
 

Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 
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SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 
2021.gada 15.jūlijā 

 
Nr. 8 

 
Sēde sasaukta 2021.gada 15.jūlijā pulksten 10:30. 
Sēde atklāta 2021.gada 15.jūlijā pulksten 10:30. 
Sēdi vada Domes priekšsēdētājs, komitejas loceklis Gunārs Ansiņš 
 
Sēdē piedalās 8 deputāti: 

Atis Deksnis 
Uldis Hmieļevskis 
Linda Matisone 
Ludmila Rjazanova 
Uldis Sesks 
Modris Šveiduks 
Jānis Vilnītis 
Vilnis Vitkovskis 

 
Uzaicinātās personas:  
          Arvīds Vitāls, Liepājas pilsētas būvvaldes vadītājs (3.§) 
          Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (4.§, 5.§) 
          Mārtiņš Tīdens, Izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos (6.§) 
          Ainārs Rubiķis, SIA "OratoriO" pārstāvis (7.§) 
          Zigmars Liepiņš, Komponists (8.§) 
 
Sēdi protokolē Gita Lukate 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 
priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. 

3. Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājā. 

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

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

6. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

7. Par konceptuālu atbalstu operas "Matīss - kausu bajārs" pasaules pirmatskaņojuma video 
ierakstam. 

8. Par piedāvājumu koncertam Liepājas jaunajā koncertzālē "Pūt, vējiņi!". 

 
 

Par papildus darba kārtības jautājumu 

 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

 
- Aicinu iekļaut Pilsētas attīstības komitejas darba kārtībā informatīvo 



 

 

ziņojumu par piedāvājumu koncertam Liepājas jaunajā koncertzālē 
"Pūt, vējiņi!". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, Linda 
Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Modris Šveiduks, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Iekļaut Pilsētas attīstības komitejas sēdes darba kārtībā 
informatīvo ziņojumu par piedāvājumu koncertam Liepājas jaunajā 
koncertzālē "Pūt, vējiņi!". 

 

 
1.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās  
Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu 

 

Ziņo  
Gunārs Ansiņš: 

 
- Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 58.panta pirmo daļu, 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošo noteikumu 
Nr.14 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS" 36.punktu 
un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija 
lēmuma Nr.268/8 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu" 2.punktu, nepieciešams ievēlēt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas priekšsēdētāju. 
   Aicinu par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās 
Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāju ievēlēt deputātu Uldi sesku. 
   Ja citu priekšlikumu un ierosinājumu nav, tad aicinu balsot par 
deputāta Ulda Seska ievelēšanu par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 
priekšsēdētāju. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, Linda 
Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Modris Šveiduks, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr. 10/8 "Par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 
priekšsēdētāja ievēlēšanu". 

 
No plkst.10.40 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Pilsētas attīstības 
komitejas sēdi vada Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Uldis Sesks. 

 

 
2.§ 

Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 

 

Ziņo  
Uldis Sesks: 

 
- Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 58.panta pirmo daļu, 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošo noteikumu 
Nr.14 "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS" 36.punktu 



 

 

un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija 
lēmuma Nr.268/8 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu" 2.punktu, nepieciešams ievēlēt 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieku.  
   Aicinu izvirzīt kandidatūras. 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

 
- Ierosinu par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās 
Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt deputātu  
Modri Šveiduku.  

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 

 
- Ja citu priekšlikumu un ierosinājumu nav, tad aicinu balsot par 
deputāta Modra Šveiduka ievelēšanu par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 
priekšsēdētāja vietnieku. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, Linda 
Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Modris Šveiduks, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr. 11/8 "Par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu". 

 

 
3.§ 

Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājā 

 

Ziņo  
Arvīds Vitāls: 

 
- Lēmums nepieciešams, lai noslēgtu tīkla reklāmas līgumu ar SIA 
“RIGABURGER”. Starp Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA 
“RIGABURGER” 2016.gada 30.jūnijā tika noslēgts līgums par tīkla 
reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā uz pieciem gadiem. Ievērojot, ka 
tuvojas līguma termiņa beigas, SIA “RIGABURGER” Liepājas pilsētas 
domē vērsās ar iesniegumu, par sadarbības turpināšanu. Iepriekšējā 
sadarbība bijusi veiksmīga, pārkāpumi SIA “RIGABURGER” darbībā 
nav konstatēti.SIA “RIGABURGER” izvietotās pieturvietas ir 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību īpašums un tajās tiek izvietotas tikai 
tai piederošā ēdināšanas uzņēmuma “HESBURGER” reklāmas akcijas. 
Pilsētai šīs pieturvietas ir nepieciešamas.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par tīkla reklāmas 
izvietošanu Liepājā". 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Hmieļevskis: 

 
- Ja pašvaldībai rastos nepieciešamība, piemēram, mainīt pieturvietu 
koncepciju, ierosinu līgumā iekļaut nosacījumu, ka pašvaldībai ir 
tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa par to uzņēmēju brīdinot trīs 
mēnešus iepriekš. 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 

 
- Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar labojumiem. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, Linda 
Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Modris Šveiduks, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 



 

 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par tīkla 
reklāmas izvietošanu Liepājā" ar labojumiem. 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 

 
- Aicinu deputātu Uldi Hmieļevski par lēmuma projektu ziņot Domes 
sēdē. 

