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SĒDES PROTOKOLS 

Liepājā 
 
2022.gada 16.jūnijā 

 
Nr. 10 

 
Sēde sasaukta 2022.gada 16.jūnijā pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2022.gada 16.jūnijā pulksten 12:03. 
Sēdi vada Pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs  Ansiņš 
 
Sēdē piedalās 13 deputāti: 

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

  
Sēdē nepiedalās 1 deputāts: 

Vilnis Vitkovskis - attaisnotā prombūtne 
  
Uzaicinātās personas:  

Ingars Apinis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks/ Konversijas 
nodaļas vadītājs (16.§ - 41.§) 
Dace Arāja, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja  
Solvita Ferdere, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
attīstības plānošanas nodaļas eksperte ES fondu jautājumos (2.§) 
Andra Kalniņa, pašvaldības administrācijas Publisko iepirkumu daļas vadītāja 
(8.§) 
Linda Krasovska, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta direktore (3.§ un 
9.§) 
Inga Leimane, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas 
nodaļas ekonomiste (1.§) 
Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (6.§ un 
7.§) 
Aksels Ruperts, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
attīstības plānošanas nodaļas eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos (2.§) 
Arnis Vītols, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas 
nodaļas vadītājs (1.§) 
Olevs Zutis, pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktors 
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(5.§) 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada publisko pārskatu. 

2. Par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
(spēkā līdz jaunas attīstības programmas apstiprināšanai) pielikuma Nr.2.1. 
"Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" rīcību īstenošanu un rezultatīvo rādītāju 
2021.gadā apstiprināšanu. 

3. Par dalību ESF līdzfinansētā projekta “Dažādību veicināšana” ietvaros īstenotajā 
izmēģinājumprojektā. 

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" 
peļņas novirzīšanu kapitālsabiedrības attīstībai. 

5. Par aizņēmumu projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība 
Liedaga ielā 6, Liepājā" īstenošanai. 

6. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu 
maksu. 

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

8. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumu. 

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

10. Par izmaiņām atsevišķu Liepājas valstspilsētas pašvaldības komisiju sastāvos. 

11. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru. 

12. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “OC Liepāja”. 

13. Par vēlēšanu iecirkņiem. 

14. Par Sociālā dienesta 2022.gada 16.marta lēmumu. 

15. Par tirgus statusa atcelšanu Jelgavas ielā 37. 

16. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā. 

17. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Ventspils ielā 55-54, Liepājā. 

18. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Vītolu ielā 4-22, Liepājā. 

19. Par neapdzīvojamās telpas Dārza ielā 4/8 nodošanu lietošanā. 

20. Par nekustamo īpašumu Krūmu ielā 65, Liepājā nodošanu lietošanā. 

21. Par būves Dārza ielā 10, Liepājā, nojaukšanu. 

22. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Brīvības ielā 146A, Liepājā, cenas 
apstiprināšanu. 

23. Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala, Dorupes iela 51, Liepāja, nodošanu 
atsavināšanai. 

24. Par zemesgabala Dorupes ielā 51, blakus nekustamajam īpašumam Caunu ielā 
38A, nomas līguma pārjaunošanu. 

25. Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam īpašumam 
Ģenerāļa Baloža ielā 49, daļas iznomāšanu. 

26. Par zemesgabala Lielā ielā, blakus nekustamajam īpašumam Lielā ielā 11, daļas 
nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 
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27. Par zemesgabala Dūņu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 9, daļas 
nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

28. Par zemesgabala Reiņu meža ielā, blakus nekustamajam īpašumam Reiņu meža 
ielā 2, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

29. Par zemesgabala Ganību ielā, blakus nekustamajiem īpašumiem Ganību ielā 188 
un 190, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

30. Par zemesgabala Eduarda Tisē ielā, blakus nekustamajam īpašumam Zirņu ielā 
169, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

31. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam 
Pulkveža Brieža ielā 40, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

32. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam 
Pulkveža Brieža ielā 42, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

33. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam 
Pulkveža Brieža ielā 44, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. 

34. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 7-40 atsavināšanu. 

35. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 107-52 atsavināšanu. 

36. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 8-13 atsavināšanu. 

37. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 14-19 atsavināšanu. 

38. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-65 atsavināšanu. 

39. Par dzīvokļa īpašuma Dzērves ielā 25-13 nosacīto cenu. 

40. Par dzīvokļa īpašuma Klaipēdas ielā 100-17 nosacīto cenu. 

41. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 27-30 nosacīto cenu. 

 
Par papildjautājumu 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Atklāj Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
(turpmāk arī – Dome) sēdi un informē, ka pēc Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) 
izpilddirektora ierosinājuma izskatīšanai ir sagatavots 
papildjautājums "Par grozījumu 2018.gada 11.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.19 "Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklā"", kas ir saistīts ar grozījumiem Ukrainas 
civiliedzīvotāju atbalsta likumā, lai pagarinātu 
abonementa biļetes ar braukšanas maksas 
atvieglojumiem 100% apmērā izmantošanas termiņu. 
   Aicina balsot par papildjautājuma "Par grozījumu 
2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 
"Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"" 
iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 
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"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Iekļaut Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
sēdes darba kārtībā jautājumu "Par grozījumu 
2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 
"Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"". 

 
1.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada publisko pārskatu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai Domes 
sēdē ir iesniegts Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
2021.gada publiskais pārskats par pašvaldības 
sasniegtajiem rezultātiem, iekļaujot šādu informāciju:  
- pamatinformācija par domes sastāvu, pašvaldības 
iestādēm un kapitālsabiedrībām;  
- pašvaldības raksturojums;  
- pašvaldības finanšu resursi;  
- pilsētas attīstības plānošana;  
- komunikācija ar sabiedrību;  
- pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai;  
- pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbība.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.222/10 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības 2021.gada publisko 
pārskatu". 

 
2.§ 

Par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam (spēkā 
līdz jaunas attīstības programmas apstiprināšanai) pielikuma Nr.2.1. "Rīcību 
plāns 2015.-2020.gadam" rīcību īstenošanu un rezultatīvo rādītāju 2021.gadā 

apstiprināšanu 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2015.–2020.gadam pielikuma Nr.2.1. 
“Rīcību plāns 2015.–2020.gadam” institūciju rīcību 
izpildi 2021.gadā un rezultatīvo rādītāju pārskatu par 
2021.gadu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
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Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.223/10 "Par aktualizētā 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-
2020.gadam (spēkā līdz jaunas attīstības 
programmas apstiprināšanai) pielikuma Nr.2.1. 
"Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" rīcību īstenošanu 
un rezultatīvo rādītāju 2021.gadā apstiprināšanu". 

 
3.§ 

Par dalību ESF līdzfinansētā projekta “Dažādību veicināšana” ietvaros īstenotajā 
izmēģinājumprojektā 

 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir uzaicinājis 
Liepājas valstspilsētas pašvaldību piedalīties 
izmēģinājumprojektā “Atbalsta pasākumu sniegšana 
bezpajumtniekiem”, kas tiek īstenots Eiropas Savienības 
fondu līdzfinansētā projekta “Dažādību veicināšana” 
ietvaros.  
   Saistībā ar minēto ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts apstiprināt pašvaldības dalību minētajā 
aktivitātē, kā arī noslēgt sadarbības līgumu ar 
Sabiedrības integrācijas fondu.  
   Atbalsta pasākumu ietvaros tiek izstrādāts jauns 
sociālais pakalpojums bezpajumtniekiem un īstenots 
izmēģinājumprojekts minētā pakalpojuma ieviešanai, ar 
mērķi mazināt bezpajumtnieku sociālās atstumtības 
risku, vienlaikus veicinot viņu sociālekonomisko 
iekļaušanu un integrāciju sabiedrībā, kas uzskatāms par 
ilgtermiņa ieguvumu sabiedrībai kopumā.  
   Izmēģinājumprojekta realizēšanai 2022.gadā ir 
nepieciešams priekšfinansējums 6 000 eiro apmērā no 
Liepājas valstspilsētas budžeta. Kopējais finansējums 
līdz 60 000 eiro apmērā tiks 100% nodrošināts no 
Eiropas Sociālā fonda.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma par bez pajumtes esošo personu, kuras izmēģinājumprojekta ietvaros 
saņems sociālo pakalpojumu, skaitu apspriešanā piedalās Dace Bluķe un Helvijs 
Valcis. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.224/10 "Par dalību ESF 
līdzfinansētā projekta “Dažādību veicināšana” 
ietvaros īstenotajā izmēģinājumprojektā". 

