
 

 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Pilsētas attīstības komiteja 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv 

 

 
SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 

 
2020.gada 8.oktobrī 

 
Nr. 10 

 
Sēde sasaukta 2020.gada 8.oktobrī pulksten 10:30. 
Sēde atklāta 2020.gada 8.oktobrī pulksten 10:30. 
Sēdi vada Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Vilnis  Vitkovskis 
 
 
Sēdē piedalās 6 deputāti: 

Gunārs Ansiņš 
Linda Matisone 
Ludmila Rjazanova 
Uldis Sesks 
Modris Šveiduks 
Jānis Vilnītis 

 
 

Uzaicinātās personas:  
Didzis Jēriņš, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos (1.§) 
Mārtiņš Herbsts, Administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas  
                            Projektu vadītājs (2.§) 
Zane Pomerance, Izglītības pārvaldes Administratīvās nodaļas juriste (3.§) 

 Aiga Kļaveniece, Administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece (4.§, 5.§) 
Arnis Vītols, Administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs (6.§) 
Atis Deksnis, Priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos (7.§) 
Mārtiņš Gineitis, SIA “Addiction” valdes loceklis (7.§) 
Agija Kudrēviča, Liepājas pilsētas būvvaldes Juridiskās daļas vadītāja (8.§) 
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (9.§ - 15.§, 17.§ - 22.§)    

             Mārtiņš Tīdens, Izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos (16.§) 
Juris Jirgens, Kultūras pārvaldes vadītājs (23.§) 

   
 
Sēdi protokolē Gita Lukate 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par tramvaju reģistrāciju un tehniskā stāvokļa kontroli Liepājas pilsētā. 

2. Par projektu "Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā”. 

3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr. 10 
"Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanaskārtību Liepājas pilsētas 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs". 

4. Par grozījumiem 2020.gada Attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2015.-2020.gadam pielikumā Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam". 

5. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 



 

 

“Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. 

6. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumiem 
2021.gadam. 

7. Par atbalstu nozares profesionāļu forumam “Kultūra Rīt”. 

8. Par aizvietotājizpildes noteikšanu tīkla reklāmas objektu demontāžai. 

9. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Zirgu salā 2, daļas zemes nomas tiesību izsoli. 

10. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalam Kārļa Zāles laukums 1, Liepājā. 

11. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dunikas ielā 9/11 daļai. 

12. Par zemesgabala Grīzupes ielā 104, pretī nekustamajam īpašumam Slimnīcas ielā 7, 
daļas iznomāšanu. 

13. Par zemesgabala Krūmu ielā 79 nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

14. Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ģenerāļa Baloža 
ielā 1B, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

15. Par zemesgabala Viršu ielā daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

16. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

17. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-13 atsavināšanu. 

18. Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-10 atsavināšanu. 

19. Par dzīvokļa īpašuma Ūdens ielā 9-1 atsavināšanu. 

20. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1-12 atsavināšanu. 

21. Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 4-12 atsavināšanu. 

22. Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 atsavināšanu. 

23. Par Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas 
nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei. 

 

 

 
1.§ 

Par tramvaju reģistrāciju un tehniskā stāvokļa kontroli Liepājas pilsētā 
 

Ziņo  
Didzis Jēriņš: 

 
- Ņemot vērā Ceļu satiksmes likuma doto deleģējumu, pašvaldībai ir 
nepieciešams noteikt tiesisko regulējumu transportlīdzekļu tehniskā 
stāvokļa kontroles īstenošanai, nosakot attiecīgās kontroles institūcijas, 
to kompetenci un tehniskā stāvokļa kontroles īstenošanas kārtību.  
   Saistošie noteikumi noteiktu kārtību, kādā tiek reģistrēti un noņemti 
no uzskaites tramvaji un speciālās nozīmes tramvaji, kā arī nosaka 
kārtību, kādā tiek nodrošināta minēto transportlīdzekļu tehniskā 
stāvokļa kontrole Liepājas pilsētā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par tramvaju reģistrāciju 
un tehniskā stāvokļa kontroli Liepājas pilsētā". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- 1 (Modris Šveiduks) 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par tramvaju 
reģistrāciju un tehniskā stāvokļa kontroli Liepājas pilsētā". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Aicinu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 

