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SĒDES PROTOKOLS 

Liepājā 
 
2022.gada 10.novembrī 

 
Nr. 15 

 
Sēde sasaukta 2022.gada 10.novembrī pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2022.gada 10.novembrī pulksten 12:02. 
Sēdi vada Pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs  Ansiņš 
 
Sēdē piedalās 14 deputāti: 

Dace Bluķe 
Helēna Geriloviča  
Uldis Hmieļevskis  
Madara Lapsa 
Uldis Lipskis (attālināti) 
Ludmila Rjazanova 
Gints Ročāns 
Salvis Roga 
Uldis Sesks  
Edvīns Striks  
Modris Šveiduks 
Helvijs Valcis  
Jānis Vilnītis  
Vilnis Vitkovskis (attālināti) līdz pulksten 13.09  

  
Uzaicinātās personas:  

Mārtiņš Ābols, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs (4.§ un 
5.§) 
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (20.§ - 38.§) 
Ronalds Fricbergs, pašvaldības izpilddirektors  
Līga Ločmele, Liepājas pilsētas būvvaldes Plānošanas daļas galvenā zemes 
ierīcības inženiere (15.§ un 16.§) 
Toms Malkevičs, Liepājas sabiedriskā transporta aģentūras direktora vietnieks 
(7.§) 
Jānis Neimanis, Komunālās pārvaldes vadītājs (17.§ - 19.§) 
Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (6.§) 
Aksels Ruperts, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
attīstības plānošanas nodaļas eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos (5.§) 
Inta Šoriņa, “Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” projekta vadītāja 
(3.§) 

 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka 
ievēlēšanu. 



 

 

2. Par grozījumiem 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.268/8 "Par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu". 

3. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta 
īstenošanu. 

4. Par projektu “Vides pieejamības uzlabošana Dienas centrā personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20, Liepājā". 

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

6. Par grozījumu 2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.375. 

7. Par grozījumu 2020.gada 17.septembra lēmumā Nr.466/13. 

8. Par līguma noslēgšanu ar valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības 
direkcija”. 

9. Par sadarbības līguma slēgšanu. 

10. Par grozījumiem Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā un sastāvā. 

11. Par izmaiņām atsevišķu Liepājas valstspilsētas pašvaldības komisiju sastāvos. 

12. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības pārstāvja deleģēšanu darbam Liepājas 
Valsts tehnikuma konventā. 

13. Par izmaiņām lēmumos par pārstāvju deleģēšanu. 

14. Par medībām Liepājas valstspilsētā. 

15. Par lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

16. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai 
starp Kaiju, Aldaru, Jelgavas ielām un Jauno ostmalu līdz O.Kalpaka ielai, 
Liepājā, izstrādes uzsākšanu. 

17. Par Liepājas valstspilsētas ielu ikdienas uzturēšanas klašu un laukumu sarakstu 
apstiprināšanu. 

18. Par kustamās mantas atsavināšanu Ezermalas ielā 9B. 

19. Par kustamās mantas atsavināšanu. 

20. Par neapdzīvojamo telpu Kārļa Zāles laukumā 6-48N nodošanu lietošanā. 

21. Par neapdzīvojamo telpu Imantas ielā 3-5N nodošanu lietošanā. 

22. Par nomas tiesību izsoli Pilsētas kapsētu teritorijās. 

23. Par servitūta nodibināšanu. 

24. Par servitūta nodibināšanu zemesgabala Dārza ielā 38 daļai. 

25. Par zemesgabala Darbnīcu ielā 19 zemes nomas līguma pārjaunošanu. 

26. Par zemesgabala Ābeļu ielā 4B nomu. 

27. Par zemesgabala Turaidas ielā 2A, blakus nekustamajam īpašumam Turaidas 
ielā 8, daļas iznomāšanu. 

28. Par zemesgabala Rendas ielā 4 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

29. Par zemesgabala Stārķu ielā 27A nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

30. Par zemesgabala Salmu ielā 54 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

31. Par zemesgabala Amatas ielā 20 daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu. 

32. Par zemesgabalu Talsu ielā 2 un Ploču ielā 12D daļu nomas līgumu darbības 
termiņu pagarināšanu. 

33. Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 56A, blakus nekustamajam īpašumam 
Strazdu ielā 4, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 



 

 

34. Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 43, 
daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

35. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 atsavināšanu. 

36. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 90-21 atsavināšanu. 

37. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 15-28 atsavināšanu. 

38. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. 

 

 
1.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka 
ievēlēšanu 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Atklāj Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
(turpmāk arī – Dome) sēdi un informē, ka sēdes darba 
kārtībā iekļauti 38 jautājumi.  
   Informē, ka, ņemot vērā, ka Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis 
Deksnis tika ievēlēts par 14.Saeimas deputātu un ir 
uzsācis darbu Latvijas Republikas Saeimā, pamatojoties 
uz likuma "Par pašvaldībām" 20.pantu un 21.panta 
pirmās daļas 10.punktu, Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domei ir jāievēlē priekšsēdētāja vietnieks. 
Lai to veiktu, ir jāievēlē balsu skaitīšanas komisija, kas 
sastāv no 3 Domes deputātiem.  
   Ierosina darbam balsu skaitīšanas komisijā virzīt 
Helviju Valci, Modri Šveiduku un Daci Bluķi.  
   Jautā, vai deputātiem ir iebildumi vai citi priekšlikumi? 
Ja tādu nav, aicina balsot par balsu skaitīšanas komisiju 
šādā sastāvā: 
- Helvijs Valcis; 
- Modris Šveiduks; 
- Dace Bluķe.  
 