 
4.§ 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" 
peļņas novirzīšanu kapitālsabiedrības attīstībai 

 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts novirzīt pašvaldībai dividendēs 
izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" 2021.gada peļņu 
2 454 455 eiro pilnā apmērā sabiedrības saimnieciskās 
darbības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, 
plānoto kapitālieguldījumu finansēšanai un 
konkurētspējas veicināšanai, ievērojot sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.-
2024.gadam un investīciju plānā noteiktos mērķus, t.sk. 
arī realizācijā esošā Eiropas Savienības struktūrfondu 
infrastruktūras attīstības projekta “Infrastruktūras 
attīstība SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot 
kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē” 
līdzfinansējumam, ietverot attiecināmo, neattiecināmo 
un neatbalstāmo izmaksu segšanu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Agris Mertens: - Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma 
izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies. 
 

Edvīns Striks: - Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma 
izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 
Organizatoriskajai daļai ierakstīt deputātu Agra Mertena 
un Edvīna Strika sniegto informāciju protokolā. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  12 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  2 (Agris Mertens, Edvīns Striks - ievērojot likumu 
"Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā") 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.225/10 "Par sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA" peļņas novirzīšanu kapitālsabiedrības 
attīstībai". 

 
5.§ 

Par aizņēmumu projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība 
Liedaga ielā 6, Liepājā" īstenošanai 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atbalstīt projekta "Pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkas būvniecība Liedaga ielā 6, Liepājā" 
(turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar Ministru 
kabineta 2021.gada 14.decembra noteikumiem Nr.834 
“Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus 
jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai 
esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai”, 
apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 3 958 585,92 eiro.  
   Lai īstenotu minēto Projektu, ņemt 2022.gadā Valsts 
kasē ilgtermiņa aizņēmumu uz 15 gadiem 3 168 000 eiro 
apmērā, nodrošinot no Pašvaldībai budžeta 
līdzfinansējumu būvdarbu izmaksām – 712 141,62 eiro 
un, 100% apmērā apmaksājot, būvuzraudzības un 
autoruzraudzības izmaksas – 78 444,30 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.226/10 "Par aizņēmumu 
projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
būvniecība Liedaga ielā 6, Liepājā" īstenošanai". 

 
6.§ 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu 
maksu 

 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" (turpmāk - 
Izglītības pārvalde) maksas pakalpojumu cenrādis 
apstiprināts ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr. 280/9 
“Par pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvalde” pakalpojumu maksu”.  
   Sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt 
jaunu Izglītības pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu 
cenrādi, jo ir mainījies sniedzamo pakalpojumu klāsts, ir 
izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas ietekmē 
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maksas pakalpojumu cenu. Izglītības pārvalde, īstenojot 
savas nolikumā noteiktās funkcijas, organizē izglītojošus 
pasākumus un nodarbības bērniem un jauniešiem, 
nodrošina metodisko atbalstu izglītības kvalitātes 
uzlabošanai un kompetenču pieejas izglītībā īstenošanu, 
kā arī veicina digitālo lietpratību un personības 
izaugsmes un pilnveides iespējas Kurzemes novada 
iedzīvotajiem. Paredzētie ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem, indikatīvi 27 578 eiro gadā, tiks izlietoti 
tehniski materiālās bāzes papildināšanai un mācību 
procesa organizēšanai. No Izglītības attīstības un 
metodiskā atbalsta centra ieņēmumiem 20% novirzīti 
pašvaldības budžetā, komunālo izdevumu segšanai 
ēkas Peldu iela 5, Liepāja, 4.stāvam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma par bērnu skaitu, kuri apmeklē psihologa un logopēda konsultācijas, 
apspriešanā piedalās: Ludmila Rjazanova, Jānis Vilnītis un Kristīne Niedre-Lathere. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.227/10 "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" 
pakalpojumu maksu". 