 



 

 

2.§ 
Par projektu "Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā” 

 

Ziņo  
Mārtiņš Herbsts: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai projektu "Vajadzībās balstīta 
izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā” (“The Needs-based education 
and studies in societal security” (NEEDS)) apstiprinātu saskaņā ar 
Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta 
jomā 2014.–2020.gadam (ERASMUS+) projektu konkursa rezultātiem. 
   Projekta mērķis ir uzlabot prasmju trūkumu un neatbilstību starp 
sabiedrības drošības izglītību un zināšanu vajadzībām šajā jomā, kā arī 
to, ka trūkst strukturētas starpvalstu sadarbības un dialoga starp 
Augstākās izglītības iestādēm, praktiķiem un ekspertiem sabiedrības 
drošības jautājumu risināšanā.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Vajadzībās balstīta 
izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā” (“The Needs-based education 
and studies in societal security” (NEEDS))". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 "Vajadzībās 
balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā” (“The Needs-
based education and studies in societal security” (NEEDS))". 

 
 

3.§ 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 13.maija saistošajos  

noteikumos Nr. 10 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanaskārtību  
Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" 

 

Ziņo  
Zane Pomerance: 

 
- Saistošo noteikumu projekts paredz noteikt, ka ārkārtas gadījumos 
(pilsētā nepieciešamo speciālistu bērniem, aizbildņu un audžuģimenēs 
ievietotajiem bērniem u.c.) bērnu reģistrēšanu reģistrā un uzņemšanu 
pirmsskolas iestādē ārpus kārtas izskata Izglītības komisija un par 
pieņemto lēmumu informē Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi 
“Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”. Sagatavotie grozījumi paredz, ka 
Liepājas pilsētai nepieciešamos speciālistus nosaka Liepājas pilsētas 
domes pastāvīgā Pilsētas attīstības komiteja. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumu Liepājas 
pilsētas domes 2010.gada 13.maija saistošajos noteikumos Nr.10 "Par 
bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas 
pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs". 

Izsaka viedokli 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Kurš šādus lēmuma projektus gatavos un virzīs izskatīšanai?  

Izsaka viedokli 
Zane Pomerance: 

 
- Saskaņā ar manā rīcībā esošos informāciju, nākošajā Domes sēdē 
tiks izskatīts jautājums par konkrētām personām, bet, diemžēl. 
Nevarēšu atbildēt kurš šādus lēmuma projektus sagatavos. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

 
- Varu informēt, ka kopā ar Domes priekšsēdētaju esam apzinājuši 
visas nepieciešamās nozares. Lēmuma projektu virzīs izskatīšanai 
Domes priekšsēdētājs. 
   Vēlos izteikt viedokli par bērnu uzņemšanu bērnu dārzā – esmu 
runājis ar daudziem kolēģiem par problēmu tiem bērniem, kuri dzimuši 



 

 

ziemas mēnešos, piemēram, decembrī. Šiem bērniem rindā uz bērnu 
dārzu ir jāgaida ilgāk. 
   Vēlos rosināt, Izglītības pārvaldi pārdomāt šo problēmu un meklēt 
risinājumu, lai visiem bērniem būtu vienlīdzīgas iespējas, neatkarīgi no 
tā, kurā mēnesī viņš piedzimis. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 
grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 13.maija saistošajos 
noteikumos Nr.10 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs". 