Par izvirzītajiem 
kandidātiem darbam balsu 
skaitīšanas komisijā balso: 
“par” - 

 
 
 
15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 

Gunārs Ansiņš: - Informē, ka Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
deputāti Atis Deksnis un Linda Matisone ir ievēlēti par 
Saeimas deputātiem un 2022.gada 1.novembrī uzsākuši 
pildīt Saeimas deputātu pienākumus. Savukārt deputāts 
Agris Mertens ir nolicis deputāta mandātu. 
   Informē, ka atbilstoši Pašvaldību domes deputāta 
statusa likuma 2.panta pirmajai daļai, 3.panta pirmās 
daļas 1.punktam un 3.panta otrajai daļai, Pašvaldības 
domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmajai daļai un 
saskaņā ar Liepājas valstspilsētas Vēlēšanu komisijas 
sniegto informāciju, iepriekš minēto deputātu vietā stājas 
Salvis Roga, Madara Lapsa un Gints Ročāns. 
   Apsveic jaunos deputātu, pasniedz ziedus un deputāta 

apliecību. 



 

 

Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" - 
 

nav 

"atturas" - 
 

nav 

"nepiedalās" - 
 

nav 

Nolemj:    Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: 
- Helvijs Valcis; 
- Modris Šveiduks; 
- Dace Bluķe.  
 

Gunārs Ansiņš: - Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 40.pantā noteikto 
Dome priekšsēdētāja vietnieku ievēlē, balsojot par 
priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzītajām 
kandidatūrām ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par visiem 
konkrētajam amatam izvirzītajiem kandidātiem.  
   Aicina izvirzīt kandidātus Domes priekšsēdētāja 
vietnieka amatam. 
 

Jānis Vilnītis: - Sakarā ar to, ka iepriekšējais Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Atis Deksnis tika ievēlēts Saeimā, ierosina 
izvirzīt Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam Salvi 
Rogu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai deputātiem ir vēl kādi priekšlikumi? Ja tādu 
nav, aicina Organizatorisko daļu sagatavot vēlēšanu 
zīmes ar vienu ierakstu - Salvis Roga, un izsniegt katram 
deputātam.  
   Skaidro, ka deputāti, kuri atbalsta minēto kandidatūru, 
vēlēšanu zīmē pretī izvirzītā kandidāta vārdam un 
uzvārdam esošajā rombā ievelk krustiņu, bet deputāti, 
kuri ir pret, svītro izvirzītā kandidāta vārdu un uzvārdu. 
 

   Organizatoriskās daļas darbinieki sagatavo vēlēšanu zīmes, balsošanas gaitas 
protokolu, izsniedz deputātiem vēlēšanu zīmes un sagatavo vēlēšanu urnu.  
 

Gunārs Ansiņš: - Aicina deputātus uzsākt balsošanu. 
 

   Deputāti uzsāk balsojumu. Pēc balsošanas par Domes priekšsēdētāja vietnieka 
amata kandidātu balsu skaitīšanas komisija saņemtās vēlēšanu zīmes sašķiro 
derīgajās un nederīgajās vēlēšanu zīmēs, saskaita saņemtās balsis par Domes 
priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu, balsojuma rezultātu ieraksta balsošanas 
gaitas protokolā. 
 

Dace Bluķe: - Informē, ka pēc balsošanas pabeigšanas, 2022.gada 
10.novembrī pulksten 12.15, balsu skaitīšanas komisija 
konstatēja 13 derīgas vēlēšanu zīmes, nederīgas 
vēlēšanu zīmes nav konstatētas. 
   Ar 12 balsīm “par”, 1 balsi “pret” un 2 deputātiem 
balsojumā nepiedaloties, jo viņi sēdē piedalās attālināti 
ar videokonferences starpniecību, par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieku ir ievēlēts Salvis Roga. 
 

Par domes priekšsēdētāja 
vietnieka amatam izvirzīto 
kandidātu ar vēlēšanu 
zīmēm balso: "par"  -  

 
 
 
12 (Gunārs Ansiņš, Helēna Geriloviča, Uldis 
Hmieļevskis, Madara Lapsa, Ludmila Rjazanova, 



 

 

Gints Ročāns, Salvis Roga, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  1 (Dace Bluķe) 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  2 (Uldis Lipskis, Vilnis Vitkovskis) 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.387/15 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieka ievēlēšanu". 

Gunārs Ansiņš:    Dod vārdu jaunajam Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Salvim 
Rogam un iepriekšējiem kolēģiem, šobrīd Saeimas 
deputātiem Atim Deksnim un Lindai Matisonei. 

