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SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 

2019.gada 13.jūnijā Nr. 8 
 

Sēde sasaukta 2019.gada 13.jūnijā pulksten 11.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 13.jūnijā pulksten 10.58. 
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:  
Andis DEJUS, SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" valdes priekšsēdētājs                                                                                                             
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs                                                                                                                   
Inga EKUZE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Pedagoģiskās nodaļas  
vadītāja                                                                                   
Īrisa KĒNIGA, pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes Izdevumu daļas  
vadītāja                                                                                  
Kristīne NIEDRE-LATHERE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja                                                                                                        
Zane POMERANCE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes juriste                                                                                                         
Aigars PUKS, SIA "LIEPĀJAS TRAMVAJS" valdes loceklis                                                                                                                
Vairis ŠALMS, pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" direktora  
pienākumu izpildītājs                                                                         
Elīna TOLMAČOVA, pašvaldības administrācijas Vides, veselības un  
sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja                                                                 
Timurs TOMSONS, SIA "Lielais Dzintars" valdes priekšsēdētājs                                                                                                           
Taiga ZIEMELE, Liepājas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja                                                                                                           
Inga ŽURAVSKA, pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas  
nodaļas ekonomiste                                                                         
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Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu. 
2. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2018.gada publisko pārskatu. 
3. Par projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza   
  ielā, Liepājā". 
4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumā Nr.352 "Par  
  projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija"". 
5. Par kapitāla piesaisti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ  
  SLIMNĪCA". 
6. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā. 
7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS". 
8. Par pašvaldības iestādes "Liepājas bērnu un jaunatnes centrs" nolikumu. 
9. Par nolikuma par atbalstu Liepājas pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu  
  pedagogu metodiskā darba kvalitātes uzlabošanai apstiprināšanu. 
10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 1.marta lēmumā Nr.95 "Par  
   Liepājas pilsētas 12.vidusskolas un Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas apvienošanu". 
11. Par atbrīvošanu no amata. 
12. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.358  
   "Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas  
   un pakalpojumu maksu". 
13. Par atļauju pieņemt dāvinājumu. 
14. Par atļauju pieņemt dāvinājumu. 
15. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas bāriņtiesa" nolikumu. 
16. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306  
   "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju". 
17. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra saistošajos  
   noteikumos Nr.33 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam". 
18. Par zemesgabala, Dūņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 3, daļas,  
   nomas līguma izbeigšanu. 
19. Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas  
   līgumu termiņu pagarināšanu. 
20. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 13A nomas līguma pārjaunošanu un nomas termiņa  
   pagarināšanu. 
21. Par zemesgabala ar nosaukumu "Brīvības iela 164A" daļas iznomāšanu. 
22. Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31, Liepājā, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu. 
23. Par zemesgabalu daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu. 
24. Par zemesgabalu Teodora ielā 3 un Teodora ielā 5 nodošanu lietošanā. 
25. Par ēkas Brīvības ielā 69 nodošanu lietošanā. 
26. Par dzīvojamās mājas Indriķa ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu. 
27. Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 24-9 atsavināšanu. 
28. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-68 nosacīto cenu. 
29. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-27 nosacīto cenu. 
30. Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
31. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 izsoli. 
32. Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 izsoli. 
33. Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N izsoli. 
 

1. 
Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu 

 
ZIŅO Jānis VILNĪTIS: 
 

- Informē, ka, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās 
prasības, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes (turpmāk 
arī - Dome) sēdē ir iesniegts lēmuma projekts "Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko 
pārskatu", kurā paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas 
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pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu. 
   Informē par Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk  
arī - pašvaldība) publiskajā pārskatā 2018.gadam 
iekļautajiem rādītājiem un SIA "Ernst & Young Baltic" 
sniegto NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMU. 
   Lūdz Ingu Žuravsku izskaidrot Centrālās statistikas 
pārvaldes sniegtos datus par iedzīvotāju skaitu Liepājā – 
šā gada maijā bija informācija par 69 443 iedzīvotājiem, 
bet šobrīd ir saņemti dati, ka iedzīvotāju skaits Liepājā 
2018.gada beigās ir 68 945.   