 

 
4.§ 

Par grozījumiem 2020.gada Attīstības budžeta pieprasījumā un  
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikumā  

Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015.-2020.gadam" 
 

Ziņo  
Aiga Kļaveniece: 

 
- Lēmuma projekts un tā pielikums ietver pašvaldības institūciju (gan 
iestāžu, gan kapitālsabiedrību) aktualizētos sarakstus ar attīstības 
darbiem, kurus tās plāno paveikt 2020.gadā, lūdzot tos iekļaut 
pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumos, ņemot vērā pašvaldībai 
pieejamos finanšu resursus. Veiktas 252 izmaiņas - 16 jaunas 
pozīcijas, 76 dzēstas pozīcijas un 11 prioritāšu maiņa, 160 izmaiņas 
esošajās pozīcijās (summas, darbība, rezultāti, rādītāji u.c.).  
   Lēmuma projekts par grozījumiem institūciju iesniegto attīstības 
pozīciju sarakstā 2020.gadam nepieciešams, lai apstiprinātu sasaisti ar 
pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem, noteiktu to prioritāro 
secību, tādējādi nodrošinot Liepājas pilsētas attīstības programmas 
2015.–2020.gadam īstenošanu 2020.gadā. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par grozījumiem 2020. 
gada Attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2015.– 2020. gadam pielikumā Nr. 2.1. "Rīcību plāns 
2015.–2020. gadam". 

Izsaka viedokli 
Ludmila Rjazanova: 

 
- Vēlējos pajautāt par dzēsto pozīciju “Pedagogu un citu Liepājas 
iedzīvotāju kursi latviešu valodā”, minēts, ka šī pozīcija dzēsta 
nepietiekama finansējuma dēļ. 

Izsaka viedokli 
Aiga Kļaveniece: 

 
- Šādu informāciju sniedza Izglītības pārvalde, kura, acīmredzot, 
uzskata, ka piešķirto finansējumu līdz gada beigām nevarēs izlietot.  

Izsaka viedokli 
Ludmila Rjazanova: 

 
- Šīs apmācības ir bijušas jau no 2014.gada un uzskatu, ka tās 
nepieciešams turpināt. Šī pozīcija ir jāsaglabā, jo tā arī liepājniekiem ir 
nepieciešama.    

Izsaka viedokli 
Jānis Vilnītis: 

 
- Finansējums ir saglabāts tādā apjomā, kāda ir cilvēku interese. Šogad 
nebija liela interese, iespējams, ka Covd-19 dēļ. Nākošā gada budžetā 
šī pozīcija ir iekļauta. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 
grozījumiem 2020. gada Attīstības budžeta pieprasījumā un 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.– 2020. gadam 
pielikumā Nr. 2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020. gadam". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Aicinu deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 

 
5.§ 

Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam  
pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu 

 

Ziņo  
Aiga Kļaveniece: 

 
- Ņemot vērā to, ka Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–
2020.gadam pielikumā Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020.gadam” 
veikta virkne ar precizējumiem, nepieciešams apstiprināt plāna 
aktualizēto versiju. Pēc atbildīgo institūciju (struktūrvienības, iestādes, 
kapitālsabiedrības) pieprasījuma veiktas 17 izmaiņas. Iekļauti 5 jauni 
projekti: 
- tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve 2.kārta 
(SIA “Liepājas tramvajs”), 
- tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve 3.kārta 
(SIA “Liepājas tramvajs”), 
- Liepājas pilsētas pašvaldības programma “Bērnu rotaļu laukumu 
izveidei pilsētas mikrorajonos” (Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļa), 
- Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 
2020.-2025 .gadam izstrāde (Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļa), 
- mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu 
izstrāde informācijas uzkrāšanai (Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļa). 
Dzēsts 1 projekts, pārējiem 11 projektiem precizēti dati (projekta 
statuss, projektā plānotās darbības, plānotie rezultāti, finansējuma 
apjoms un avoti). 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Liepājas pilsētas 
Attīstības programmas 2015.–2020. gadam pielikuma Nr.2.2. 
“Investīciju plāns 2015.–2020. gadam" aktualizēšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 "Liepājas 
pilsētas Attīstības programmas 2015.–2020. gadam pielikuma 
Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.–2020. gadam" aktualizēšanu". 

 

 

 

 



 

 

 
6.§ 

Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas  
konkursa noteikumiem 2021.gadam 

 

Ziņo  
Arnis Vītols: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai apstiprinātu Mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumus 
2021.gadam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa noteikumiem 
2021.gadam". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 Mazo un 
vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa 
noteikumiem 2021.gadam". 