 
2.§ 

Par grozījumiem 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.268/8 "Par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu" 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka divi no Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
domes deputātiem Atis Deksnis un Linda Matisone ir 
ievēlēti 14. Saeimā, un ka ir saņemts deputāta Agra 
Mertena iesniegums, kurā viņš informē par savu pilnvaru 
nolikšanu. Kā paredz Liepājas valstspilsētas Vēlēšanu 
komisijas lēmumā noteiktais - Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domē uzaicināmi stāties tā paša saraksta 
deputātu kandidāti, kuri ieguvuši nākamo lielāko balsu 
skaitu, attiecīgi, Gints Ročāns, Madara Lapsa un Salvis 
Roga.  
   Lai nodrošinātu Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
domes pastāvīgo komiteju darbu, ir sagatavots lēmuma 
projekts par izmaiņām pastāvīgo komiteju sastāvos. 
   Vai deputātiem ir jautājumi vai citi priekšlikumi? 
 

Jānis Vilnītis: - Lūdz veikt izmaiņas sagatavotajā lēmuma projektā un 
Madaras Lapsas vietā darbam pastāvīgajā Pilsētas 
attīstības komitejā virzīt Gintu Ročānu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai ir vēl kādi priekšlikumi? Ja tādu nav, aicina 
atbalstīt lēmuma projektu, kurā veiktas Jāņa Vilnīša 
minētās izmaiņas. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.388/15 "Par grozījumiem 
2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.268/8 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgo 



 

 

komiteju locekļu ievēlēšanu"". 

 
3.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta 
īstenošanu 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kas nepieciešams, lai Liepājas valstspilsētas pašvaldība 
(turpmāk arī – pašvaldība) varētu īstenot Eiropas 
kultūras galvaspilsētas projektu laika periodā no 
2023.gada līdz 2028.gadam. Tiks noslēgts nodomu 
protokols ar pieteikuma programmas partneriem - 
Dienvidkurzemes novada un Kuldīgas novada 
pašvaldībām par kopīgu sadarbību programmas 
īstenošanai.  
   Realizējot Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 
projekta daudzveidīgo programmu laika periodā no 
2023.-2028.gadam, tiks sniegts pienesums pilsētas 
sociālekonomiskajai izaugsmei, piesaistīta starptautiska 
uzmanība, veicināta tūristu plūsma, attīstīts radošo 
industriju sektors u.c. Finansējums budžetā projekta 
īstenošanai katru gadu tiks precizēts, balstoties uz 
pilsētas esošā budžeta iespējām, Kultūras ministrijas 
piešķirto finansējumu, dažādu fondu pieejamo 
finansējumu un sponsoru piesaisti. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.389/15 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Eiropas kultūras 
galvaspilsētas projekta īstenošanu". 

 
4.§ 

Par projektu “Vides pieejamības uzlabošana Dienas centrā personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20, Liepājā" 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atbalstīt projekta "Vides pieejamības 
uzlabošana Dienas centrā personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20, Liepājā" 
(turpmāk - Projekts) sagatavošanu un iesniegšanu 
finansējuma saņemšanai no Eiropas Savienības 
Atveseļošanas un noturības mehānisma jeb 
Atveseļošanās fonda.  
   Projekta mērķis ir uzlabot vides piekļūstamības 



 

 

pielāgojumus Dienas centrā personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem Teodora Breikša ielā 16/20, lai 
palielinātu to publisko pakalpojumu un publisko ēku 
skaitu Liepājā, kurās tiek sniegts pašvaldības sociālais 
pakalpojums īpašai sabiedrības grupai.  
   Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 134 310 eiro 
apmērā, izmaksu apmērs tiks precizēts pēc iepirkumu 
veikšanas.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.390/15 "Par projektu “Vides 
pieejamības uzlabošana Dienas centrā personām ar 
garīgās attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20, 
Liepājā"". 

 
5.§ 

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

2022.-2027.gadam” aktualizēšanu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka ir sagatavots 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 pašvaldības institūciju pieprasījuma Liepājas 
valstspilsētas Rīcības un investīciju plānā 2022.-
2027.gadam veikti labojumi 60 projektos/darbībās: 
iekļauti 2 jauni investīciju projekti, dzēsts 1 projekts, kā 
arī precizēti dati 57 projektiem/darbībām.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.391/15 "Par Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikuma 



 

 

“Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 
2022.-2027.gadam” aktualizēšanu". 

 
6.§ 

Par grozījumu 2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.375 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts veikt grozījumu 2019. gada 17. oktobra 
lēmumā Nr.375 “Par EEZ finanšu instrumenta un 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada 
perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes 
"Inovācijas centri" īstenošanas projektu "Zinātnes un 
izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā"”, papildinot 
ar punktu par papildus priekšfinansējuma piešķiršanu 
projekta attiecināmo izmaksu segšanai 2023.gadā                 
102 412,82 eiro apmērā.  
   Projekts "Zinātnes un izglītības inovāciju centra 
attīstība Liepājā" ir vērsts uz pirmsskolas audzēkņu un 
skolēnu zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli 
STEM un vides zinātņu jomā, izveidojot inovācijas 
centru Liepājā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.392/15 "Par grozījumu 
2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.375". 