 
7.§ 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 27.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.13 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 

vispārējās izglītības iestādēs" 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegti 
grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13 “Par izglītojamo 
ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās 
izglītības iestādēs”.  
   Sagatavotie grozījumi nepieciešami, lai noteiktu, ka 
atvieglojumu ēdināšanas maksai 100% apmērā 
pirmsskolas izglītības iestādē saņems ģimene, kura 
audzina trīs un vairāk bērnus un ka atvieglojumu 100% 
apmērā vispārizglītojošā skolā ir tiesības saņemt 
izglītojamam no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk 
bērnus vecumā līdz 18 gadiem, vai ar I vai II invaliditātes 
grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja 
kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības 
vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz 
dienai, kad viņš sasniedzis 24 gadu vecumu, kā arī 
atvieglojumu ēdināšanas maksai 50% apmērā 
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vispārizglītojošā skolā ir tiesības saņemt izglītojamajam 
no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 18 
gadiem vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav 
sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja kāds no bērniem 
turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās 
izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš 
sasniedz 24 gadu vecumu. Atvieglojumus var saņemt 
uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu projektu. 
 

   Jautājuma par nepieciešamajiem papildu finanšu līdzekļiem saistībā ar 
sagatavotajiem grozījumiem saistošajos noteikumos apspriešanā piedalās Dace Bluķe 
un Kristīne Niedre-Lathere. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.228/10 "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2011.gada 27.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.13 "Par izglītojamo 
ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
vispārējās izglītības iestādēs"". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 
"Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2011.gada                        
27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 
"SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR IZGLĪTOJAMO 
ĒDINĀŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM 
LIEPĀJAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS"". 

 
8.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumu 
 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka saskaņā ar Domes 2022.gada 17.februāra 
lēmumu Nr. 58/3 Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
Iepirkumu komisijas (turpmāk arī - Komisija) 
priekšsēdētājam trīs mēnešu laikā tika uzdots izstrādāt 
Komisijas nolikumu un virzīt to apstiprināšanai Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes sēdē. Izskatīšanai ir 
sagatavots jauns Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
Iepirkumu komisijas nolikums, kurā noteikti Komisijas 
uzdevumi, struktūra un darba organizāciju, tiesības, 
pienākumi un atbildība.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
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Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.229/10 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas 
nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.18 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas 
nolikums". 

 
9.§ 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" direktoru 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka 2022.gada 23.maijā ir saņemts Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes 
Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests) 
direktores Lindas Krasovskas iesniegums ar lūgumu 
atbrīvot no amata 2022.gada 30.jūnijā un izbeigt darba 
tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 114. pantu, 
pusēm savstarpēji vienojoties.  
   Saistībā ar minēto, izskatīšanai ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts atbrīvot no amata ar 2022.gada 
30.jūniju Sociālā dienesta direktori Lindu Krasovsku un 
ar 2022.gada 1.jūliju par Sociālā dienesta direktora 
pienākumu izpildītāju līdz jauna direktora 
apstiprināšanai amatā iecelt Sociālā dienesta direktora 
vietnieci Santu Altāni, kā arī deleģēt Santu Altāni kā 
pašvaldības pārstāvja aizvietotāju darbam Latvijas 
Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu 
komitejā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.230/10 "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais 
dienests" direktoru". 

 
10.§ 

Par izmaiņām atsevišķu Liepājas valstspilsētas pašvaldības komisiju sastāvos 
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Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts izdarīt izmaiņas Domes lēmumos, ar 
kuriem apstiprināti Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
Sabiedrības veselības komisijas, Konferenču, semināru 
un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas, 
Izglītības komisijas, Sporta komisijas un Bērnu tiesību 
aizsardzības sadarbības grupas sastāvi.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.231/10 "Par izmaiņām 
atsevišķu Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
komisiju sastāvos". 

 
11.§ 

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka, lai nodrošinātu ziņu sniegšanu un 
meklēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
apjomā, kā arī lai nodrošinātu Domes izveidoto 
institūciju uzdevumu izpildi, ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts noslēgt sadarbības līgumu ar 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centru par tā pārziņā 
esošo informācijas sistēmu lietošanu datu pārraidei 
tiešsaistes režīmā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.232/10 "Par sadarbības 
līguma noslēgšanu ar Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centru". 