 
 

7.§ 
Par atbalstu nozares profesionāļu forumam “Kultūra Rīt” 

 

Ziņo  
Atis Deksnis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nozares profesionāļu forumam 
“Kultūra Rīt” piešķirtu 15000 eiro finansējumu no Liepājas pilsētas 
pašvaldības budžeta. Pieteikumus par līdzfinansēšanas piešķiršanu no 
10000 eiro vērtē Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu 
līdzfinansēšanas komisija (turpmāk – Komisija), bet lēmumu par 
līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Liepājas pilsētas dome. 
   Komisija izvērtēja konkrētā pieteikuma atbilstību 44 kritērijiem un tam 
tika piešķirti 33 punkti 
   Aicinu SIA “Addiction” valdes locekli Mārtiņu Gineiti iepazīstināt ar 
plānoto profesionāļu forumu. 

Izsaka viedokli 
Mārtiņš Gineitis: 

 
- Projekts iekļauj dažādas nozares – kultūra, tūrisms, uzņēmējdarbība. 
Šī foruma saturs varētu būt domāts kultūras nozarē iesaistītajiem, jo šī 
nozare pandēmijas laikā ir cietusi visvairāk. Manuprāt, šobrīd, neformāli 
varam piedāvāt Liepāju kā kultūras galvaspilsētu. Konferencē piedalās 
daudzas atpazīstamas personības. Esam saņēmuši arī Kultūras 
ministrijas atbalstu šādas konferences rīkošanai. Aicinu, arī pašvaldību 
būt klātesošai šīs konferences organizēšanā. Apzinoties esošos 
finansiālo situāciju, arī to, ka daudzi speciālisti ir pametuši šīs nozares 
tirgu, organizēšanas izmaksas pieaug.  

Izsaka viedokli 
Ludmila Rjazanova: 

 
- Lūdzu manu viedokli iekļaut protokolā. 
   Šobrīd ļoti strauji mainās situācija valstī, nav zināms, kas notiks 
novembrī, vai vispār būs iespēja konferenci rīkot. 
   Lēmuma projektam ir pievienots veicamo darbu saraksts, bet nav 
pievienota izmaksu tāme. 

Izsaka viedokli 
Mārtiņš Gineitis: 

 
- Izmaksu tāme tika iesniegta Komisijai. Lielākā daļa, aptuveni 80%, 
finansējuma paliktu Liepājā, tehniskajam nodrošinājumam, tajā skaitā 
arī viesnīcu pakalpojumiem. 
 



 

 

Izsaka viedokli 
Linda Matisone: 

 
- Vai ir izstrādāts cits scenārijs, ja valstī ieviestu pulcēšanās 
aizliegumu? 

Izsaka viedokli 
Mārtiņš Gineitis: 

 
- Kopš Covid-19 sākšanās, esam realizējuši ap 20 projektu. Mēs esam 
gatavi šādam plānam, esam gatavi reaģēt un rīkoties. Mums ir vairāki 
varianti kā rīkoties. No valdības rīcības redzam, ka procesi pa visam 
netiks apstādināti. Cilvēki grib tikties, protams, ievērojot distanci, jo ir 
maz pasākumu, kur to var realizēt. 

Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

 
- Piekrītu kolēģu teiktajam un man nav šaubu par Komisijas pieņemto 
lēmumu. Manuprāt, nav izskatīts jautājums, kas  notiks, ja šādus 
pasākumus varēs rīkot tikai attālināti. Mans priekšlikums, ir atgriezt 
projektu atpakaļ Komisijai izskatīšanai, ja pasākumam būtu jānotiek 
attālināti. 

Izsaka viedokli 
Ludmila Rjazanova: 

 
- Piekrītu, un vēlētos arī redzēt pasākuma izmaksu tāmi. 

