uzceltās ēkas līdz 2023.gada 
1.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.348/13 "Par grozījumu 
2012.gada 5.jūlija lēmumā Nr.212 "Par zemesgabala 
Kazdangas ielā 33 iznomāšanu"". 

 
23.§ 

Par zemesgabala Zirņu ielā 101 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt ar privātpersonu noslēgto 
līgumu par zemesgabala Zirņu iela 101 nomu 
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nekustamā īpašuma Zirņu ielā 101A apsaimniekošanai 
uz laiku līdz 2032.gada 31.oktobrim.  
   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) 

  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.349/13 "Par zemesgabala 
Zirņu ielā 101 nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

 
 
Sēde slēgta 2022.gada 15.septembrī pulksten 13.03 
 
 
Priekšsēdētājs               Gunārs Ansiņš (20.09.2022) 

 

Protokolēja               Egita Lukjanova (20.09.2022) 