Inga ŽURAVSKA: 
 

- Informē, ka pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats 
tika sagatavots, balstoties uz provizoriskiem datiem, kuri 
aprēķināti no Centrālās statistikas pārvaldes pagājušā 
gada datiem atņemot izmaiņas pēc Pilsonības un 
migrācijas pārvaldes sniegtajiem datiem. Šogad bija 
pirmais gads, kad Pilsonības un migrācijas pārvaldes 
datos bija iedzīvotāju skaita pieaugums, bet pēc 
pagājušajā nedēļā publicētajiem Centrālās statistikas 
pārvaldes datiem iedzīvotāju skaits ir mazāks. Ņemot 
vērā minēto, dati par iedzīvotāju skaitu Liepājā tika 
precizēti saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes 
publicētajiem datiem. 
 

Jānis VILNĪTIS: - Jautā, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja tādu nav, lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - L. RJAZANOVA, H. VALCIS, J. VILNĪTIS,                
G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, U. SESKS, P. SEREDA,              
V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, E. STRIKS,                     
M. ŠVEIDUKS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.205 "Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu". 

 
2. 

Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2018.gada publisko 
pārskatu 

 
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā, pamatojoties uz Publisko 
aģentūru likuma nosacījumiem, paredzēts apstiprināt 
Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības 
projekti" 2018.gada publisko pārskatu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ,                     
L. RJAZANOVA, M. ŠVEIDUKS, P. SEREDA, G. ROČĀNS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, 
H. GERILOVIČA, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA, U. SESKS, E. STRIKS,  
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.206 "Par pašvaldības 
aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2018.gada 
publisko pārskatu". 

 
3. 

Par projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai 
Dārza ielā, Liepājā" 

 
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai projektu 
"Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju 
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attīstībai Dārza ielā, Liepājā" (turpmāk - Projekts) varētu 
iesniegt līdzfinansējuma saņemšanai Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda ierobežotas atlases konkursa 5. 6. 2. 
specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām" pirmajā projektu 
iesniegumu atlases kārtā.  
   Informē, ka ar šo Projektu tiek plānots turpināt uzsākto 
ēkas Dārza ielā 4/8 pielāgošanu uzņēmējdarbības 
veikšanai, kas paredz telpu pārbūvi 438 kv.m platībā. 
Daļa no telpām tiks iznomātas Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras biznesa inkubatora vajadzībām. 
Plānotais Projekta kopējais finansējums ir 333 694,71 
eiro. Šā gada 30.jūnijā Projekta pieteikumu plānots 
iesniegt vērtēšanas komisijā.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, L. MATISONE,                    
P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, L. RJAZANOVA, H. VALCIS,                  
M. ŠVEIDUKS, J. VILNĪTIS, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, U. SESKS,                 
G. ROČĀNS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.207 "Par projektu "Degradētas 
teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai 
Dārza ielā, Liepājā"". 

 
4. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumā Nr.352 
"Par projektu "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa 

rekonstrukcija"" 
 

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka, ņemot vērā Satiksmes ministrijas 
2019.gada 31.maijā sniegto informāciju par papildus 
līdzfinansējuma 10 000 000,00 eiro apmērā piešķiršanu 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS 
TRAMVAJS" projekta "Tramvaja līnijas un piegulošās 
teritorijas kompleksa rekonstrukcija" (turpmāk - Projekts) 
īstenošanai, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts precizēt Projekta 
kopējās izmaksas, pašvaldības līdzfinansējumu Projekta 
attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai, un 
Projekta īstenošanai nepieciešamo sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS" 
priekšfinansējumu Projekta attiecināmo izmaksu 
segšanai 2022.-2023.gadā.  
   Piešķirtā finansējuma ietvaros paredzēts: 
- rekonstruēt tramvaja līniju un tai piegulošo teritoriju 
Lielās ielas posmā no Liepājas Universitātes līdz Peldu 
ielai; 
- papildu iegādāties 5 zemās grīdas tramvajus.  
   Projekts ir secīgs turpinājums gan iepriekšējā 
plānošanas periodā iesāktajiem, gan esošā plānošanas 
periodā jau paveiktajiem tramvaja sliežu ceļu 
rekonstrukcijas darbiem un noslēgtajam līgumam par 
jaunu tramvaja vagonu iegādi. 
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - E. STRIKS, P. SEREDA, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, 
L. RJAZANOVA, U. SESKS, V. VITKOVSKIS, H. GERILOVIČA, L. MATISONE,                
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M. ŠVEIDUKS, G. SKOROBOGATOVA, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS,      
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.208 "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra 
lēmumā Nr.352 "Par projektu "Tramvaja līnijas un 
piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija"". 

