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SĒDES PROTOKOLS 

Liepājā 
 
2022.gada 20.janvārī 

 
Nr. 2 

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

 
Sēde sasaukta 2022.gada 20.janvārī pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2022.gada 20.janvārī pulksten 12:00. 
Sēdi vada Pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs  Ansiņš 
 
Sēdē piedalās 14 deputāti: 

Dace Bluķe 
Atis Deksnis 
Helēna Geriloviča  
Uldis Hmieļevskis  
Uldis Lipskis  
Linda Matisone  
Agris  Mertens  
Pāvels Sereda 
Uldis Sesks  
Edvīns Striks 
Modris Šveiduks 
Helvijs Valcis  
Jānis Vilnītis  
Vilnis Vitkovskis 

  
Uzaicinātās personas:  

Dace Arāja, pašvaldības administrācijas Juridiskā daļas vadītāja  
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (18.§ - 32.§)  
Anda Justoviča, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes Izdevumu daļas 
vadītāja, Komisijas valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai un 
profesionālās ievirzes izglītībai sadalei priekšsēdētāja (13.§) 
Linda Krasovska, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta direktore (1.§) 
Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (11.§)   
Taiga Ziemele, Liepājas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja (12.§) 

 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
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DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas domes Sociālais 
dienests” maksas pakalpojumiem. 

2. Par nomas maksas cenrādi koncertestrādē "Pūt, vējiņi!", Liepājā. 

3. Par aizņēmumu projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" īstenošanai. 

4. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS". 

5. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS". 

6. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Liepājas latviešu biedrības nams”. 

7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “OC Liepāja”. 

8. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS”. 

9. Par līguma noslēgšanu ar SIA "AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA"". 

10. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Tieslietu ministriju un tās padotības iestādēm. 

11. Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vadītāju. 

12. Par Liepājas bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un 
bāriņtiesas locekļa amata atlases konkursa nolikumu apstiprināšanu. 

13. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Komisijas valsts budžeta mērķdotācijas 
interešu izglītībai un profesionālās ievirzes izglītībai sadalei nolikumu. 

14. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības komisijas 
nolikumu. 

15. Par pastāvīgo komiteju pārraudzībā izveidotajām komisijām. 

16. Par apstrīdēšanas iesniegumu. 

17. Par tirgus statusa atcelšanu Siena ielā 4. 

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

19. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA"” pamatkapitālā. 

20. Par neapdzīvojamo telpu Dārza ielā 4/8 nodošanu lietošanā. 

21. Par pašvaldībai piederošo telpu Jūrmalas ielā 23-1N nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā. 

22. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-34 atsavināšanu. 

23. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 15-70 atsavināšanu. 

24. Par dzīvokļa īpašuma Dārza ielā 9-12 nosacīto cenu. 

25. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 24-2 nosacīto cenu. 

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

27. Par zemes vienības daļas Zirgu salā 2 nomas līguma noteikumu izmaiņām. 

28. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45, Liepājā 172/4988 domājamo daļu nomu. 

29. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45, Liepājā 172/4988 domājamo daļu nomu. 

30. Par zemesgabalu Piltenes ielā 1A un 1B daļu nomas līgumu termiņu 
pagarināšanu. 

31. Par zemesgabala Nākotnes ielā 14 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
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32. Par zemesgabala Ezermalas ielā 6 ½ domājamās daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu. 

 
 

1.§ 
Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sociālais 

dienests" maksas pakalpojumiem 
 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka izskatīšanai Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes (turpmāk arī - Dome) sēdē ir 
iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 
pilsētas domes Sociālais dienests” maksas pakalpojumu 
cenrādi.    
   Aktualizēt maksas pakalpojumu cenrādi nepieciešams 
saistībā ar izmaksu palielināšanos veļas mazgāšanas 
pakalpojumam, ko saņem Veco ļaužu dzīvojamās mājas 
Ganību ielā 135/141, Sociālās dzīvojamās mājas Flotes 
ielā 14, un Grupu dzīvokļu Kuldīgas ielā 34 iedzīvotāji, 
kuriem nav savas veļas mazgājamās mašīnas. Maksa 
par veļas mazgāšanas pakalpojumu saskaņā ar veikto 
izcenojumu aprēķinu ir 1,15 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Atgādina, ka par jautājumu tika diskutēts Domes 
pastāvīgo komiteju sēdēs, kur izskanēja priekšlikums, 
izvērtējot finansējumu un gatavojot Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) 
budžeta grozījumus, izvērtēt iespēju atteikties no 
maksas veļas mazgāšanas pakalpojumu vispār. 
 