Izsaka viedokli 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Manuprāt šis forums ir svarīgs un atbalstāms, bet jāizskata iespēja 
pasākuma organizēšana šī brīža apstākļos. Komisija lēmumu pieņēma 
pirms Covid-19 otrā viļņa. Domāju, ka varu deputātu vārdā teikt, ka 
pasākumu kopumā atbalstām, bet ir jāizvērtē šī brīža situācija.  
   Par izmaksu tāmi – Komisijā piedalās speciālisti, kuri izvērtē 
iesniegtos dokumentus un pieteikuma atbilstību nosacījumiem, Pilsētas 
attīstības komiteja izskata lēmuma projektu, bet Dome pieņem galīgo 
lēmumu. 

Izsaka priekšlikumu 
Gunārs Ansiņš: 

 
- Manuprāt, lēmums par konferences atbalstīšanu ir pozitīvs un mums 
būtu jāizdara viss, lai galīgo lēmumu varētu pieņemt pēc nedēļas 
Domes sēdē. Tātad, līdz Domes sēdei Komisijai būtu atkārtoti jāizskata 
iesniegtais pieteikums. 

Izsaka priekšlikumu 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Konceptuāli varam lēmumu virzīt izskatīšanai Domes sēdē, bet 
Komisijai, līdz Domes sēdei, pieteikums jāizskata atkārtoti, ņemot vērā 
esošos situāciju.  
   Aicinu balsot par lēmuma projekta virzīšanu izskatīšanai Domes 
sēdē. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Uldis Sesks, Modris Šveiduks, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  1 (Ludmila Rjazanova) 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    1. Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
atbalstu nozares profesionāļu forumam “Kultūra Rīt”". 
   2. Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu 
līdzfinansēšanas komisijai atkārtoti izskatīt SIA “Addiction” 
iesniegtā pieteikuma “Nozares profesionāļu forums “Kultūra rīt”” 
atbilstību iespējamajiem valstī noteiktajiem ierobežojumiem 
saistībā ar Covid-19. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
8.§ 

Par aizvietotājizpildes noteikšanu tīkla reklāmas objektu demontāžai 
 

Ziņo  
Agija Kudrēviča: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai pašvaldība varētu organizēt tīkla 
reklāmas objektu demontāžu, ievērojot, ka tīkla reklāmas izvietotājs SIA 
“AdGuru media” vairākkārt pārkāpis līguma nosacījumus, kā dēļ arī 
netika slēgts jauns līgums, turklāt tīkla reklāmas izvietotājam ar Valsts 
ieņēmumu dienesta lēmumu ir apturēta saimnieciskā darbība.Ņemot 
vērā, ka tīkla reklāmas izvietotājs tīkla reklāmas objektu demontāžu 
pats nav veicis, domei jānosaka aizvietotājizpilde, kuras rezultātā tiks 
organizēta tīkla reklāmas objektu demontāža. Izmaksas tiks piedzītas 
no tīkla reklāmas izvietotāja.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par aizvietotājizpildes 
noteikšanu tīkla reklāmas objektu demontāžai". 

    Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Ludmila Rjazanova, Didzis Jēriņš, 
Agija Kudrēviča. 

Par lēmumu balso:  
"par"  - 

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 
aizvietotājizpildes noteikšanu tīkla reklāmas objektu demontāžai". 

 
 

9.§ 
Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Zirgu salā 2, daļas  

zemes nomas tiesību izsoli 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā zemesgabala Zirgu salā 2 daļas zemes nomas 
tiesību izsoles noteikumus.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par nekustamā 
īpašuma, zemesgabala Zirgu salā 2, daļas zemes nomas tiesību izsoli". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 
nekustamā īpašuma, zemesgabala Zirgu salā 2, daļas zemes 
nomas tiesību izsoli". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Aicinu deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 

 

 

 

 



 

 

 
10.§ 

Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalam  
Kārļa Zāles laukums 1, Liepājā 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- SIA “Elektrons & K” piedāvā noteikt lietošanas tiesību aprobežojumu 
Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam īpašumam - 
zemesgabalam Kārļa Zāles laukums 1, Liepājā, aptuveni 15.75 kv.m 
platībā – elektronisko sakaru komunikāciju pievada ierīkošanai un 
ekspluatācijai, rekonstrukcijai un attīstībai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lietošanas tiesību 
aprobežojumu zemesgabalam Kārļa Zāles laukums 1, Liepājā". 