 
12.§ 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “OC Liepāja” 
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Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegti grozījumi 
deleģēšanas līgumā ar SIA “OC Liepāja”, kas 
nepieciešami saistībā ar to, ka ar Domes 2022.gada 
17.februāra lēmumu Nr.63/3 “Par nekustamo īpašumu 
nodošanu pārvaldīšanā SIA “OC Liepāja” un noslēgto 
nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu SIA “OC 
Liepāja” pārvaldīšanai un apsaimniekošanai nodoti 
Tenisa korti, kur Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
“Liepājas Tenisa sporta skola” plāno nodrošināt 
treniņu/sacensību programmas izpildi 2022.gada 
sezonā 7378 stundu apjomā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.233/10 "Par grozījumiem 
deleģēšanas līgumā ar SIA "OC Liepāja"". 

 
13.§ 

Par vēlēšanu iecirkņiem 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka, lai nodrošinātu nepieciešamās prasības 
vēlēšanu iecirkņos, pēc Centrālās vēlēšanu komisijas 
aicinājuma ir pārskatīts vēlēšanu iecirkņu saraksts, un 
izskatīšanai Domes sēdē ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt vēlēšanu iecirkņu izvietojumu 
Liepājā 2022.gada 14.Saeimas vēlēšanām.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.234/10 "Par vēlēšanu 
iecirkņiem". 

 
14.§ 

Par Sociālā dienesta 2022.gada 16.marta lēmumu 
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Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka, lai Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā izskatītu personas iesniegto 
apstrīdēšanas iesniegumu par Sociālā dienesta 
pieņemto lēmumu, ar kuru personai atcelts 
maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un atteikts 
piešķirt mājokļa pabalstu, izskatīšanai ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā, izvērtējot apstrīdēto lēmumu un 
tam pievienotos administratīvās lietas materiālus, 
paredzēts atcelt Sociālā dienesta 2022.gada 16.marta 
lēmumu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.235/10 "Par Sociālā dienesta 
2022.gada 16.marta lēmumu". 

 
15.§ 

Par tirgus statusa atcelšanu Jelgavas ielā 37 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka pašvaldībā ir saņemts nekustamā īpašuma 
Jelgavas ielā 37 īpašnieka iesniegums ar lūgumu atcelt 
īpašumam tirgus statusu, jo minētā teritorija faktiski 
netiek izmantota kā tirgus.  
   Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, kas 
paredz atceltu tirgus statusu īpašumam Jelgavas iela 37, 
dodot iespēju tirgotājiem teritorijā esošajā tirdzniecības 
vietā, kur izvietoti galdiņi, tirgoties, saņemot ielu 
tirdzniecības atļauju pašvaldībā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma, kāpēc nepieciešams atcelt tirgus statusu īpašumam Jelgavas iela 37, 
apspriešanā piedalās Dace Bluķe un Uldis Hmieļevskis. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.236/10 "Par tirgus statusa 
atcelšanu Jelgavas ielā 37". 
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16.§ 
Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

"LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā 
ūdenssaimniecības infrastruktūru, kura izbūvēta par 
pašvaldības finanšu līdzekļiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.237/10 "Par pašvaldības 
īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā". 

 
17.§ 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Ventspils ielā 55-54, Liepājā 

 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam 
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības 
dzīvojamajai telpai Ventspils ielā 55-54, kas ir 
vienistabas labiekārtota dzīvojamā telpa ar kopējo 
platību 42,0 kv.m.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.238/10 "Par kvalificētam 
speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu 
dzīvojamai telpai Ventspils ielā 55-54, Liepājā". 

 
18.§ 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Vītolu ielā 4-22, Liepājā 
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Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam 
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības 
dzīvojamajai telpai Vītolu ielā 4-22, kas ir vienistabas 
labiekārtota dzīvojamā telpa ar kopējo platību 29,7 kv.m.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.239/10 "Par kvalificētam 
speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu 
dzīvojamai telpai Vītolu ielā 4-22, Liepājā". 

 
19.§ 

Par neapdzīvojamās telpas Dārza ielā 4/8 nodošanu lietošanā 
 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts nodot Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādei "Kultūras pārvalde" lietošanā uz 10 gadiem 
neapdzīvojamās telpas garāžas ēkā Dārza ielā 4/8 daļu 
rekvizītu novietošanai un glabāšanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.240/10 "Par neapdzīvojamās 
telpas Dārza ielā 4/8 nodošanu lietošanā". 