Pāvels Sereda: - Informē, ka dzīve Latvijā turpina sadārdzināties un 
visvairāk to izjūt sociāli vismazāk aizsargātie cilvēki.  
   Uzskata, ka, paaugstinot veļas mazgāšanas 
pakalpojuma cenu, pakalpojums tiks mazāk izmantots, 
kas palielinās antisanitāru apstākļu riskus, un ka 
izmaksas pašvaldībai nebūtu tik lielas, lai minēto 
pakalpojumu nodrošinātu bez maksas.  
   Aicina neatbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Dace Bluķe:  - Skaidro, ka komitejas sēdē iniciēja izskatīt jautājumu 
par maksas par veļas mazgāšanas pakalpojumu 
atcelšanu, tomēr aicina šoreiz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un, skatot pašvaldības budžeta 
grozījumus, vērtēt to kopējā budžeta ietvaros. 
 

Gunārs Ansiņš:  - Jautā, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Ja jautājumu un 
komentāru nav, aicina balsot par sagatavoto lēmuma 
projektu.  
 

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

"pret" -  2 (Helēna Geriloviča, Pāvels Sereda) 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.4/2 "Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes 
Sociālais dienests" maksas pakalpojumiem". 

 
2.§ 

Par nomas maksas cenrādi koncertestrādē "Pūt, vējiņi!", Liepājā 
 

Ziņo Uldis Lipskis: - Informē, ka, lai SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" 
arī turpmāk sekmīgi veiktu nekustamā īpašuma - 
koncertestrādes "Pūt, vējiņi! " - pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma 
projekts, kurā paredzēts apstiprināt nomas maksas 
cenrādi koncertestrādē "Pūt, vējiņi!".  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.5/2 "Par nomas maksas 
cenrādi koncertestrādē "Pūt, vējiņi!", Liepājā". 

 
3.§ 

Par aizņēmumu projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" īstenošanai 

 

Ziņo Linda Matisone: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts ņemt 2022.gadā Valsts kasē ilgtermiņa 
aizņēmumu uz 10 gadiem līdz 529 469 eiro Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda projekta                                            
"Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstucionalizācijas pāna realizēšanai" īstenošanai par 
Valsts kases noteikto procentu likmi.  
   Projekta ietvaros tiks izveidotas pakalpojumu 
sniegšanas vietas pašvaldībai piederošajos īpašumos: 
- grupu dzīvoklis pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem Viršu ielā 9/11, nodrošinot 16 
vietas; 
- specializēta darbnīca personām ar garīga rakstura 
traucējumiem Teodora Breikša ielā 16/20, nodrošinot 18 
vietas; 
- bērnu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas 
pakalpojuma sniegšana ģimeniskai videi pietuvinātā 
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vidē Salmu ielā 53 un Kuldīgas ielā 20, nodrošinot 16 
vietas.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.6/2 "Par aizņēmumu projekta 
"Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" 
īstenošanai". 

 
4.§ 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu starp 
Liepājas valstspilsētas pašvaldību un SIA “LIEPĀJAS 
TEĀTRIS” par no pašvaldības funkcijas izrietošu 
uzdevumu veikšanu, jo iepriekš noslēgtais līgums 
zaudēs spēku sakarā ar termiņa izbeigšanos.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.7/2 "Par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS"". 