 
7.§ 

Par grozījumu 2020.gada 17.septembra lēmumā Nr.466/13 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts grozīt Domes 
2020.gada 17.septembra lēmumu, lai izveidotu un 
apstiprinātu jaunu abonementa biļešu veidus īsākam 
termiņam - trīs dienām 6,00 eiro vērtībā un piecām 
dienām 9,00 eiro vērtībā, kas būs piemērotas 
pasažieriem, kuriem īsā laikā nepieciešams intensīvi 
izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus, kā arī, lai 
apstiprinātu jaunus sabiedriskā transporta braukšanas 
biļešu tarifus, ņemot vērā valstī pastāvošo ekonomisko 
situāciju, kas ietekmē arī sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanas jomu.  
   Viena brauciena biļetes cena tiks palielināta no 0,70 
eiro uz 0,90 eiro, viena brauciena biļetes cena pie 
transportlīdzekļa vadītāja palielināsies no 1,00 eiro uz 
1,50 eiro, 10 braucienu biļetes cena palielināsies no 6,60 



 

 

eiro uz 8,50 eiro, vienas dienas biļetes cena tiks 
palielināta no 2,50 eiro uz 3,00 eiro un abonementa 
biļetes vienam ceturksnim cena tiks samazināta no 
80,00 eiro uz 75,00 eiro.  
   Abonementa biļešu cena darba dienām vienam 
mēnesim tiek atstāta nemainīga - 24,00 eiro, netiek 
mainīta arī abonementa biļešu katrai dienai mēnesim 
cena, kas paliek 30,00 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Ludmila Rjazanova: - Informē, ka: “Pievienotos dokumentos, tajā skaitā 
prezentācijā, neatradu pamatojumu braukšanas biļešu 
cenas palielināšanai. Biļešu cenu salīdzinājums Baltijas 
valstīs nevar būt par pamatojumu biļešu cenas 
palielināšanai. Tad vajadzētu salīdzināt minimālo algu 
līmeņus, degvielas cenas. SIA “Liepājas tramvajs” gada 
pārskatos neto apgrozījums trīs gadu laikā (2019.-
2021.gg) palielinājās par 24%, bet valdes locekļa alga 
palielinājās par +34%, no 33 800 līdz 45 500 eiro/gadā. 
Tajā paša laikā citu darbinieku algas palielinājās +11%. 
Visus trīs gadus SIA “Liepājas tramvajs” peļņa bija ar 
mīnusa zīmi. 
https://faili.liepaja.lv/Kapitalsabiedribas/SIA-Liepajas-
tramvajs-2021-gada-parskats.pdf  
   A/S “Liepājas autobusu parks” neto apgrozījums trīs 
gadu laikā (2019.–2021.gg) palielinājās par 31%. 
Uzņēmums pēdējos trīs gadus strādāja ar peļņu. 
2021.gadā uzņēmuma peļņa bija 2,75 miljoni eiro 
https://faili.liepaja.lv/Kapitalsabiedribas/LAP_2021_GP-
un-zi%C5%86ojums.pdf  
   Es aptaujāju kolēģus un secināju, ka lielāka daļa 
izvēlas iegadāties braukšanas biļetes un tam ir sekojoši 
iemesli: sabiedriskais transports tiek izmantots ar citam 
pārvietošanas iespējam un tā sanāk lētāk, uz to 
ieekonomē līdzekļus ģimenes budžetā un ne katra 
ģimene var atļauties iegādāties vairākas mēnešbiļetes 
vienlaicīgi.  
   Atbalstot šo lēmumu, mēs pasliktināsim liepājnieku 
finansiālo stāvokli, jo jau paaugstinājās tarifi 
elektroenerģijai, gāzei un no decembra tiks palielināti 
tarifi ūdenssaimniecības pakalpojumiem.  
   Mans priekšlikums atlikt biļešu cenu palielinājumu līdz 
2023.gada pavasarim, kad iedzīvotajiem būs iespēja 
pārvietoties ar riteņiem.” 
 

   Par nepieciešamajām izmaiņām braukšanas maksas tarifos Liepājas sabiedriskajā 
transporta, par konkursa kārtībā noslēgtajiem līgumiem starp Liepājas pilsētas 
pašvaldības aģentūru “Liepājas sabiedriskais transports” un sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzējiem un tajos ietvertajiem nosacījumiem apspriešanā piedalās: 
Ronalds Fricbergs, Uldis Hmieļevskis un Ludmila Rjazanova. 
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi, kas 
attiecas uz sagatavoto lēmuma projektu? Ja tādu nav, 
aicina paust viedokli, balsojot. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 



 

 

Gints Ročāns, Salvis Roga, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  1 (Ludmila Rjazanova) 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.393/15 "Par grozījumu 
2020.gada 17.septembra lēmumā Nr.466/13". 

 
8.§ 

Par līguma noslēgšanu ar valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības 
direkcija” 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka, lai īstenotu Ceļu satiksmes likumā 
pašvaldības policijai noteikto kompetenci un pienākumu 
kvalitatīvu izpildi administratīvo pārkāpumu jomā 
saistībā ar pārkāpumu fiksēšanu ar tehniskiem 
līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, un lai nodrošinātu 
sadarbību informācijas apstrādē Transportlīdzekļu un to 
vadītāju valsts reģistrā, kas saņemta no tehniskiem 
līdzekļiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē, ir 
sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts noslēgt 
līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes 
drošības direkcija”, nosakot, ka līgumā pašvaldībai 
noteiktās saistības pilnvarota pildīt un līgumu slēgt 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policija”.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.394/15 "Par līguma 
noslēgšanu ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu 
satiksmes drošības direkcija"". 