 
5. 

Par kapitāla piesaisti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA" 

 
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka 2019.gada 5.martā noslēgts sadarbības 
līgums ar Rīgas Stradiņa universitāti, Liepājas pilsētas 
pašvaldību, Liepājas Universitāti un SIA “Liepājas 
reģionālā slimnīca”. Šis līgums paredz ciešāku sadarbību 
jauno speciālistu klīnikā balstītas apmācības 
nodrošināšanā, lai veicinātu aktīvāku jauno speciālistu 
piesaisti.   
   Pašvaldībā ir saņemts Rīgas Stradiņa universitātes 
(turpmāk arī - RSU) ierosinājums palielināt sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" 
(turpmāk - SIA "Liepājas reģionālā slimnīca") 
pamatkapitālu un uzņemt RSU SIA "Liepājas reģionālā 
slimnīca", lai nostiprinātu pušu ilgtermiņa sadarbību.  
  Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir 
iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut SIA 
"Liepājas reģionālā slimnīca" palielināt pamatkapitālu 
kapitāla piesaistei un izlaist 100 000 jaunas kapitāla daļas 
par 100 000 eiro ar 1 daļas nominālvērtību 1,00 eiro, kā 
arī uzņemt Rīgas Stradiņa universitāti SIA "Liepājas 
reģionālā slimnīca", piešķirot tai 100 000 kapitāla daļas.  
   Papildus informē, ka kopējais kapitāla daļu skaits  SIA 
"Liepājas reģionālā slimnīca" pēc pamatkapitāla 
palielināšanas būs 37 063 368.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Edvīns STRIKS: 
 

- Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma 
izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies. 
 

DOME, balsojot ar 13 balsīm par - H. VALCIS, U. SESKS, L. RJAZANOVA,                     
H. GERILOVIČA, P. SEREDA, G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS,                   
L. MATISONE, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, G. SKOROBOGATOVA,              
pret - nav, atturas - nav, 1 nebalso - E. STRIKS,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.209 "Par kapitāla piesaisti 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS 
REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"". 

 
6. 

Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā 
 

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts atsavināt pašvaldībai 
piederošos pamatlīdzekļus - specializētos nekustamos 
īpašumus (inženierbūves - ūdensvadu un kanalizācijas 
tīklu), ieguldot to sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā kā mantisko 
ieguldījumu, par kopējo summu 6 425 100 eiro saskaņā 



6 

ar Uzņēmuma reģistra atzīta mantiskā ieguldījuma 
novērtēšanas eksperta novērtējumu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - M. ŠVEIDUKS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA,           
G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, P. SEREDA, E. STRIKS, G. SKOROBOGATOVA,                    
V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, U. SESKS, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, 
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, 
  

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.210 "Par pašvaldības īpašuma 
ieguldīšanu SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" pamatkapitālā". 

 
7. 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" 
 

ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Informē, ka viena no pašvaldības funkcijām ir nodrošināt 
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto 
notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru 
savākšanu un attīrīšanu, kā arī veikt to uzskaiti. Lai 
nodrošinātu minēto prasību ievērošanu, izskatīšanai 
Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts 
noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu, 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas 
prasību ievērošanas kontroli.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, E. STRIKS, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, 
P. SEREDA, L. RJAZANOVA, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, V. VITKOVSKIS,                    
H. GERILOVIČA, U. SESKS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, M. ŠVEIDUKS, 
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.211 "Par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"". 

