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Nr. 9 

 
Sēde sasaukta 2021.gada 22.jūlijā pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2021.gada 22.jūlijā pulksten 12:03. 
Sēdi vada Pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš 
 
Sēdē piedalās 14 deputāti: 

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

  
Uzaicinātās personas (piedalās attālināti):  

Mārtiņš Ābols, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs (1.§) 
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (9.§ - 11.§)  
Jānis Neimanis, Komunālās pārvaldes vadītājs (7.§)  
Arvīds Vitāls, Liepājas pilsētas būvvaldes vadītājs (8.§) 

 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.80 “Par Kurzemes plānošanas 
reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017-.2020.gadam saskaņošanu”. 

2. Par grozījumiem 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.358 "Par Liepājas 
koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un 
pakalpojumu maksu". 

3. Par pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās. 

4. Par pašvaldības pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē. 

5. Par atļauju Gunāram Ansiņam savienot amatus. 

6. Par atļauju Uldim Seskam savienot amatus. 

7. Par lēmumu precizēšanu. 



 

 

8. Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājā. 

9. Par zemesgabala Tirgus ielā 22 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

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

11. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Egļu ielā 34, Liepājā, cenas 
apstiprināšanu. 

 
Par papildjautājumu 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Atklāj Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
(turpmāk arī - Dome) sēdi un informē, ka Domes sēdes 
darba kārtībā ir iekļauti 11 jautājumi.  
   Ierosina papildināt Domes sēdes darba kārtību ar 
papildjautājumu "Par Liepājas valstspilsētas Vēlēšanu 
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu".  
   Aicina balsot par papildjautājuma iekļaušanu Domes 
sēdes darba kārtībā. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Iekļaut Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
sēdes darba kārtībā jautājumu "Par Liepājas 
valstspilsētas Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu 
pieteikšanās termiņu". 

 
1.§ 

Par grozījumiem 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.80 "Par Kurzemes plānošanas 
reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam saskaņošanu" 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka 2018.gada 5.oktobrī tika apstiprināts 
Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 
plāns 2017.–2020.gadam, kura īstenošana paredzēta 
līdz 2021.gada 31.decembrim, veicot četru plānoto 
infrastruktūras objektu izveidi. Projekta īstenošanas 
laikā secināts, ka nav iespējams saprātīgā termiņā 
pabeigt vienu no tiem – uzsākto būvniecības procesu 
“jauniešu mājas” infrastruktūras izveidei, tāpat arī bērnu 
skaits institucionālajā aprūpē samazinās, jo daļa no 
bērniem tuvāko divu gadu laikā kļūs pilngadīgi, tādēļ tiek 
plānots atteikties no “jauniešu mājas” pakalpojuma 
izveides un tā vietā izveidot vēl vienu ģimeniskai videi 
pielāgotu pakalpojuma sniegšanas vietu.  
   Ņemot vērā minēto, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma 
projekts, kurā paredzēts, ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu veidot 16 ārpusģimenes aprūpē esošiem 
bērniem un no projektā iekļauto objektu saraksta izslēgt 
“jauniešu mājas” infrastruktūras izveidi, līdz ar to 



 

 

palielinot plānotā “ģimeniskai videi pietuvināta 
pakalpojuma” nodrošināšanai paredzēto summu 
līdzvērtīgi izslēgtā “jauniešu mājas” pakalpojuma 
nodrošināšanai paredzētajam finansējumam.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.269/9 "Par grozījumiem 
2018.gada 15.marta lēmumā Nr.80 "Par Kurzemes 
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 
2017.-2020.gadam saskaņošanu"". 

 
2.§ 

Par grozījumiem 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.358 "Par Liepājas 
koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un 

pakalpojumu maksu" 
 

Ziņo Dace Bluķe: - Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai noteiktu un 
apstiprinātu Liepājas koncertzāles "LIELAIS 
DZINTARS" iepriekš neizcenotu telpu un jauniegādātu 
iekārtu nomas maksu, kā arī, lai noteiktu izcenojumu 
telpu nomai, ja koncertzālē tiek organizēts digitāls 
pasākums, kas nav pieejams klātienē, t.i., telpu izmanto 
tikai pasākuma ierakstam vai tā pārraidīšanai.  
   Minētie nomas pakalpojumi būs pieejami gan 
profesionāliem un komerciāliem mērķiem, gan amatieru 
kolektīviem.  
  Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.270/9 "Par grozījumiem 
2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.358 "Par 
Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, 
aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu 
maksu"". 