 
20.§ 

Par nekustamo īpašumu Krūmu ielā 65, Liepājā nodošanu lietošanā 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts sabiedriskā labuma organizācijai 
biedrībai “INTERNĀTS” nodot bezatlīdzības lietošanā 
uz 1 gadu pašvaldības īpašumu Krūmu ielā 65 - ēku ar 
kopējo platību 4413,10 kv.m un zemesgabala daļu 
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10337 kv.m platībā - kultūras un radošo industriju 
pasākumu, aktivitāšu veikšanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.241/10 "Par nekustamo 
īpašumu Krūmu ielā 65, Liepājā nodošanu 
lietošanā". 

 
21.§ 

Par būves Dārza ielā 10, Liepājā, nojaukšanu 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka, lai sakārtotu Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības īpašumus, izskatīšanai ir sagatavots 
lēmuma projekts, kurā paredzēts nojaukt vidi 
degradējošu, daļēji sagruvušu pašvaldības īpašumā 
esošo būvi Dārza ielā 10, kura apdraud cilvēku drošību 
un tās atjaunošana nav lietderīga. Būves nojaukšanu un 
teritorijas sakopšanu veikt līdz 2023.gada 31.decembrim.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Precizējošo jautājumu saskaņā ar saņemto vēstuli par nojaucamo būvju skaitu uzdod 
Dace Bluķe, atbild Jānis Vilnītis.    

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.242/10 "Par būves Dārza ielā 
10, Liepājā, nojaukšanu". 

 
22.§ 

Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Brīvības ielā 146A, Liepājā, cenas 
apstiprināšanu 

 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā 
apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 146 pārdošanas 
cenu 75 000 eiro.  
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   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Jautājumu par nepieciešamību rīkot izsoli, lai atsavinātu zemesgabalu Brīvības ielā 
146, un par tālāko uzņēmējdarbības veidu nekustamajā īpašumā apspriešanā piedalās: 
Jānis Vilnītis, Uldis Sesks, Dace Arāja, Modris Šveiduks un Uldis Hmieļevskis. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.243/10 "Par pašvaldībai 
piederošā zemesgabala Brīvības ielā 146A, Liepājā, 
cenas apstiprināšanu". 

 
23.§ 

Par neapbūvēta zemesgabala, starpgabala, Dorupes iela 51, Liepāja, nodošanu 
atsavināšanai 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, 
neapbūvētu zemesgabalu 290 kv.m platībā Dorupes ielā 
51, kas nav izmantojams pašvaldības funkciju izpildei, jo 
ir starpgabals un nav apbūvējams zemesgabals.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.244/10 "Par neapbūvēta 
zemesgabala, starpgabala, Dorupes iela 51, Liepāja, 
nodošanu atsavināšanai". 

 
24.§ 

Par zemesgabala Dorupes ielā 51, blakus nekustamajam īpašumam Caunu ielā 
38A, nomas līguma pārjaunošanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pārjaunot zemes nomas līgumu par 
zemesgabala Dorupes ielā 51, blakus nekustamajam 
īpašumam Caunu ielā 38A, iznomāšanu no vienas 



 

 

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

privātpersonas uz otru sakarā ar nekustamā īpašuma 
Caunu ielā 38A dāvinājumu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.245/10 "Par zemesgabala 
Dorupes ielā 51, blakus nekustamajam īpašumam 
Caunu ielā 38A, nomas līguma pārjaunošanu". 

 
25.§ 

Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam īpašumam 
Ģenerāļa Baloža ielā 49, daļas iznomāšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iznomāt AS “Fagos” uz 5 gadiem 
zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus 
nekustamajam īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 49, daļu 
teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu izveidošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Agris Mertens: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet balso “par” sagatavoto 
lēmuma projektu.   

Gunārs Ansiņš: - Lūdz nofiksēt deputāta Agra Mertena balsojumu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.246/10 "Par zemesgabala 
Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam 
īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 49, daļas 
iznomāšanu". 