 
9.§ 

Par sadarbības līguma slēgšanu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka Liepājas lidlauks pilda būtisku lomu tādu 
sabiedriski svarīgu funkciju nodrošināšanai kā 
meklēšana un glābšana, kā arī civilmilitārās sadarbības 
un valsts pārvaldes iestāžu kopīgo mācību, kurās 
iesaistīti arī to rīcībā esošie gaisa kuģi, atbalsta 
sniegšanā. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir būtiski 



 

 

izmantot Liepājas lidlauku kā rezerves aviācijas atbalsta 
punktu. Tāpēc Latvijas valsts Aizsardzības ministrijas 
personā apņemas daļēji kompensēt izmaksas, kas 
Liepājas lidlaukam rodas, nodrošinot sabiedriski 
svarīgas funkcijas civilmilitārajā jomā, noslēdzot 
četrpusēju līgumu.  
   Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, 
kas paredz atbalstīt līguma slēgšanu ar Aizsardzības 
ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība 
”Liepāja”” par civilmilitāro sadarbību.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.395/15 "Par sadarbības 
līguma slēgšanu". 

 
10.§ 

Par grozījumiem Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā un sastāvā 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
ar kuru paredzēts apstiprināt grozījumus Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. 
Grozījumi nolikumā nepieciešami saistībā ar izmaiņām 
komisijas locekļu sastāvā - mainās pārstāvji no 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
Kurzemes reģionālā centra, no Valsts vides dienesta 
Kurzemes reģionālās vides pārvaldes, no akciju 
sabiedrības “Augstsprieguma tīkls”, tiek nozīmēts 
pārstāvja aizvietotājs no akciju sabiedrības “Sadales 
tīkls”, kā arī mainās Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests” 
pārstāvis.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 



 

 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.396/15 "Par grozījumiem 
Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
nolikumā un sastāvā". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.24 "Grozījumi Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 
11.novembra nolikumā Nr.25 "Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
nolikums"". 

 
11.§ 

Par izmaiņām atsevišķu Liepājas valstspilsētas pašvaldības komisiju sastāvos 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts veikt izmaiņas Domes lēmumos, ar 
kuriem apstiprināti Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
Budžeta komisijas, Zemes komisijas, Jaunatnes lietu 
komisijas un Ģimenes un demogrāfisko lietu komisijas 
sastāvi.  
   Komisiju sastāvos tiks veiktas šādas izmaiņas:  
- Budžeta komisijā Ata Dekšņa un Lindas Matisones 
vietā darboties Salvis Roga un Madara Lapsa;  
- Zemes komisijā saskaņā ar likumā “Par zemes 
komisijām” noteikto - pilsētas domes priekšsēdētājs vai 
viņa vietnieks; 
- Jaunatnes lietu komisijā Annas Margretas Vērdiņas 
vietā strādās Andis Gailis, Andželikas Ivaščenko vietā 
Zane Zaļkalne un Valtera Toma Vasermaņa vietā 
Kristers Tomsons;  
- Ģimenes un demogrāfisko lietu komisijā Jurģa 
Krugļikova vietā darbosies Svetlana Skrīvere.  
   Jautā, vai deputātiem ir kādi priekšlikumi? 
   

Jānis Vilnītis: - Ņemot vērā, ka līdz šim Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības Zemes komisijas locekļa pienākumus 
pildīja Domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis, 
ierosina darbam Zemes komisijā virzīt jauno Domes 
priekšsēdētāja vietnieku Salvi Rogu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Ja tādu nav, 
aicina balsot par lēmuma projektu, kas papildināts 
saskaņā ar Jāņa Vilnīša izteikto priekšlikumu.   

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 



 

 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.397/15 "Par izmaiņām 
atsevišķu Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
komisiju sastāvos". 

 
12.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības pārstāvja deleģēšanu darbam  
Liepājas Valsts tehnikuma konventā 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka sakarā ar to, ka līdzšinējais pašvaldības 
deleģētais pārstāvis profesionālās izglītības 
kompetences centra (PIKC) “Liepājas Valsts tehnikums” 
konventā un Domes priekšsēdētāja vietnieks Atis 
Deksnis ir ievēlēts un uzsācis pildīt Latvijas Republikas 
14.Saeimas deputāta pienākumus, ir sagatavots 
lēmuma projekts, kurā paredzēts deleģēt kā pašvaldības 
pārstāvi darbam PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” 
konventā Domes priekšsēdētāja vietnieku Salvi Rogu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.398/15 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības pārstāvja deleģēšanu 
darbam Liepājas Valsts tehnikuma konventā". 

 
13.§ 

Par izmaiņām lēmumos par pārstāvju deleģēšanu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka saistībā ar izmaiņām Domes deputātu 
sastāvā pēc Latvijas Republikas 14. Saeimas 
vēlēšanām un izmaiņām atsevišķu pašvaldības 
institūciju personālsastāvos nepieciešams veikt 
izmaiņas lēmumos, ar kuriem izvirzīti pašvaldības 
pārstāvji darbam Liepājas pilsētas GADA BALVA 
ZINĀTNĒ ekspertu komisijā, Valsts probācijas dienesta 
Konsultatīvajā padomē, Kurzemes plānošanas reģiona 
Attīstības padomē un Latvijas Pašvaldību savienības 
komitejās un apakškomitejās.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 



 

 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.399/15 "Par izmaiņām 
lēmumos par pārstāvju deleģēšanu". 