 



 

 

3.§ 
Par pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās 

 

Ziņo Helvijs Valcis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pievienoties Memorandam par sociālā 
darba attīstību pašvaldībās.  
   Parakstot šo memorandu, pašvaldību deputāti savu 
pilnvaru laikā apņemas: 
1) atvēlēt sociālajam dienestam pietiekamus 
administratīvos, finanšu un cilvēkresursus, kā arī 
iesaistīt sociālo dienestu pašvaldības attīstības un 
pakalpojumu plānošanā; 
2) sadarbībā ar novada sociālā dienesta vadību attīstīt 
sociālo darbinieku zināšanas un prasmes, paredzēt viņu 
ieguldītajam atbilstošu samaksu, rūpēties par 
mūsdienīgu darba vidi sociālajam dienestam un telpām, 
kurās tiek ievērotas gan sociālo darbinieku, gan sociālā 
dienesta klientu vajadzības; 
3) nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un sistēmisku 
pašvaldības vadības un iesaistīto institūciju visu līmeņu 
sadarbību ar sociālo dienestu, īpaši veselības aprūpes, 
izglītības, nodarbinātības un sabiedriskās kārtības 
sargāšanas jomās.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.271/9 "Par pievienošanos 
Memorandam par sociālā darba attīstību 
pašvaldībās". 

 
4.§ 

Par pašvaldības pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts izvirzīt Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pārstāvjus darbam 
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē - kā 
pastāvīgo padomes locekli izvirzīt Domes 
priekšsēdētāju Gunāru Ansiņu un kā pastāvīgā 
padomes locekļa aizvietotāju – Domes priekšsēdētāja 
vietnieku Ati Deksni.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Dace Bluķe, Atis Deksnis, 
Helēna Geriloviča, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone, Agris Mertens, Ludmila Rjazanova, 



 

 

Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.272/9 "Par pašvaldības 
pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona 
Attīstības padomē". 

 
5.§ 

Par atļauju Gunāram Ansiņam savienot amatus 
 

Ziņo Uldis Sesks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kas nepieciešams, lai sniegtu atļauju Gunāram Ansiņam 
savienot Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētāja amatu un Speciālās ekonomiskās zonas 
valdes locekļa amatu ar citiem amatiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma, vai Domes priekšsēdētājs spēs apvienot lēmuma projektā minētos 
amatus, ņemot vērā lielo darba apjomu, apspriešanā piedalās Ludmila Rjazanova un 
Gunārs Ansiņš. 
 

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

"pret" -  1 (Ludmila Rjazanova) 

"atturas" -  1 (Gunārs Ansiņš) 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.273/9 "Par atļauju Gunāram 
Ansiņam savienot amatus". 

 
6.§ 

Par atļauju Uldim Seskam savienot amatus 
 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, 
kas paredz atļaut Uldim Seskam savienot Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāja 
amatu ar Domes deputāta amatu un politiskās partijas 
"Liepājas partija" valdes priekšsēdētāja amatu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

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

"pret" -  1 (Ludmila Rjazanova) 



 

 

"atturas" -  1 (Uldis Sesks) 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.274/9 "Par atļauju Uldim 
Seskam savienot amatus". 

 
7.§ 

Par lēmumu precizēšanu 
 

Ziņo Modris Šveiduks: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts precizēt Domes 2021.gada 22.aprīļa 
lēmumos Nr.151/5 un Nr.150/5 pieļautās pārrakstīšanās 
kļūdas attiecībā uz diviem lēmumos minētajiem 
adresātiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.275/9 "Par lēmumu 
precizēšanu". 

 
8.§ 

Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājā 
 

Ziņo Uldis Hmieļevskis: - Informē, ka 2016.gada 30.jūnijā starp pašvaldību un 
SIA “RIGABURGER” tika noslēgts līgums par tīkla 
reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā uz pieciem 
gadiem. Ievērojot, ka tuvojas līguma termiņa beigas, SIA 
“RIGABURGER” ir vērsusies pašvaldībā ar iesniegumu 
par sadarbības turpināšanu.  
   Ņemot vērā, ka iepriekšējā sadarbība bijusi veiksmīga, 
izskatīšanai Domes sēdē ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts slēgt līgumu "Par tīkla reklāmas 
izvietošanu Liepājas pilsētā" ar SIA "RIGABURGER" uz 
5 gadiem par reklāmas izvietošanu 4 autobusa 
pieturvietu nojumēs un 1 tramvaja pieturvietas nojumē 
Liepājā. Saskaņā ar Domes pastāvīgajā Pilsētas 
attīstības komitejā lemto līgums ir papildināts ar 
nosacījumu, ka pašvaldībai ir tiesības izbeigt līgumu, 
sabiedrību pirms tam par to brīdinot trīs mēnešus 
iepriekš.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Savu viedokli par līgumu slēgšanu ar uzņēmējiem par reklāmas izvietošanu Liepājas 
pilsētā izsaka Jānis Vilnītis. Jautājumu par jaunas kārtības ieviešanu reklāmu 
izvietošanai Liepājā un par reklāmas nodevas apmēra pārvērtēšanu apspriešanā 