 
5.§ 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS" 

 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noslēgtu deleģēšanas līgumu starp 
Liepājas valstspilsētas pašvaldību un PSIA “LIEPĀJAS 
LEĻĻU TEĀTRIS” par no pašvaldības funkcijas izrietošu 
uzdevumu veikšanu, jo iepriekš noslēgtais līgums 
zaudēs spēku sakarā ar termiņa izbeigšanos.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.8/2 "Par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS"". 

 
6.§ 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu starp 
Liepājas valstspilsētas pašvaldību un SIA “Liepājas 
latviešu biedrības nams” par pašvaldības funkcijas 
uzdevumu veikšanu, jo iepriekš noslēgtais līgums 
zaudēs spēku sakarā ar termiņa izbeigšanos.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

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

Gunārs Ansiņš: - Lūdz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 
Organizatoriskajai daļai (turpmāk – Organizatoriskā 
daļa) nofiksēt deputāta Agra Mertena mutisko 
balsojumu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Helēna 
Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda 
Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.9/2 "Par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"". 

 
7.§ 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja" 
 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu starp 
Liepājas valstspilsētas pašvaldību un SIA “OC Liepāja” 
par no pašvaldības autonomās funkcijas, t.i., veicināt 
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iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, izrietošu 
uzdevumu deleģēšanu, jo iepriekš noslēgtais līgums 
zaudēs spēku sakarā ar termiņa izbeigšanos.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.10/2 "Par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar SIA "OC Liepāja"". 

 
8.§ 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS” 

 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noslēgt deleģēšanas līgumu starp 
Liepājas valstspilsētas pašvaldību un SIA “LIEPĀJAS 
REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS” par 
likumā “Par pašvaldībām” un Tūrisma likumā noteikto 
pašvaldības funkciju veikšanu, jo iepriekš noslēgtais 
līgums zaudēs spēku sakarā ar termiņa izbeigšanos.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.11/2 "Par deleģēšanas līguma 
noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS"". 

 
9.§ 

Par līguma noslēgšanu ar SIA "AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA"" 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka, lai lidosta varētu turpināt nodrošināt 
regulārus iekšzemes un starptautiskos gaisa 
pārvadājumus no Liepājas lidostas, un saistībā ar 
iepriekšējā līguma termiņa beigām, ir sagatavots 
lēmuma projekts, kurā paredzēts atbalstīt sabiedriskas 
nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas 
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līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
"AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA"".  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Uldis Sesks: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Lūdz Organizatoriskajai daļai nofiksēt deputāta Ulda 
Seska balsojumu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.12/2 "Par līguma noslēgšanu 
ar SIA "AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA"". 

 
10.§ 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Tieslietu ministriju un tās padotības iestādēm 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noslēgt sadarbības līgumu ar Tieslietu 
ministriju, Valsts zemes dienestu, Juridiskās palīdzības 
administrāciju, Patentu valdi, Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru un Valsts valodas centru par 
tieslietu nozares pakalpojumu pieejamību un sadarbību 
pilotprojekta "Tieslietu sistēmas pakalpojumi 
pašvaldībās" īstenošanā.  
   Sadarbības līgums paredz, ka Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un 
pakalpojumu daļā divas dienas nedēļā tiks nodrošinātas 
klātienes konsultācijas par tieslietu sistēmas 
pakalpojumiem un to izmantošanu tiešsaistē.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.13/2 "Par sadarbības līguma 
slēgšanu ar Tieslietu ministriju un tās padotības 
iestādēm". 
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11.§ 

Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vadītāju 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka pašvaldībā ir saņemts Liepājas 
pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vadītājas 
iesniegums ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības.  
   Ņemot vērā vadītājas lūgumu, ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts ar 2022.gada 31.janvāri 
atbrīvot no amata pašvaldības iestādes “Liepājas 
pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks"" vadītāju Daci 
Ciganovu un par vadītājas pienākumu izpildītāju ar 
2022.gada 1.februāri iecelt Liliju Rebgunu līdz brīdim, 
kad atklāta konkursa par pirmsskolas izglītības iestādes 
"Zīļuks" vadītāja amatu rezultātā tiks apstiprināta 
kandidatūra minētās pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītājas amatam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.14/2 "Par Liepājas 
pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vadītāju". 