 

 
4.§ 

Par zemesgabala Tirgus ielā 22 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai SIA “VEIKSME-X” nodrošinātu 
tiesības pagarināt zemes nomas līguma darbības termiņu līdz 
2026.gada 30.septembrim. Zemesgabala Tirgus iela 22, daļa 160 kv.m 
platībā tiek nomāta SIA “VEIKSME-X” piederošās būves (garāžas) 
Teodora Breikša ielā 46 uzturēšanai un apsaimniekošanai.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala Tirgus 
ielā 22 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, Linda 
Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Modris Šveiduks, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Tirgus ielā 22 daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

Izsaka priekšlikumu 
Uldis Sesks: 

 
- Aicinu deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot Domes sēdē. 

 

 
5.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 atsavināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas 
valstspilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Krišjāņa 
Valdemāra ielā 80-24, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas 
veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, Linda 
Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Modris Šveiduks, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par dzīvokļa 
īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 atsavināšanu". 

 

 



 

 

6.§ 
Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

 

Ziņo  
Mārtiņš Tīdens: 

 
- Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.11), sagatavots lēmuma projekts “Par pašvaldības atteikumu 
izmantot pirmpirkuma tiesības”. Lēmumā iekļauti atteikumi izmantot 
pirmpirkuma tiesības uz 18 nekustamajiem īpašumiem.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, Linda 
Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Modris Šveiduks, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr. 12/8 "Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu". 

 

 
7.§ 

Par konceptuālu atbalstu operas "Matīss - kausu bajārs" pasaules  
pirmatskaņojuma video ierakstam 

 

Ziņo  
Uldis Sesks: 

 
- Aicinu SIA “Oratorio” pārstāvi iepazīstināt klātesošos ar projekta 
pieteikumu Aleksandra Čaka un Imanta Kalniņa operas “Matīss – 
kausu bajārs” pasaules pirmatskaņojuma video ierakstam. 

Izsaka viedokli 
Ainārs Rubiķis: 

 
- Iepazīstina ar projekta pieteikumu Aleksandra Čaka un Imanta 
Kalniņa operas “Matīss – kausu bajārs” pasaules pirmatskaņojuma 
video ierakstam. 
   Informē par projekta kopējām izmaksām, kas varētu būt ap                        
120000 eiro. Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstījis projektu ar 
finansējumu 50000 eiro apmērā konkrētam mērķim – projekta 
digitalizācijai. Vēlamais Liepājas pašvaldības atbalsts būtu 26500 eiro. 

    Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Jānis Vilnītis, Gunārs Ansiņš, Uldis 
Sesks, Ludmila Rjazanova, Dace Bluķe, Ainārs Rubiķis.. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, Linda 
Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr. 13/8 "Par konceptuālu atbalstu operas 
"Matīss - kausu bajārs" pasaules pirmatskaņojuma video 
ierakstam". 

 

 

 

 

 



 

 

8.§ 
Par piedāvājumu koncertam Liepājas jaunajā koncertzālē "Pūt, vējiņi!" 

 

Ziņo  
Uldis Sesks: 

 
- Aicinu komponistu Zigmaru Liepiņu iepazīstināt klātesošos ar 
piedāvājumu koncertam Liepājas jaunajā koncertzālē "Pūt, vējiņi!". 

Izsaka viedokli 
Zigmars Liepiņš: 

 
- Informē par ieceri koncertam Liepājas jaunajā koncertzālē "Pūt, 
vējiņi!". 
   Ideja par šī koncerta nepieciešamību ir nākusi no mūziķa un bijušā 
Domes deputāta Valda Skujiņa.  
   Aptuvenās izmaksas šādam pasākumam būtu ap 60000 eiro, kas ir 
ļoti pieticīgs aprēķins. Ap 20000 eiro varētu iegūt no biļešu pārdošanas. 
Jautājums jums ir vai šādu ieceri maz vajag realizēt, jo saprotu, ka tie ir 
pietiekami lieli finanšu līdzekļi, kas nepieciešami.   

Izsaka viedokli 
Uldis Sesks: 

 
- Paldies, ka ieradāties un izstāstījāt par šo ieceri. 
   Lai sniegtu konkrētu atbildi, mums jāpārrunā pašvaldības iespējas 
šādai iecerei. Kad būsim pārrunājuši, sniegsim informāciju par 
pieņemto lēmumu. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
9 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, Linda 
Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis Sesks, Modris Šveiduks, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par ieceri koncertam 
Liepājas jaunajā koncertzālē "Pūt, vējiņi!". 

 
 
Sēde slēgta 2021.gada 15.jūlijā pulksten 11:39. 
 
Domes priekšsēdētājs, komitejas loceklis                                                   Gunārs Ansiņš 
Komitejas priekšsēdētājs  Uldis Sesks 
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks  Modris Šveiduks 
Komitejas loceklis                                                                                     Atis Deksnis 
Komitejas loceklis                                                                                     Uldis Hmieļevskis 
Komitejas locekle                                                                                     Linda Matisone 
Komitejas locekle                                                                                    Ludmila Rjazanova 
Komitejas loceklis                                                                                     Jānis Vilnītis 
Komitejas loceklis                                                                                     Vilnis Vitkovskis 
Protokolēja:  Gita Lukate 

 
 
 
ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 
 