 
8. 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas bērnu un jaunatnes centrs" nolikumu 
 

ZIŅO Edvīns STRIKS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts ar kuru paredzēts apstiprināt jaunu 
pašvaldības iestādes "Liepājas bērnu un jaunatnes 
centrs" nolikumu. Šobrīd spēkā esošais Liepājas bērnu un 
jauniešu centra nolikums ir apstiprināts 2009.gadā, tas ir 
pārstrādāts, ņemot vērā paraugnolikuma vadlīnijas, kā arī 
papildināts ar jaunām programmām, kuras piedāvā un 
īsteno Liepājas bērnu un jaunatnes centrs.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA, U. SESKS,                   
P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA,                    
H. VALCIS, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, 
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    1. Pieņemt lēmumu Nr.212 "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas bērnu un jaunatnes centrs" 
nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.14 "Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Liepājas bērnu un jaunatnes 
centrs" nolikums". 
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9. 
Par nolikuma par atbalstu Liepājas pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

pedagogu metodiskā darba kvalitātes uzlabošanai apstiprināšanu 
 

ZIŅO Atis DEKSNIS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
nolikums par atbalstu Liepājas pilsētas vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu pedagogu metodiskā darba kvalitātes 
uzlabošanai. Šobrīd ir spēkā Domes 2016.gada 24.martā 
apstiprinātais nolikums Nr.7 "Par Liepājas pilsētas 
vispārizglītojošo vidusskolu kvalitātes balvām". No 
Domes Izglītības komisijas locekļiem un pašvaldības 
iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" 
darbiniekiem tika izveidota darba grupa, lai pārskatītu 
pedagogu novērtēšanas kritērijus un izstrādātu jaunu 
nolikumu, kurā noteikta kārtība, kādā tiks sniegts atbalsts 
Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu pedagogu un 
akadēmiskā personāla motivācijas un profesionālās 
kapacitātes paaugstināšanai. Atbalsts tiks sniegts kā 
naudas balva Skolotāju dienai veltītajā svinīgajā 
pasākumā.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un nolikuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 13 balsīm par - E. STRIKS, V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ,                 
P. SEREDA, U. SESKS, L. RJAZANOVA, L. MATISONE, M. ŠVEIDUKS, H. VALCIS, 
H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS, J. VILNĪTIS, pret - nav, 1 
atturas - G. ROČĀNS, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    1. Pieņemt lēmumu Nr.213 "Par nolikuma par 
atbalstu Liepājas pilsētas vispārizglītojošo izglītības 
iestāžu pedagogu metodiskā darba kvalitātes 
uzlabošanai apstiprināšanu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.15 "Nolikums par 
atbalstu Liepājas pilsētas vispārizglītojošo izglītības 
iestāžu pedagogu metodiskā darba kvalitātes 
uzlabošanai". 

 
10. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 1.marta lēmumā Nr.95 "Par 
Liepājas pilsētas 12.vidusskolas un Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 

apvienošanu" 
 

ZIŅO Atis DEKSNIS: 
 

- Informē, ka sākotnējais Domes 2019.gada 1.marta 
lēmuma Nr.95 "Par Liepājas pilsētas 12.vidusskolas un 
Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas apvienošanu" 
redakcijas 3.punkts noteica, ka jaunizveidotā vispārējās 
izglītības iestāde iegūst nosaukumu "Liepājas A. Puškina 
vidusskola". Ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotā 
Reorganizācijas komisija, kas virza visus procesus, kas 
skar minētā Domes lēmuma izpildi, izvirzīja priekšlikumu 
izglītības iestādei noteikt citu nosaukumu - "Liepājas 
Liedaga vidusskola", kas atbilst Izglītības likuma 26.panta 
prasībām.  
   Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Domes sēdē ir 
iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt 
izglītības iestādes nosaukumu, kas reorganizācijas 
procesā, apvienojot Liepājas pilsētas 12.vidusskolu un 
Liepājas A. Puškina 2.vidusskolu, izvirzīts kā  
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priekšlikums - "Liepājas Liedaga vidusskola".  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma par apvienošanas rezultātā izveidotās vispārējās vidējās izglītības 
iestādes nosaukuma maiņu un par aptauju, kas veikta starp abu minēto izglītības 
iestāžu skolēnu vecākiem, apspriešanā piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Atis 
DEKSNIS, Kristīne NIEDRE-LATHERE un Inga EKUZE.  
 