 
14.§ 

Par medībām Liepājas valstspilsētā 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas paredz apstiprināt saistošos noteikumus "Par 
medībām Liepājas valstspilsētā".  
   Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi noteikt 
teritorijas, kurās atļauts medīt Liepājas valstspilsētā 
gadījumos, ja medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko 
kārtību un drošību vai rada postījumus, kā arī paredz 
nosacījumu, kas jāievēro medībās Liepājas 
valstspilsētā, izmantojot medību šaujamieročus.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.400/15 "Par medībām 
Liepājas valstspilsētā". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22 "Par 
medībām Liepājas valstspilsētā". 

 
15.§ 

Par lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts nodot publiskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Grupa93” izstrādātā Lokālplānojuma, kas 
groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 
zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā redakciju un 
vides pārskata projektu, kur piedāvāti risinājumi 
dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas attīstībai, 
paredzot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju, kā arī pakalpojuma objektu būvniecību, 
vienlaicīgi nodrošinot rekreācijas iespējas tiešā mājokļu 
tuvumā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 



 

 

Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.401/15 "Par lokālplānojuma 
redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai". 

 
16.§ 

Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai 
starp Kaiju, Aldaru, Jelgavas ielām un Jauno ostmalu līdz O.Kalpaka ielai, 

Liepājā, izstrādes uzsākšanu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka, lai radītu priekšnoteikumus aktīvas, 
labiekārtotas pilsētvides veidošanai gan Jaunā Ostmalā, 
gan Jaunliepājas apkaimē, atjaunojot vēsturisko ielu 
struktūru un atverot to savienojumus ar Jauno Ostmalu, 
kā arī paredzot tādus apbūves un labiekārtojuma veidus, 
kas orientēti uz daudzveidīgu, ilgtspējīgu, publiski 
pieejamu izmantošanu, radot iespēju attīstīt arī mājokļu 
apbūvi, nepieciešams grozīt Liepājas pilsētas teritorijas 
plānojumu.  
   Ņemot vērā minēto, izskatīšanai ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts uzsākt lokālpānojuma izstrādi 
Jaunā Ostmalā, teritorijai starp tiltu, Vecajiem kapiem un 
Kaiju ielu, mainot teritorijas atļauto izmantošanu un 
apbūves noteikumus.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.402/15 "Par lokālplānojuma, 
kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu 
teritorijai starp Kaiju, Aldaru, Jelgavas ielām un 
Jauno ostmalu līdz O.Kalpaka ielai, Liepājā, 
izstrādes uzsākšanu". 

 

17.§ 
Par Liepājas valstspilsētas ielu ikdienas uzturēšanas klašu un laukumu sarakstu 

apstiprināšanu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka saistībā ar nepieciešamajām korekcijām un 



 

 

papildinājumiem ielu klašu sarakstā, izskatīšanai ir 
sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt 
Liepājas valstspilsētas ielu ikdienas uzturēšanas klašu 
sarakstu un Liepājas valstspilsētas laukumu ikdienas 
uzturēšanas sarakstu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.403/15 "Par Liepājas 
valstspilsētas ielu ikdienas uzturēšanas klašu un 
laukumu sarakstu apstiprināšanu". 

 
18.§ 

Par kustamās mantas atsavināšanu Ezermalas ielā 9B 

 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei 
“Komunālā pārvalde” atsavināt, pārdot izsolē, šādus 
iestādes bilancē esošos krājumus:  
- alumīniju saturošos lūžņus par novērtēšanas komisijas 
noteikto izsoles sākumcenu 220 eiro par vienu tonnu;  
- tērauda lūžņus, kuru izsoles sākumcena noteikta 180 
eiro par vienu tonnu;  
- čuguna lūžņus, kuru izsoles sākumcena noteikta 180 
eiro par vienu tonnu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.404/15 "Par kustamās mantas 
atsavināšanu Ezermalas ielā 9B". 

 
19.§ 

Par kustamās mantas atsavināšanu 

 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei 



 

 

“Komunālā pārvalde” atsavināt, pārdodot izsolē, 
kustamo mantu – augošu koku cirti ar kopējo krāju 
939,99 kubikmetri, kas atrodas Grīņu ielā 1/3 un Liedaga 
ielā 9, tādējādi nodrošinot racionālu un lietderīgu 
pašvaldības kustamās mantas apsaimniekošanu. 
Minētās kustamās mantas izsoles sākumcena noteikta 
47 451,31 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.405/15 "Par kustamās mantas 
atsavināšanu". 