Izsaka viedokli 
Gunārs Ansiņš: 

 
- Lūdzu manu viedokli iekļaut protokolā.  
   Vai šis lietošanas tiesību aprobežojums netraucēs Kārļa Zāles 
laukuma rekonstrukcijas projekta realizācijai? 

Izsaka viedokli 
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts ir saskaņot Liepājas pilsētas būvvaldē. Elektronisko 
sakaru komunikācijas tiks izvietotas tam paredzētajā trasējumā.  

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 
lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalam Kārļa Zāles 
laukums 1, Liepājā". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Aicinu deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 

 
11.§ 

Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dunikas ielā 9/11 daļai 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- AS “Sadales tīkls” piedāvā noteikt lietošanas tiesību aprobežojumu 
Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam īpašumam - 
zemesgabalam Dunikas ielā 9/11, Liepājā, aptuveni 90 kv.m platībā - 
elektroapgādes objekta – 10kV kabeļa līnijas - ierīkošanai un 
ekspluatācijai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par lietošanas tiesību 
aprobežojumu zemesgabala Dunikas ielā 9/11 daļai". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 
lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabala Dunikas ielā 9/11 
daļai". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Aicinu deputātu Modri Šveiduku par lēmuma projektu ziņot Liepājas 



 

 

pilsētas domes sēdē. 

 

 
12.§ 

Par zemesgabala Grīzupes ielā 104, pretī nekustamajam īpašumam  
Slimnīcas ielā 7, daļas iznomāšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu SIA “Namu serviss 
APSE”, kā dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 7 apsaimniekotājam, 
tiesības uz 5 gadiem iznomāt zemesgabala Grīzupes ielā 104, pretī 
nekustamajam īpašumam Slimnīcas ielā 7, daļu 637 kv.m platībā, 
teritorijas apsaimniekošanai mājas Slimnīcas ielā 7 iedzīvotājiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Grīzupes ielā 104, pretī nekustamajam īpašumam Slimnīcas ielā 7, 
daļas iznomāšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 Grīzupes ielā 104, pretī nekustamajam īpašumam 
Slimnīcas ielā 7, daļas iznomāšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Aicinu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
   Deputāts Uldis Sesks plkst.11.28 iziet no sēžu zāles. 

 
13.§ 

Par zemesgabala Krūmu ielā 79 nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai piekristu, ka tiek turpinātas nomas 
tiesiskās attiecības ar garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “DELTA 
89”, kas izriet no zemes nomas līguma par zemesgabala Krūmu ielā 
79, Liepājā, 4884 kv. m. platībā nomu ēku (būvju) nekustamā īpašuma 
(garāžu), sastāvošu no 2 būvēm uzturēšanai un apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par zemesgabala 
Krūmu ielā 79 nomas līgumu termiņa pagarināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Modris 
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- 1 (Uldis Sesks) 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Krūmu ielā 79 nomas līgumu termiņa pagarināšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Aicinu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 

 



 

 

 
14.§ 

Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam īpašumam  
Ģenerāļa Baloža ielā 1B, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai SIA “Avto SV” nodrošinātu 
tiesības pagarināt zemes nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 
15.oktobrim. SIA “Avto SV” nomā Ģenerāļa Baloža ielas daļu sev 
piederošā nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 1B uzturēšanai un 
apsaimniekošanai. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu "Par zemesgabala 
Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ģenerāļa 
Baloža ielā 1B, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
6 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Modris 
Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- 1 (Uldis Sesks) 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā, blakus nekustamajam 
īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 1B, daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Aicinu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 
   Deputāts Uldis Sesks plkst.11.30 atgriežas sēžu zālē. 