 

 

piedalās: Ronalds Fricbergs, Dace Bluķe, Arvīds Vitāls, Gunārs Ansiņš un Uldis 
Hmieļevskis. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.276/9 "Par tīkla reklāmas 
izvietošanu Liepājā". 

 
9.§ 

Par zemesgabala Tirgus ielā 22 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka, lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, 
kura šobrīd netiek izmantota pašvaldības funkciju 
izpildei, ievērojot, ka nomas līguma saistības ir izpildītas, 
izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā 
paredzēts pagarināt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
"VEIKSME-X" līguma par zemesgabala Tirgus ielā 22 
daļas 160 kv.m platībā iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 
2026.gada 30.septembrim garāžas Teodora Breikša ielā 
46 uzturēšanai un apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.277/9 "Par zemesgabala 
Tirgus ielā 22 daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

 
10.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 atsavināšanu 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Krišjāņa 
Valdemāra ielā 80-24 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, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.278/9 "Par dzīvokļa īpašuma 
Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 atsavināšanu". 

 
11.§ 

Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Egļu ielā 34, Liepājā, cenas 
apstiprināšanu 

 

Ziņo Ludmila Rjazanova: - Informē, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts pārdot pašvaldības zemesgabalu Egļu 
ielā 34 uz tā esošo ēku īpašniekam par augstāko 
novērtēto cenu 9 400 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, Ludmila Rjazanova, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.279/9 "Par pašvaldībai 
piederošā zemesgabala Egļu ielā 34, Liepājā, cenas 
apstiprināšanu". 

 
12.§ 

Par Liepājas valstspilsētas Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās 
termiņu 

 

Ziņo Gunārs Ansiņš: - Informē, ka saskaņā ar Pašvaldību vēlēšanu komisiju 
un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmo daļu 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un pārējos vēlēšanu 
komisijas locekļus ievēlē attiecīgās pašvaldības dome 
trīs mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena 
mēneša laikā pēc domes izveidošanas. Savukārt minētā 
likuma 9.pants noteic, ka vēlēšanu komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā dome.  
   Ņemot vērā minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, 
kurā paredzēts noteikt, ka Liepājas valstspilsētas 
Vēlēšanu komisija sastāvēs no septiņiem komisijas 
locekļiem un divi locekļi tiks iekļauti vēlēšanu komisijas 
locekļu kandidātu sarakstā, kā arī noteikt Liepājas 



 

 

valstspilsētas Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu 
pieteikšanās termiņu 10 dienu laikā pēc attiecīgā 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības paziņojuma 
publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Linda Matisone: - Izsaka priekšlikumu pagarināt kandidātu pieteikšanās 
termiņu, izsakot lēmuma projekta 2.punktu šādā 
redakcijā: 
“2. Noteikt Liepājas valstspilsētas Vēlēšanu komisijas 

locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu 20 dienu laikā 

pēc attiecīgā Liepājas valstspilsētas pašvaldības 

paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis””. 
 

Gunārs Ansiņš: - Jautā pašvaldības administrācijas Juridiskajai daļai, vai 
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās 
termiņa pagarināšana līdz 20 dienām neradīs problēmu 
iekļauties likumā noteiktajā termiņš, lai pieņemtu 
lēmumu par Vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu? 

Dace Arāja: - Skaidro, ka svarīgākais ir lēmumu par vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja un pārējo vēlēšanu komisijas 
locekļu ievēlēšanu pieņemt trīs mēnešu laikā. Uzskata, 
ka minētajā termiņā varēs iekļauties. 
 

Gunārs Ansiņš: - Aicina balsot par lēmuma projektu, ņemot vērā Lindas 
Matisones priekšlikumu pagarināt kandidātu 
pieteikšanās termiņu līdz 20 dienām. 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.280/9 "Par Liepājas 
valstspilsētas Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu 
pieteikšanās termiņu". 

 
 
Sēde slēgta 2021.gada 22.jūlijā pulksten 12:27. 
 
 
 
Priekšsēdētājs                                               Gunārs Ansiņš (23.07.2021) 

 

 

Protokolēja               Egita Lukjanova (23.07.2021) 