 
20.§ 

Par neapdzīvojamo telpu Kārļa Zāles laukumā 6-48N nodošanu lietošanā 
 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts nodot sabiedriskā labuma organizācijai, 
biedrībai "Tabitas sirds” lietošanā bez atlīdzības uz 1 
gadu neapdzīvojamās telpas Kārļa Zāles laukumā 6-
48N. Biedrībai tādējādi tiks dota iespēja veikt darbības 
pirmā humānā atbalsta nodrošināšanai ar pirmās 
nepieciešamības precēm Ukrainas civiliedzīvotājiem, 
kuri atraduši patvērumu Liepājas pilsētā, bez papildus 
izmaksām par telpu nomu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.406/15 "Par neapdzīvojamo 
telpu Kārļa Zāles laukumā 6-48N nodošanu 
lietošanā". 

 
21.§ 

Par neapdzīvojamo telpu Imantas ielā 3-5N nodošanu lietošanā 
 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka, lai atbalstītu biedrības “Palīdzēsim viens 
otram” labdarības darbību veikšanu pilsētā, ir 



 

 

sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot 
atkārtoti biedrībai lietošanā bez atlīdzības uz 2 gadiem 
neapdzīvojamās telpas Imantas ielā 3-5N ar mērķi 
sniegt palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām 
personām un citām sociāli mazaizsargāto personu 
grupām. Telpas pamatā tiek izmantotas noliktavas 
vajadzībām, kurā tiek glabātas un šķirotas iedzīvotāju 
saziedotās drēbes, apavi un sadzīves priekšmeti.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.407/15 "Par neapdzīvojamo 
telpu Imantas ielā 3-5N nodošanu lietošanā". 

 
22.§ 

Par nomas tiesību izsoli Pilsētas kapsētu teritorijās 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
nomas tiesību izsoles noteikumus, zemesgabalu daļu 
iznomāšanai Garnizona un Līvas kapsētu teritorijās, 
kurās tiks veikta saimnieciskā darbība, kas saistīta ar 
kapavietu labiekārtošanu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.408/15 "Par nomas tiesību 
izsoli Pilsētas kapsētu teritorijās". 

 
23.§ 

Par servitūta nodibināšanu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka, lai nodrošinātu piekļuvi no Instruktoru ielas 
pie nekustamajiem īpašumiem Instruktoru ielā 22 un 
Instruktoru ielā 22A, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts piekrist, ka tiek nodibināts reālservitūts - ceļa 
servitūts ar tiesībām uz braucamo ceļu - pašvaldības 
īpašumā esošai zemes vienībai Instruktoru ielā 20 par 



 

 

labu iepriekš minētajiem nekustamajiem īpašumiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.409/15 "Par servitūta 
nodibināšanu". 

 
24.§ 

Par servitūta nodibināšanu zemesgabala Dārza ielā 38 daļai 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka, lai nodrošinātu piekļuvi pie akciju 
sabiedrībai “Sadales tīkls” piederošās transformatora 
apakšstacijas Dārza ielā 36A, izskatīšanai ir sagatavots 
lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist, ka par labu 
nekustamajam īpašumam Dārza ielā 36A tiek nodibināts 
reālservitūts aptuveni 110 kv.m platībā zemesgabalam 
Dārza ielā 38.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.410/15 "Par servitūta 
nodibināšanu zemesgabala Dārza ielā 38 daļai". 

 
25.§ 

Par zemesgabala Darbnīcu ielā 19 zemes nomas līguma pārjaunošanu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kas 
nepieciešams, lai nodrošinātu tiesības pārjaunot nomas 
līgumu par zemesgabala Darbnīcu ielā 19 iznomāšanu 
no vienas privātpersonas uz otru, saistībā ar nekustamā 
īpašuma - jaunbūves - pārdošanu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 



 

 

Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.411/15 "Par zemesgabala 
Darbnīcu ielā 19 zemes nomas līguma 
pārjaunošanu". 

 
26.§ 

Par zemesgabala Ābeļu ielā 4B nomu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts iznomāt 
privātpersonai uz pieciem gadiem zemesgabalu Ābeļu 
ielā 4B uz zemesgabala esošo ēku apsaimniekošanai 
un uzturēšanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.412/15 "Par zemesgabala 
Ābeļu ielā 4B nomu". 

 
27.§ 

Par zemesgabala Turaidas ielā 2A, blakus nekustamajam īpašumam  
Turaidas ielā 8, daļas iznomāšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts iznomāt 
dzīvokļu īpašnieku biedrībai “TURAIDAS 8” uz pieciem 
gadiem zemesgabala Turaidas ielā 2A daļu 17 kv.m 
platībā teritorijas labiekārtošanai un sadzīves atkritumu 
novietnes ierīkošanai dzīvojamās mājas Turaidas ielā 8 
un Turaidas ielā 6 iedzīvotājiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 



 

 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.413/15 "Par zemesgabala 
Turaidas ielā 2A, blakus nekustamajam īpašumam 
Turaidas ielā 8, daļas iznomāšanu". 