 
12.§ 

Par Liepājas bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un 
bāriņtiesas locekļa amata atlases konkursa nolikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka atbilstoši Bāriņtiesu likuma 9.panta otrajā 
daļā noteiktajam, uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas 
locekļu amata vietām izsludina atklātu pretendentu 
konkursu.  
   Lai nodrošinātu iespējami ātru pretendentu atlasi 
vakantam Liepājas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas 
locekļa amatam, ir sagatavoti 2 nolikumi - "Liepājas 
bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieka amata pretendentu atlases konkursa 
nolikums" un "Liepājas bāriņtiesas locekļa atlases 
konkursa nolikums". Nolikumos noteiktais nodrošinās 
vienlīdzīgus pretendentu atlases kritērijus, procesa 
pārskatāmību un vienādu kārtību pretendentu atlasē.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikumu projektus. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis Sesks, Edvīns 
Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  1 (Linda Matisone) 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.15/2 "Par Liepājas 
bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa 
amata atlases konkursa nolikumu apstiprināšanu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.1 "Liepājas bāriņtiesas 
priekšsēdētāja un bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieka amata pretendentu atlases konkursa 
nolikums". 
 

   3. Apstiprināt nolikumu Nr.2 "Liepājas bāriņtiesas 
locekļa atlases konkursa nolikums". 

 
13.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Komisijas valsts budžeta mērķdotācijas 
interešu izglītībai un profesionālās ievirzes izglītībai sadalei nolikumu 

 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka, lai izpildītu Domes 2021.gada 
16.septembra lēmumā Nr.343/11 uzdoto - Liepājas 
valstspilsētas komisiju priekšsēdētājiem izstrādāt 
komisiju nolikumus un virzīt tos apstiprināšanai Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes sēdē, izskatīšanai un 
apstiprināšanai ir iesniegts Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības Komisijas valsts budžeta mērķdotācijas 
interešu izglītībai un profesionālās ievirzes izglītībai 
sadalei nolikums, kurā paredzēts noteikt kā tiks 
organizēta un pārraudzīta interešu izglītības 
programmām paredzēto finanšu līdzekļu sadale un 
daļēji finansētas licencētas sporta izglītības 
programmas, ko īsteno to administratīvajā teritorijā 
esošie Sporta klubi Liepājā deklarētajiem 
izglītojamajiem. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.16/2 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Komisijas valsts budžeta 
mērķdotācijas interešu izglītībai un profesionālās 
ievirzes izglītībai sadalei nolikumu".     

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.3 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Komisijas valsts budžeta 
mērķdotācijas interešu izglītībai un profesionālās 
ievirzes izglītībai sadalei nolikums". 

 
 
 
 

14.§ 
Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības komisijas 

nolikumu 
 

Ziņo Agris Mertens: - Informē, ka izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegts 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības 
veselības komisijas nolikums, kas nosaka Sabiedrības 
veselības komisijas izveidošanas kārtību, mērķi, 
uzdevumus un darba organizāciju.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.17/2 "Par Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības 
komisijas nolikumu".     

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.4 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības 
komisijas nolikums". 

 
15.§ 

Par pastāvīgo komiteju pārraudzībā izveidotajām komisijām 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības Administratīvās komisijas jauno sastāvu, 
izveidot Ģimenes un demogrāfisko lietu komisiju un 
apstiprināt tās sastāvu, kā arī veikt izmaiņas atsevišķu 
ar Domes lēmumu apstiprināto komisiju sastāvos.   
Lēmuma projektā paredzēts arī apstiprināt grozījumu 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības Transporta 
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infrastruktūras komisijas nolikumā saistībā ar komisijas 
locekļu skaita samazināšanu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    1. Pieņemt lēmumu Nr.18/2 "Par pastāvīgo 
komiteju pārraudzībā izveidotajām komisijām". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.5 "Grozījums Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 
16.decembra nolikumā Nr.31 "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības Transporta 
infrastruktūras komisijas nolikums"". 

