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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 
2020.gada 27.oktobrī 

 
Nr. 16 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās 
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 
6.8.apakšpunktu un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 
18.septembra rīkojuma Nr.171/2.1.1 “Par papildus nosacījumiem Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” 1.3.apakšpunktu, Liepājas pilsētas domes ārkārtas sēde notiek 
gan Rožu ielā 6, 226.telpā, gan izmantojot videokonferenču rīku Zoom Meeting. 
 
Sēde sasaukta 2020.gada 27.oktobrī pulksten 13:00. 
Sēde atklāta 2020.gada 27.oktobrī pulksten 13:09. 
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis  Vilnītis 
 
Sēdē piedalās 13 deputāti: 

Gunārs Ansiņš  
Atis Deksnis  
Linda Matisone  
Ludmila Rjazanova 
Gints Ročāns 
Pāvels Sereda  
Uldis Sesks  
Gaļina Skorobogatova 
Edvīns Striks 
Modris Šveiduks 
Helvijs Valcis   
Māris Verpakovskis 
Vilnis Vitkovskis   
 

Sēdē nepiedalās deputāte 
Helēna Geriloviča, darba pienākumu dēļ 

 
Sēdi protokolē Iveta Fomina 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Krīzes vadības darba grupas izveidi. 

 
1.§ 

Par Krīzes vadības darba grupas izveidi 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 
ārkārtas sēdi un informē, ka situācija ar Covid-19 
infekcijas izplatību Liepājā līdzīgi kā visā valstī un Eiropā 
ir pasliktinājusies – pēdējo divu nedēļu laikā ir apmēram 
tikpat daudz gadījumu kā pirms tam no marta līdz 
augustam un ka, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku 



 

 

epidemioloģisko pasākumu ieviešanu, nepieciešams 
atjaunot Krīzes vadības darba grupu.  
   Izskatīšanai Domes ārkārtas sēdē ir iesniegts lēmuma 
projekts, kurā paredzēts izveidot Liepājas pilsētas 
pašvaldības Krīzes vadības darba grupu šādā sastāvā: 
- Krīzes vadības grupas vadītājs - Jānis Vilnītis, Domes 
priekšsēdētājs, 
- Krīzes vadības grupas locekļi:  
Gunārs Ansiņš, Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas 
attīstības un sadarbības jautājumos; Atis Deksnis, 
Domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta 
jautājumos;  
Uldis Sesks, Domes priekšsēdētāja vietnieks 
stratēģiskās plānošanas jautājumos;  
Ronalds Fricbergs, Liepājas pilsētas pašvaldības 
izpilddirektors, 
- Krīzes vadības grupas sēdēs pastāvīgi pieaicinātās 
personas:  
Didzis Jēriņš, Liepājas pilsētas pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos;  
Iveta Fomina, Domes priekšsēdētāja biroja vadītāja;  
Zita Lazdāne, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
“Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” 
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja;  
Elīna Tolmačova, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
“Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Vides, 
veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja;  
Dace Arāja, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
“Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Juridiskās 
daļas vadītāja;  
Edvīns Striks, sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” valdes 
priekšsēdētājs, kā arī pēc nepieciešamības uz sēdēm 
var tikt pieaicināti arī citi speciālisti.  
Krīzes vadības grupas sēdes protokolē Liepājas pilsētas 
domes priekšsēdētāja biroja vadītāja Iveta Fomina.   
   Krīzes vadības grupa tiks sasaukta pēc 
nepieciešamības un tās darbs tiks organizēts attālināti.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Par situāciju valstī un Liepājā saistībā ar Covid-19 izplatību, par sadarbību un 
operatīvu informācijas par pieņemtajiem lēmumiem apmaiņu ar valdību, par Krīzes 
vadības darba grupas nepieciešamību, lai pasargātu liepājniekus, viedokli izsaka Uldis 
Sesks un Gunārs Ansiņš.  
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Māris 
Verpakovskis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 



 

 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.566/16 "Par Krīzes vadības 
darba grupas izveidi". 

 

 
Sēde slēgta 2020.gada 27.oktobrī pulksten 13:13. 
 
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                       Jānis  Vilnītis (29.10.2020) 

 

Protokolēja                   Iveta Fomina (29.10.2020) 