Ludmila RJAZANOVA: - Informē par 2019.gada 12.jūnijā saņemto iesniegumu no 
vecākiem ar 121 Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas  
skolēnu vecāku parakstu (nolasa saņemto iesniegumu), 
par problēmām ar nobalsošanu e-klasē, un izsaka 
priekšlikumu ņemt vērā vecāku viedokli un atstāt 
apvienotajai skolai nosaukumu - A.Puškina Liepājas 
2.vidusskola.   
   

Jānis VILNĪTIS:  - Informē, ka Reorganizācijas komisijā ir iekļauti abu 
apvienojamo izglītības iestāžu direktori un mācību daļas 
vadītāji, kuri komunicēja gan ar vecāku padomi, gan ar  
skolas padomi, ka jaunizveidotajai skolai ir svarīgi 
nosaukumu reģistrēt izglītības iestāžu reģistrā, lai šā 
gada 1.septembrī uzsāktu darbu.  
 

Pāvels SEREDA - Izsaka savu viedokli par izglītības iestādes jauno 
nosaukumu "Liepājas Liedaga vidusskola". Uzskata, ka 
skolai jāatstāj vēsturiskais nosaukums.   

Gaļina 
SKOROBOGATOVA: 
 

- Informē, ka nepiedalīsies balsojumā, jo darbojas 
Reorganizācijas komisijā.  
   Informē par komunikāciju ar 2.vidusskolas skolotājiem, 
vecākiem un skolēniem, kā arī ar 12.vidusskolas 
kolektīvu, par trīs dažādiem pretrunīgiem viedokļiem par 
skolas nosaukumu un Reorganizācijas komisijas darbu.  
 

Jānis VILNĪTIS: - Lūdz balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 10 balsīm par - G. ANSIŅŠ, V. VITKOVSKIS, L. MATISONE,                 
U. SESKS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, M. ŠVEIDUKS,                   
G. ROČĀNS, 3 pret - L. RJAZANOVA, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, atturas - nav, 1 
nebalso - G. SKOROBOGATOVA,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.214 "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 1.marta lēmumā 
Nr.95 "Par Liepājas pilsētas 12.vidusskolas un 
Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas apvienošanu"". 

 
11. 

Par atbrīvošanu no amata 
 

ZIŅO Atis DEKSNIS: 
 

- Informē, ka ir saņemts pašvaldības iestādes "Liepājas 
speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Kriksītis"" 
vadītājas Irēnas Putres iesniegums par atbrīvošanu no 
vadītājas amata ar 2019.gada 31.augustu.  
   Ņemot vērā, ka saskaņā ar Liepājas pilsētas 
pašvaldības nolikumu iestāžu vadītājus pieņem darbā un 
atbrīvo no darba Dome, izskatīšanai Domes sēdē ir 
iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atbrīvot 
pašvaldības iestādes "Liepājas speciālā pirmsskolas 
izglītības iestāde "Kriksītis"" vadītāju Irēnu Putri no amata 
ar 2019.gada 31.augustu.  
   Papildu informē, ka Izglītības un zinātnes ministrijas 
saskaņojums ir saņemts.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
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DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, H. GERILOVIČA,                   
M. ŠVEIDUKS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS,                    
E. STRIKS, U. SESKS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. SKOROBOGATOVA,                  
G. ROČĀNS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.215 "Par atbrīvošanu no 
amata". 

 
12. 