 
16.§ 

Par apstrīdēšanas iesniegumu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka Domē ir saņemts iesniegums, ar kuru 
apstrīdēts Liepājas valstspilsētas pašvaldības Stipendiju 
piešķiršanas komisijas lēmums. Iesniedzēja lūdz 
pārvērtēt dokumentus un pieņemt lēmumu par 
stipendijas piešķiršanu.  
   Izvērtējot visus tiesiskos un faktiskos apstākļus, ir 
sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atstāt 
spēkā Liepājas valstspilsētas pašvaldības Stipendiju 
piešķiršanas komisijas 2021.gada 13.novembra 
lēmumu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Pāvels Sereda:  - Informē, ka ir redzama nepatīkama situācija, ka cilvēks 
iespējamas tehniskas kļūdas dēļ nevar piedalīties 
konkursā par pašvaldības stipendijas piešķiršanu. 
Uzskata, ka profesija “sociālais darbinieks” ir ļoti īpaša 
un kritērijiem, pēc kuriem tiek vērtēti kandidāti, ir jābūt 
īpašiem.  
   Lūdz deputātus neatbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu vai uzdot atbildīgajām institūcijām rast iespēju 
palīdzēt lēmuma projektā minētajam pretendentam, lai 
nezaudētu speciālistu. 
 

   Par Domes noteikto stipendiju piešķiršanai 2021./2022.mācību gadā atbalstāmās 
profesionālās studiju specialitātes “sociālais darbinieks” maksimālo stipendiātu skaitu 
un saņemtajiem pieteikumiem, par lēmuma projektā minētā pretendenta vidējo atzīmi, 
salīdzinājumā ar pārējiem pretendentiem, un pašvaldības Stipendiju piešķiršanas 
komisijas darbu pieteikumu izvērtēšanā apspriešanā piedalās: Dace Arāja, Pāvels 
Sereda un Uldis Lipskis. 
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Gunārs Ansiņš: - Jautā, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Ja jautājumu 
nav, aicina izteikt viedokli, balsojot par lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  

13 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Agris 
Mertens, Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris 
Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis 
Vitkovskis) 

"pret" -  2 (Helēna Geriloviča, Pāvels Sereda) 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
   Pieņemt lēmumu Nr.19/2 "Par apstrīdēšanas 
iesniegumu". 

 
17.§ 

Par tirgus statusa atcelšanu Siena ielā 4 
 

Ziņo Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka saskaņā ar nekustamā īpašuma Sienā ielā 
4 īpašnieku iesniegums ir sagatavots lēmuma projekts, 
kas paredz atcelt tirgus statusu īpašumam Siena ielā 4, 
jo tas netiek izmantots tirgus darbībai. Tirgus statuss 
minētajam īpašumam tika piešķirts 1995.gada 
decembrī.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.20/2 "Par tirgus statusa 
atcelšanu Siena ielā 4". 

 
18.§ 

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

 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka, lai ieguldītu sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “LIEPĀJAS ŪDENS” pamatkapitālā 
pašvaldības realizētā projekta ietvaros izbūvētos 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, ir sagatavots 
lēmuma projekts, kurā paredzēts atsavināt pašvaldībai 
piederošo pamatlīdzekli, specializēto nekustamo 
īpašumu, inženierbūvi “Ūdensvadu tīkli”, ieguldot to 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" 
pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu, atbilstoši 
Uzņēmuma reģistra atzīta mantiskā ieguldījuma 
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novērtēšanas eksperta Jāņa Rīdūža novērtējumam par 
summu 193 600 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.21/2 "Par pašvaldības 
īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā". 