 
26.§ 

Par zemesgabala Lielā ielā, blakus nekustamajam īpašumam Lielā ielā 11, daļas 
nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 
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Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt ar SIA “Narvesen Baltija” 
noslēgtā zemes nomas pārjaunojuma līguma par 
zemesgabala Lielā ielā daļas nomu preses kioska 
uzstādīšanai un apsaimniekošanai termiņu uz 5 gadiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.247/10 "Par zemesgabala 
Lielā ielā, blakus nekustamajam īpašumam Lielā ielā 
11, daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

 
27.§ 

Par zemesgabala Dūņu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 9, daļas 
nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt ar akciju sabiedrību “UPB” 
noslēgtā zemes nomas līguma par zemesgabala Dūņu 
ielā daļas nomu teritorijas labiekārtošanai un 
autostāvvietu izveidošanai termiņu uz 5 gadiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.248/10 "Par zemesgabala 
Dūņu ielā, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu 
ielā 9, daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

 
28.§ 

Par zemesgabala Reiņu meža ielā, blakus nekustamajam īpašumam Reiņu meža 
ielā 2, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt ar dzīvokļu īpašnieku 
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kooperatīvo sabiedrību “LIEPĀJAS ZVEJNIEKS” 
noslēgtā līguma par zemesgabala Reiņu meža ielā, 
blakus nekustamajam īpašumam Reiņu meža ielā 2, 
daļas iznomāšanu termiņu uz laiku līdz Reiņu meža ielas 
rekonstrukcijai, bet ne ilgāk kā līdz 2027.gada 16.jūlijam, 
norobežotas atkritumu novietnes ierīkošanai mājas 
Reiņu meža ielā 2 iedzīvotājiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Agris 
Mertens, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis 
Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Helēna Geriloviča) 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.249/10 "Par zemesgabala 
Reiņu meža ielā, blakus nekustamajam īpašumam 
Reiņu meža ielā 2, daļas nomas līguma darbības 
termiņa pagarināšanu". 

 
29.§ 

Par zemesgabala Ganību ielā, blakus nekustamajiem īpašumiem Ganību ielā 188 
un 190, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt ar privātpersonu noslēgto 
zemes nomas līgumu par zemesgabala Ganību ielā 
daļas nomu nekustamā īpašuma Ganību ielā 188 un 
Ganību ielā 190 apsaimniekošanai un uzturēšanai uz 5 
gadiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.250/10 "Par zemesgabala 
Ganību ielā, blakus nekustamajiem īpašumiem 
Ganību ielā 188 un 190, daļas nomas līguma 
darbības termiņa pagarināšanu". 

 
30.§ 

Par zemesgabala Eduarda Tisē ielā, blakus nekustamajam īpašumam Zirņu ielā 
169, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 
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Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt ar privātpersonu noslēgto 
zemes nomas līgumu par zemesgabala Eduarda Tisē 
ielā, blakus nekustamajam īpašumam Zirņu ielā 169, 
daļas nomu nekustamā īpašuma Zirņu ielā 169 
apsaimniekošanai un uzturēšanai uz 5 gadiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.251/10 "Par zemesgabala 
Eduarda Tisē ielā, blakus nekustamajam īpašumam 
Zirņu ielā 169, daļas nomas līguma darbības termiņa 
pagarināšanu". 

 
31.§ 

Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam 
Pulkveža Brieža ielā 40, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt ar privātpersonu noslēgto 
zemes nomas līgumu par zemesgabala Laboratorijas 
ielā 7/11 daļas nomu nekustamā īpašuma Pulkveža 
Brieža ielā 40 apsaimniekošanai un uzturēšanai uz 5 
gadiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.252/10 "Par zemesgabala 
Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam 
īpašumam Pulkveža Brieža ielā 40, daļas nomas 
līguma darbības termiņa pagarināšanu". 

 
32.§ 
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Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam 
Pulkveža Brieža ielā 42, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt ar privātpersonu noslēgto 
zemes nomas līgumu par zemesgabala Laboratorijas 
ielā 7/11 daļas nomu nekustamā īpašuma Pulkveža 
Brieža ielā 42 apsaimniekošanai un uzturēšanai uz 5 
gadiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.253/10 "Par zemesgabala 
Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam 
īpašumam Pulkveža Brieža ielā 42, daļas nomas 
līguma darbības termiņa pagarināšanu". 