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

nomas un pakalpojumu maksu" 
 

ZIŅO Atis DEKSNIS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts veikt izmaiņas 
koncertzāles "LIELAIS DZINTARS" telpu nomas maksas 
cenrādī, papildinot ar nosacījumu, ka telpu nomas 
pamatcenai piemērojams 60% uzcenojums, ja vienas 
dienas laikā tiek rīkoti divi viens otram sekojoši pasākumi 
(papildkoncerts), precizēt koncertzāles "LIELAIS 
DZINTARS" aparatūras, aprīkojuma nomas un 
pakalpojumu maksas cenrādi, nosakot maksu ne tikai par 
fotosesiju, bet arī par atļauju filmēšanai, kā arī palielināt 
koeficientu, ar kādu tiek reizināta personāla nomas 
maksa laikā no pulksten 24.00 līdz pulksten 6.00 un valsts 
svētku dienās.  
   Informē, ka Domes sēdē piedalās koncertzāles 
"LIELAIS DZINTARS" vadītājs Timurs Tomsons, kuram ir 
lūgums koriģēt vienu no minētajiem lēmuma projekta 
punktiem. 
 

Timurs TOMSONS: 
 

- Ierosina veikt precizējumu lēmuma projekta 1.punktā un 
piemērojamā uzcenojuma apmēru 60% aizstāt ar 40%. 
 

   Jautājuma par minētā precizējuma veikšanu, par izcenojumiem citās Latvijas un  
Lietuvas koncertzālēs apspriešanā piedalās: Atis DEKSNIS, Dace ARĀJA, Gunārs 
ANSIŅŠ, Timurs TOMSONS un Jānis VILNĪTIS. 
 

Atis DEKSNIS: 
 

- Informē, ka, veicot precizējumu, lēmuma projekta 
1.punktā paredzētā grozījuma redakcija ir šāda: 
"5.1 Ja vienas dienas laikā tiek rīkoti divi viens otram 
sekojoši pasākumi (papildkoncerts), telpu nomas 
pamatcenai piemērojams 40% uzcenojums". 
 

Jānis VILNĪTIS: - Jautā, vai deputātiem ir jautājumi?  
 

   Jautājuma par savstarpējo konkurenci starp koncertzālēm apspriešanā piedalās: 
Gints ROČĀNS, Uldis SESKS un Timurs TOMSONS. 
 

Jānis VILNĪTIS: - Aicina pārtraukt debates un uzticēties nozares turētāja, 
SIA "Lielais Dzintars" valdes priekšsēdētāja viedoklim. 
   Lūdz turpmāk nepieļaut situāciju, ka Domes sēdē 
jāapspriež precizējumi, ar kuriem deputātiem nav bijusi 
iespēja iepazīties. 
   Aicina atbalstīt lēmuma projektu, kura 1.punkts izteikts 
Ata Dekšņa nolasītajā redakcijā. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, G. ANSIŅŠ,                 
P. SEREDA, E. STRIKS, G. SKOROBOGATOVA, H. VALCIS, V. VITKOVSKIS,                 
M. ŠVEIDUKS, L. MATISONE, A. DEKSNIS, U. SESKS, H. GERILOVIČA,                     
G. ROČĀNS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.216 "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.septembra 
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lēmumā Nr.358 "Par Liepājas koncertzāles "Lielais 
dzintars" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un 
pakalpojumu maksu"". 

 
13. 

Par atļauju pieņemt dāvinājumu 
 

ZIŅO Atis DEKSNIS: 
 

- Informē, ka, lai pašvaldības iestāde "Oskara Kalpaka 
Liepājas 15.vidusskola" saņemtu atļauju dāvinājuma 
pieņemšanai no sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"Mikrotīkls", pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 14.panta trešo 
daļu un Domes 2018.gada 12.jūlija noteikumu Nr.2 
"Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un 
uzskaites kārtība Liepājas pilsētas pašvaldībā" 
10.2.apakšpunktu, izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut pašvaldības 
iestādei "Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola" 
pieņemt dāvinājumu no sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību "Mikrotīkls" - dažādas tehniskas ierīces par 
kopējo vērtību 12381,14 eiro - ar mērķi modernizēt 
iestādes iekšējo datortīklu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Gints ROČĀNS: 
 

- Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā", jautājuma 
izskatīšanā un balsojumā nepiedalīsies. 
 