 
19.§ 

Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA"" pamatkapitālā 

 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atsavināt pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu, zemesgabalu "Lidosta 1", 
Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā 0,14 ha 
platībā, ieguldot to sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA"" pamatkapitālā kā 
mantisko ieguldījumu atbilstoši Uzņēmuma reģistra 
atzīta mantiskā ieguldījuma novērtēšanas ekspertes 
Anitas Vēdiķes novērtējumam par summu 6 000 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.22/2 "Par pašvaldības 
īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību "AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA"" 
pamatkapitālā". 

 
20.§ 

Par neapdzīvojamo telpu Dārza ielā 4/8 nodošanu lietošanā 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka, lai Liepājas pilsētas domes Tautas 
mākslas un kultūras centram nodrošinātu iespēju 
turpināt veikt darbību kultūras veicināšanā bez papildu 
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izmaksām par telpu nomu, ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts nodot Liepājas pilsētas Domes 
Tautas mākslas un kultūras centram lietošanā uz 10 
gadiem neapdzīvojamās telpas ēkā Dārza ielā 4/8 
lietišķās mākslas studiju darba nodrošināšanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.23/2 "Par neapdzīvojamo 
telpu Dārza ielā 4/8 nodošanu lietošanā". 

 
21.§ 

Par pašvaldībai piederošo telpu Jūrmalas ielā 23-1N nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā 

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka, lai izveidotu pētniecības centru, kurā 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Hibrīda-
sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam 
(HYCOR)" ietvaros veiktu praktiskus pētījumus, ir 
sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS 
REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" bezatlīdzības lietošanā no 
2022.gada 1.februāra līdz 2023.gada 31.augustam 
pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās telpas Nr.1N 
Jūrmalas ielā 23 HYCOR pētniecības centra 
izveidošanai un pētījumu veikšanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.24/2 "Par pašvaldībai 
piederošo telpu Jūrmalas ielā 23-1N nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā". 

 
22.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 4-34 atsavināšanu 
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Ziņo Pāvels Sereda: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Piltenes 
ielā 4-34 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.25/2 "Par dzīvokļa īpašuma 
Piltenes ielā 4-34 atsavināšanu". 

 
23.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 15-70 atsavināšanu 
 

Ziņo Pāvels Sereda: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 
15-70 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa 
īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.26/2 "Par dzīvokļa īpašuma 
Siļķu ielā 15-70 atsavināšanu". 

 
24.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Dārza ielā 9-12 nosacīto cenu 
 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Dārza ielā 9-12 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, Pāvels Sereda, 
Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Uldis Sesks - nepiedalās balsojumā) 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.27/2 "Par dzīvokļa īpašuma 
Dārza ielā 9-12 nosacīto cenu". 

 
25.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 24-2 nosacīto cenu 
 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 24-2 nosacīto cenu               
9 000 eiro.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.28/2 "Par dzīvokļa īpašuma 
Krūmu ielā 24-2 nosacīto cenu". 

 
26.§ 

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

 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka 2021.gada 6.decembrī notika pašvaldības 
izsludinātā zemes nomas tiesību izsole uz zemes 
vienības daļas Jūras ielā 16 nomu ar mērķi uzstādīt 
vienlaicīgi 4 elektroauto uzlādi nodrošinošu uzlādes 
staciju. Izsolei bija pieteicies viens pretendents – akciju 
sabiedrība “Latvenergo”.  
   Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts apstiprināt zemes vienības daļas Jūras 
ielā 16 zemes nomas tiesības izsoles rezultātus un 
uzdot pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma 
pārvalde" noslēgt zemes nomas līgumu ar akciju 
sabiedrību "Latvenergo".  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
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"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.29/2 "Par zemes vienības 
daļas Liepājā, Jūras ielā 16 zemes nomas tiesības 
izsoles rezultātu apstiprināšanu". 

