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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 
2021.gada 29.martā 

 
Nr. 4 

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. un 6.9.apakšpunktu un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 
21.decembra rīkojuma Nr.247/2.1.1 “Par papildus nosacījumiem Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai un rīcībai ārkārtējās situācijas laikā” 2.3.apakšpunktu, Liepājas 
pilsētas domes sēde notiek, izmantojot videokonferenču rīku Zoom Meeting. 
 
Sēde sasaukta 2021.gada 29.martā pulksten 17:00. 
Sēde atklāta 2021.gada 29.martā pulksten 17:00. 
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis Vilnītis 

 
Sēdē piedalās 13 deputāti: 

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

 
Sēdē nepiedalās 1 deputāts 

Māris Verpakovskis – darba pienākumu dēļ 
 
Uzaicinātās personas:  

Elīna Tolmačova, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļas vadītāja (1.§) 

Gatis Griezītis, SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs 
 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības 
dienestu. 
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1.§ 
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības 

dienestu 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka šodien ir sasaukta Liepājas pilsētas domes 
ārkārtas sēde, lai lemtu par Covid-19 vakcinācijas centra 
darbības finansēšanas līguma noslēgšanu ar Veselības 
ministriju un Nacionālo veselības dienestu, kas 
nepieciešams, lai nodrošinātu masu vakcinācijas pret 
Covid-19 centra (turpmāk - Centrs) izveidi Liepājā. 
Parakstīt līgumu tiks pilnvarots Liepājas pilsētas 
pašvaldības izpilddirektors. Līgums noteiks katras 
iesaistītās puses atbildību, paredzot, ka Liepājas 
pilsētas pašvaldība ierāda telpas Centra iekārtošanai un 
nodrošina nepieciešamo aprīkojumu un 
organizatoriskos jautājumus. Kritērijus Centra 
iekārtojumam un telpu loģistikai nosaka Nacionālā 
veselības dienesta izstrādātās Masveida vakcinācijas 
centru plānošanas vadlīnijas. Centrā jāizveido 7 darba 
vietas, katrai darba vietai paredzot četras zonas - 
reģistrāciju, ārsta apskati, vakcināciju un 15 minūšu ilgu 
pēcvakcinēšanas novērošanu. Sākotnēji visi ar Centra 
ierīkošanu un uzturēšanu saistītie izdevumi tiks segti no 
Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta rezerves fonda 
līdzekļiem, bet pēc tam Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā un termiņos visi faktiskie izdevumi tiks iesniegti 
Nacionālajam veselības dienestam izdevumu atmaksai 
no valsts budžeta līdzekļiem.  
   Informē par plānotajām Centra izmaksām. 
   Visus ar vakcīnu piegādi un vakcinācijas procesa 
organizēšanu saistītos jautājumus risinās Veselības 
ministrija un Nacionālais veselības dienests sadarbībā 
ar vakcinācijas iestādēm.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

   Jautājumu par Masu vakcinēšanas centra izveidi Liepājā, par iedzīvotāju plūsmas 
koordinēšanu masu vakcinācijas laikā, par to, cik liepājnieki ir vakcinēti uz šo brīdi, un 
kādas ārstniecības iestādes veic vakcinēšanu Liepājā apspriešanā piedalās: Gunārs 
Ansiņš, Jānis Vilnītis, Ludmila Rjazanova un Elīna Tolmačova. 
 

Jānis Vilnītis: - Jautā, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Ja tādu nav, 
aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Vilnis Vitkovskis: - Informē, ka tehnisku iemeslu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda, Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, 
Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis 
Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 
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"nepiedalās" -  1 (Vilnis Vitkovskis – tehnisku iemeslu dēļ) 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.128/4 "Par sadarbības līguma 
slēgšanu ar Veselības ministriju un Nacionālo 
veselības dienestu". 

 
Sēde slēgta 2021.gada 29.martā pulksten 17:17. 
 
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                  Jānis  Vilnītis (30.03.2021) 

 

Protokolēja               Egita Lukjanova (30.03.2021) 