DOME, balsojot ar 13 balsīm par - L. MATISONE, L. RJAZANOVA, U. SESKS,                 
H. VALCIS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS,                    
P. SEREDA, V. VITKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, G. ANSIŅŠ, H. GERILOVIČA, pret - 
nav, atturas - nav, 1 nebalso - G. ROČĀNS,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.217 "Par atļauju pieņemt 
dāvinājumu". 

 
14. 

Par atļauju pieņemt dāvinājumu 
 

ZIŅO Gints ROČĀNS: 
 

- Informē, ka Liepājā ir atklāts pilnībā modernizēts un 
aprīkots izglītības un zinātnes inovāciju centrs (ZIIC), kas 
paaugstinās izglītības kvalitāti STEM mācību 
priekšmetos, mērķtiecīgi pielietojot IKT izglītības apguvē, 
nodrošinot metodiskā centra funkcijas STEM un IKT 
jomā. ZIIC darbojas trīs klases - zinātkāres klase, kurā 
atrodas interaktīvi eksponāti, lai apmeklētāji varētu paši 
izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas 
likumus, inovāciju klase, kurā notiek praktiskās 
nodarbības, un "Samsung" tehnoloģiju klase, kas 
iepazīstina skolēnus ar dažādām tehnoloģijām un 
robotikas inovatīviem risinājumiem. SIA "Samsung 
Electronics Baltics" ir piedāvājis dāvināt centram 
Samsung produkciju.  
   Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 14.panta trešo 
daļu un Domes 2018.gada 12.jūlija noteikumu Nr.2 
"Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un 
uzskaites kārtība Liepājas pilsētas pašvaldībā" 
10.2.apakšpunktu un, ņemot vērā, ka ZIIC ir pašvaldības 
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iestādes "Liepājas pilsētas izglītības pārvalde" nodaļa, 
izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, 
kurā paredzēts atļaut pašvaldības iestādei "Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvalde" pieņemt dāvinājumu no SIA 
"Samsung Electronics Baltics" - dažādas tehniskas 
ierīces par kopējo vērtību 17639 eiro - ar mērķi attīstīt 
Zinātnes un izglītības inovāciju centra Samsung klasi.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - V. VITKOVSKIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ,                    
E. STRIKS, M. ŠVEIDUKS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, L. MATISONE,                     
H. GERILOVIČA, H. VALCIS, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS,                
J. VILNĪTIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.218 "Par atļauju pieņemt 
dāvinājumu". 

 
15. 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas bāriņtiesa" nolikumu 
 

ZIŅO Gints ROČĀNS: 
 

- Informē, ka atbilstoši normatīvajos aktos par bāriņtiesu 
darbību noteiktajam, bāriņtiesai jāizstrādā nolikums, kurā 
nepieciešams norādīt bāriņtiesas organizatorisko 
struktūru, apmeklētāju pieņemšanas laikus, kā arī kārtību, 
kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar 
lietas materiāliem.  
   Ņemot vērā, ka iepriekšējais Liepājas pilsētas 
bāriņtiesas nolikums apstiprināts 2012.gadā, tas ir 
pārstrādāts un aktualizēts atbilstoši šobrīd spēkā 
esošajām prasībām. Galvenās izmaiņas nolikumā ir 
apmeklētāju pieņemšanas laikos, paredzot, ka 
apmeklētāju pieņemšanas laikā darba kabinetos 
vienlaikus netiks pieņemti vairāki apmeklētāji, tā 
nodrošinot bāriņtiesas apmeklētāju tiesības uz privātumu 
un personas datu konfidencialitāti.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un nolikuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - U. SESKS, J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ,                          
V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, M. ŠVEIDUKS, L. RJAZANOVA, E. STRIKS,                    
P. SEREDA, L. MATISONE, A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, 
G. ROČĀNS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    1. Pieņemt lēmumu Nr.219 "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas pilsētas bāriņtiesa" nolikumu". 
 