 
33.§ 

Par zemesgabala Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam īpašumam 
Pulkveža Brieža ielā 44, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pagarināt ar privātpersonu noslēgto 
zemes nomas līgumu par zemesgabala Laboratorijas 
ielā 7/11 daļas nomu nekustamā īpašuma Pulkveža 
Brieža ielā 44 apsaimniekošanai un uzturēšanai uz 5 
gadiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.254/10 "Par zemesgabala 
Laboratorijas ielā 7/11, blakus nekustamajam 
īpašumam Pulkveža Brieža ielā 44, daļas nomas 
līguma darbības termiņa pagarināšanu". 

 
34.§ 
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Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 7-40 atsavināšanu 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa 
Baloža ielā 7-40 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 
dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.255/10 "Par dzīvokļa īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 7-40 atsavināšanu". 

 
35.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 107-52 atsavināšanu 
 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Oskara 
Kalpaka ielā 107-52 atsavināšanu, pārdodot par brīvu 
cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.256/10 "Par dzīvokļa īpašuma 
Oskara Kalpaka ielā 107-52 atsavināšanu". 

 
36.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 8-13 atsavināšanu 
 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka, lai realizētu īrnieka tiesības izpirkt īrēto 
dzīvokli, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Pāvilostas ielā 8-13 atsavināšanu, pādodot par 
brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

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



 

 

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

Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.257/10 "Par dzīvokļa īpašuma 
Pāvilostas ielā 8-13 atsavināšanu". 

 
37.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 14-19 atsavināšanu 
 

Ziņo Dace Bluķe: - Informe, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Siļķu ielā 14-19 atsavināšanu, pārdodot par 
brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.258/10 "Par dzīvokļa īpašuma 
Siļķu ielā 14-19 atsavināšanu". 

 
38.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-65 atsavināšanu 
 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Viršu ielā 1-65 atsavināšanu, pārdodot par 
brīvu cenu dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.259/10 "Par dzīvokļa īpašuma 
Viršu ielā 1-65 atsavināšanu". 
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39.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Dzērves ielā 25-13 nosacīto cenu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Dzērves ielā 25-13 nosacīto cenu               
15 200 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.260/10 "Par dzīvokļa īpašuma 
Dzērves ielā 25-13 nosacīto cenu". 

 
40.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Klaipēdas ielā 100-17 nosacīto cenu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Klaipēdas 
ielā 100-17 nosacīto cenu 26 300 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.261/10 "Par dzīvokļa īpašuma 
Klaipēdas ielā 100-17 nosacīto cenu". 

 
41.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 27-30 nosacīto cenu 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 
27-30 nosacīto cenu 26 300 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
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Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.262/10 "Par dzīvokļa īpašuma 
Siļķu ielā 27-30 nosacīto cenu". 

 
42.§ 

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 Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no 
Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas 
Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šī bruņotā 
konflikta norises laikā un kuri iesnieguši pieteikumu par 
nepieciešamo atbalstu Sociālajā dienestā, iepriekš tika 
noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā 
Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. 
Atvieglojumi tika piešķirti, izdodot Ukrainas 
civiliedzīvotājiem vienu abonementa biļeti vienam 
ceturksnim jeb 90 dienām.  
   Ņemot vērā grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju 
atbalsta likumā, izskatīšanai un apstiprināšanai ir 
iesniegti grozījumi 2018.gada 11.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.19 "Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklā”, kuros paredzēts noteikt, ka Ukrainas 
civiliedzīvotāji ir tiesīgi saņemt 100% braukšanas 
maksas atvieglojumus Liepājas pilsētas sabiedriskā 
transporta maršruta tīklā 120 dienas no abonementa 
biļetes saņemšanas brīža līdzšinējo 90 dienu vietā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.263/10 "Par grozījumu 
2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 
"Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"". 
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   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 
"Grozījums Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par 
braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"". 

 
Sēde slēgta 2022.gada 16.jūnijā pulksten 13:00. 
 
 

Priekšsēdētājs                    Gunārs Ansiņš (20.06.2022.) 

Protokolēja          Egita Lukjanova (20.06.2022.) 