 
27.§ 

Par zemes vienības daļas Zirgu salā 2 nomas līguma noteikumu izmaiņām 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka 2020.gada 25.novembrī starp Liepājas 
pilsētas pašvaldību un SIA “WINDROSE” tika noslēgts 
zemes nomas līgums par zemes vienības daļas Zirgu 
salā 2 nomu kafejnīcas uzstādīšanai. Kafejnīca daļēji ir 
uzbūvēta, taču tās uzstādīšana kavējas, jo 2021.gada 
būvniecības sezonā strauji ir pieaugušas būvmateriālu 
cenas, kā arī uz specifiskiem būvmateriāliem ir jāgaida 
rindā. Saskaņā ar SIA “WINDROSE” lūgumu par termiņa 
pagarināšanu ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts pagarināt SIA “WINDROSE” būvdarbu 
ekspluatācijā nodošanas termiņu no 14 mēnešiem uz 20 
mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.30/2 "Par zemes vienības 
daļas Zirgu salā 2 nomas līguma noteikumu 
izmaiņām". 

 
28.§ 

Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45, Liepājā 172/4988 domājamo daļu nomu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iznomāt fiziskai personai zemesgabala 
Kuldīgas ielā 45 daļu 18,52 kv.m platībā uz laiku līdz 
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās 
apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2027.gada 
31.janvārim, garāžas uzturēšanai un apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
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Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.31/2 "Par zemesgabala 
Kuldīgas ielā 45, Liepājā 172/4988 domājamo daļu 
nomu". 

 
29.§ 

Par zemesgabala Kuldīgas ielā 45, Liepājā 172/4988 domājamo daļu nomu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts iznomāt fiziskai personai zemesgabala 
Kuldīgas ielā 45 daļu 18,52 kv.m platībā uz laiku līdz 
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās 
apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2027.gada 
31.janvārim, garāžas uzturēšanai un apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Uldis Sesks: - Informē, ka tehnisku problēmu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet atbalsta sagatavoto lēmuma 
projektu. 
  

Gunārs Ansiņš: - Lūdz Organizatoriskajai daļai nofiksēt deputāta Ulda 
Seska balsojumu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:     Pieņemt lēmumu Nr.32/2 "Par zemesgabala 
Kuldīgas ielā 45, Liepājā 172/4988 domājamo daļu 
nomu". 

 
30.§ 

Par zemesgabalu Piltenes ielā 1A un 1B daļu nomas līgumu termiņu 
pagarināšanu 

 

Ziņo Pāvels Sereda: - informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts pagarināt īpašnieku biedrībai “Šķēdes 11” 
līgumu par zemesgabalu Piltenes ielā 1A un Piltenes ielā 
1B daļu iznomāšanu termiņus uz laiku līdz 2027.gada 
29.augustam teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu 
izveidošanai mājas Šķēdes ielā 11 iedzīvotājiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
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Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.33/2 "Par zemesgabalu 
Piltenes ielā 1A un 1B daļu nomas līgumu termiņu 
pagarināšanu". 

 
31.§ 

Par zemesgabala Nākotnes ielā 14 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

Ziņo Pāvels Sereda: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts pagarināt garāžu īpašnieku kooperatīvajai 
sabiedrībai ”AUTO NĀKOTNE” līguma par zemesgabala 
Nākotnes ielā 14 daļas 3903 kv.m platībā iznomāšanu 
termiņu uz laiku līdz 2032.gada 15.februārim garāžu 
uzturēšanai un apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.34/2 "Par zemesgabala 
Nākotnes ielā 14 daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

 
32.§ 

Par zemesgabala Ezermalas ielā 6 ½ domājamās daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu 

 

Ziņo Pāvels Sereda: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts pagarināt ar privātpersonu noslēgtā līguma 
par zemesgabala Ezermalas ielā 6 ½ domājamās daļas 
nomu termiņu uz laiku līdz 2032.gada 9.martam ēku 
nekustamā īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Pāvels Sereda, Uldis 
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Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.35/2 "Par zemesgabala 
Ezermalas ielā 6 ½ domājamās daļas nomas līguma 
termiņa pagarināšanu". 

 
Sēde slēgta 2022.gada 20.janvārī pulksten 12:44. 
 
 
Priekšsēdētājs              Gunārs Ansiņš (24.01.2022) 

 

Protokolēja              Egita Lukjanova (24.01.2022) 