 
28.§ 

Par zemesgabala Rendas ielā 4 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts pagarināt ar 
privātpersonu noslēgto zemes nomas līgumu par 
zemesgabala Rendas ielā 4 nomu nekustamā īpašuma 
Rendas ielā 2 apsaimniekošanai uz laiku līdz 2023.gada 
31.decembrim.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.414/15 "Par zemesgabala 
Rendas ielā 4 nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

 
29.§ 

Par zemesgabala Stārķu ielā 27A nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt ar privātpersonu noslēgto 
zemes nomas līgumu par zemesgabala Stārķu ielā 27A 
nomu nekustamā īpašuma Stārķu ielā 27 
apsaimniekošanai uz laiku līdz 2023.gada 
31.decembrim.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.415/15 "Par zemesgabala 
Stārķu ielā 27A nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

 
 



 

 

30.§ 
Par zemesgabala Salmu ielā 54 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt ar garāžu īpašnieku 
kooperatīvo sabiedrību "LĪGO 12" noslēgtā zemes 
nomas līguma par zemesgabala Salmu ielā 54 nomu 
metāla garāžu apsaimniekošanai termiņu uz laiku līdz 
Salmu ielas rekonstrukcijas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 
līdz 2027.gada 31.decembrim, noslēdzot jaunu zemes 
nomas līgumu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.416/15 "Par zemesgabala 
Salmu ielā 54 nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

 
31.§ 

Par zemesgabala Amatas ielā 20 daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt laivu garāžu īpašnieku 
kooperatīvajai sabiedrībai "VILNIS" nomas līguma par 
zemesgabala Amatas ielā 20 daļas nomu sabiedrības 
darbības nodrošināšanai un laivu eliņu 
apsaimniekošanai termiņu uz laiku līdz 2027.gada 
31.decembrim, noslēdzot jaunu zemes nomas līgumu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.417/15 "Par zemesgabala 
Amatas ielā 20 daļas nomas līguma darbības 
termiņa pagarināšanu". 

 
 



 

 

32.§ 
Par zemesgabalu Talsu ielā 2 un Ploču ielā 12D daļu nomas līgumu darbības 

termiņu pagarināšanu 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt ar biedrību "TALSU IELAS 
DĀRZI" noslēgto zemes nomas līgumu par 
zemesgabalu Talsu ielā 2 un Ploču ielā 12D daļu 
iznomāšanu dārzkopības biedrības darbībai un 
mazdārziņu ierīkošanai termiņus līdz Liepājas pilsētas 
teritorijas plānojumā paredzētās apbūves uzsākšanai, 
bet ne ilgāk kā līdz 2026.gada 2.janvārim.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.418/15 "Par zemesgabalu 
Talsu ielā 2 un Ploču ielā 12D daļu nomas līgumu 
darbības termiņu pagarināšanu". 

 
33.§ 

Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 56A, blakus nekustamajam īpašumam 
Strazdu ielā 4, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt ar biedrību “Strazdu 4” 
noslēgtā zemes nomas līguma termiņu līdz 2027.gada 
11.decembrim. Līgums nosēgts par zemesgabala 
Oskara Kalpaka ielā 56A daļas iznomāšanu teritorijas 
labiekārtošanai un autostāvvietu izveidošanai 
dzīvojamās mājas Strazdu ielā 4 iedzīvotājiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.419/15 "Par zemesgabala 
Oskara Kalpaka ielā 56A, blakus nekustamajam 
īpašumam Strazdu ielā 4, daļas nomas līguma 
darbības termiņa pagarināšanu". 



 

 

Pulksten 13.09 dalību Domes sēdē pārtrauc deputāts Vilnis Vitkovskis. 
 

34.§ 
Par zemesgabala Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Mežu ielā 43, daļas 

nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt ar dzīvokļu īpašnieku biedrību 
“Mežu 43” noslēgtā līguma par zemesgabala Mežu ielā 
daļas iznomāšanu teritorijas labiekārtošanai un 
autostāvvietu izveidošanai dzīvojamās mājas Mežu ielā 
43 iedzīvotājiem termiņu līdz 2027.gada 30.novembrim.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.420/15 "Par zemesgabala 
Mežu ielā, blakus nekustamajam īpašumam                   
Mežu ielā 43, daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

 

35.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 atsavināšanu 

 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmumna projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Krišjāņa 
Valdemāra ielā 80-24 atsavināšanu, pārdodot par brīvu 
cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.421/15 "Par dzīvokļa īpašuma 
Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 atsavināšanu". 

 

36.§ 
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 90-21 atsavināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmumna projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Oskara 



 

 

Kalpaka ielā 90-21 atsavināšanu, pārdodot par brīvu 
cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.422/15 "Par dzīvokļa īpašuma 
Oskara Kalpaka ielā 90-21 atsavināšanu". 

 
37.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 15-28 atsavināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmumna projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 
15-28 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa 
īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.423/15 "Par dzīvokļa īpašuma 
Siļķu ielā 15-28 atsavināšanu". 

 
38.§ 

Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt 10 pašvaldībai piederošo 
dzīvokļu, kuru atjaunošana par pašvaldības līdzekļiem 
nav lietderīga, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana izsolē.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Helēna Geriloviča, 
Uldis Hmieļevskis, Madara Lapsa, Uldis Lipskis, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Salvis Roga, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 



 

 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.424/15 "Par neizīrētu dzīvokļu 
atsavināšanu". 

 
 
Sēde slēgta 2022.gada 10.novembrī pulksten 13:12. 
 
 
Priekšsēdētājs     e-paraksts        Gunārs Ansiņš (15.11.2022.) 

Protokolēja     e-paraksts        Egita Lukjanova (15.11.2022.) 