 
15.§ 

Par zemesgabala Viršu ielā daļas nomas līguma  
termiņa pagarināšanu 

 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Lai nodrošinātu tiesības pagarināt biedrībai "Viršu sils” zemes nomas 
līgumu par zemesgabala Viršu ielas, Liepājā, nomu dārzkopības 
biedrības darbībai un mazdārziņu ierīkošanai, sagatavots lēmuma 
projekts "Par zemesgabala Viršu ielas daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 Viršu ielas daļas nomas līguma termiņa 
pagarināšanu". 

Izsaka priekšlikumu  
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Aicinu deputāti Ludmilu Rjazanovu par lēmuma projektu ziņot Liepājas 
pilsētas domes sēdē. 

 

 

 



 

 

16.§ 
Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 

 

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 9 nekustamajiem īpašumiem.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Uldis 
Sesks, Modris Šveiduks, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas"- nav 

"nepiedalās"- nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr. 11/10 "Par pašvaldības atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības". 

 

 
17.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-13 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8A-13, 
Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par 
brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 8A-13 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 Atmodas bulvārī 8A-13 atsavināšanu". 

 

 
18.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-10 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-10, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Aisteres ielā 3-10 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 Aisteres ielā 3-10 atsavināšanu". 

 

 
19.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ūdens ielā 9-1 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ūdens ielā 9-1, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Ūdens ielā 9-1 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 Ūdens ielā 9-1 atsavināšanu". 

 

 
20.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1-12 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 1-12, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Vērgales ielā 1-12 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 Vērgales ielā 1-12 atsavināšanu". 

 

 
21.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 4-12 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Vērgales ielā 4-12, Liepājā, 
atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 



 

 

Vērgales ielā 4-12 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 Vērgales ielā 4-12 atsavināšanu". 

 

 

 
22.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 atsavināšanu 
 

Ziņo  
Māris Egmanis: 

 
- Sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66, Liepājā, 
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par dzīvokļa īpašuma 
Ziemupes ielā 6-66 atsavināšanu". 

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 Ziemupes ielā 6-66 atsavināšanu". 

 

 
23.§ 

Par Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas 
nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei 

 

Ziņo  
Juris Jirgens: 

 
- Lēmuma projekts nepieciešams, lai Liepājas pilsētas pašvaldība 
varētu sākt gatavot pieteikumu titula “Eiropas kultūras galvaspilsēta 
2027. gadam” iegūšanai, kā arī noteikt, ka līdz 2020.gada 19.oktobrim 
jāizveido darba grupa pieteikuma priekšatlases sagatavošanai.  
   Vēlos lūgt atļauju, līdz Domes sēdei, precizēt sagatavoto lēmuma 
projektu un izslēgt tā 5.punktu, jo šobrīd tiks sagatavots tikai 
pieteikums, kā arī precizēt 6.punktu, nenorādot konkrētas personas.   
   Lūdzu atbalstīt precizēto lēmuma projektu "Par Liepājas pilsētas 
pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma 
piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei". 

Izsaka viedokli 
Gunārs Ansiņš: 

 
- Piekrītu Jura Jirgena ierosinājumu par lēmuma projekta precizēšanu. 
   Pilnībā atbalstu dalību šajā konkursā un novēlu tajā arī uzvarēt. 
Aicinu atbalstīt precizēto lēmuma projektu. 

Izsaka viedokli 
Vilnis Vitkovskis: 

 
- Aicinu balsot par precizēto lēmuma projektu.  

Par lēmumu balso:  
"par"  -  

 
7 (Gunārs Ansiņš, 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 Liepājas 
pilsētas pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas 
nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei". 

 
 
Sēde slēgta 2020.gada 8.oktobrī pulksten 11:40. 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs  Vilnis Vitkovskis 

 

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks                                                                    Jānis Vilnītis 

 

Komitejas loceklis                                                                                     Gunārs Ansiņš 

 

Komitejas locekle                                                                                     Linda Matisone 

 

Komitejas locekle                                                                                     Ludmila Rjazanova 

 

Komitejas loceklis                                                                                     Uldis Sesks 

 

Komitejas loceklis                                                                                     Modris Šveiduks 

 

Protokolēja:  Gita Lukate 

 