   2. Apstiprināt nolikumu Nr.16 "Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas bāriņtiesa" 
nolikums". 

 
16. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.306 
"Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju" 

 
ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts veikt izmaiņas Domes 
Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu 
vērtēšanas komisijas (turpmāk - Komisija) sastāvā un 
papildināt Komisijas sastāvu ar 6 jauniem komisijas 
locekļiem, aktualizēt Komisijas locekļa, kurš pārstāv 
Liepājas pilsētas pašvaldību, amata nosaukumu, kā arī 
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veikt izmaiņas Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 
deleģētā Komisijas locekļa uzvārdā.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, L. RJAZANOVA,                 
E. STRIKS, A. DEKSNIS, M. ŠVEIDUKS, P. SEREDA, U. SESKS, G. ROČĀNS,                 
V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE,                        
H. GERILOVIČA, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.220 "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra 
lēmumā Nr.306 "Par integrētu teritoriālo investīciju 
projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju"". 

 
17. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.33 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam" 

 
ZIŅO Jānis VILNĪTIS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegti 
grozījumi pašvaldības budžetā 2019.gadam, kuros 
paredzēts ieņēmumus no uzņēmējdarbības dividendēm 
un pašvaldības īpašuma pārdošanas un privatizācijas 
novirzīt programmu "Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu 
labiekārtošana" un "Kultūras pieminekļu saglabāšana"  
līdzfinansējumam un finansējumam ar Domes lēmumiem 
atbalstītiem projektiem un citiem pasākumiem. Tiek 
plānoti papildu ieņēmumi pamatbudžetā, t.sk. valsts 
finansējums - 524 395 eiro, pamatbudžeta ieņēmumi - 2 
005 566 eiro un maksas pakalpojumu ieņēmumi - 5 000 
eiro. Tiek plānota kredīta resursu piesaiste 295 638 eiro 
apmērā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto 
projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam. 
Speciālā budžeta ieņēmumus un izdevumus plānots 
palielināt par 188 185 eiro. Valsts un speciālā budžeta 
līdzekļi tiks novirzīti atbilstoši konkrētam mērķim. Budžeta 
grozījumos 90% no papildu plānotajiem pamatbudžeta 
ieņēmumiem tiek plānoti uz attīstību vērstiem projektiem 
un pasākumiem, bet 10% – uzturēšanas izdevumiem. 
Pašvaldības pamatbudžets kopā ar finansēšanas daļu 
palielināsies par 2 830 599 eiro, t.sk. valsts mērķdotācijas 
un transferti - 524 395 eiro, pamatbudžets + kredīta 
resursu piesaiste - 2 301 204 eiro, maksas pakalpojumi - 
5 000 eiro, speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 
palielināsies par 188 185 eiro.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un saistošo noteikumu projektu. 
 

   Jautājuma par finansējumu starptautiskas sporta konferences "The Baltic sport 
conference – passport" organizēšanai novembrī apspriešanā piedalās: Ludmila 
RJAZANOVA, Jānis VILNĪTIS un Evija KALVENIECE.  
 

Ludmila RJAZANOVA: - Informē, ka savu viedokli izteica jau pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas sēdē. Uzskata, ka grozījumu par 
finansējuma piešķiršanu minētās konferences 
organizēšanai nepieciešams izslēgt no saistošo 
noteikumu par grozījumiem pašvaldības budžetā 
2019.gadam projekta, jo nepieciešams izstrādāt nolikumu  
ar skaidriem nosacījumiem, lai uzņēmumi varētu 
piedalīties konkursā un pretendēt uz tiesībām organizēt 
konferences, kā arī dažādus citus pasākumus. 
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  Papildu informē, ka uz šā gada 7.maiju uzņēmumam, 
kas organizē minēto starptautisko sporta konferenci, 
nodokļu parāds bija virs 4 000 eiro, 21.maijā uzņēmuma  
pārstāvis iesniedza Domē iesniegumu par finansējuma 
piešķiršanu, uz 6.jūniju parāds bija 566 eiro un pašlaik 
parāds, atjaunojot datus, uzrādās 1 024 eiro. Jautā, 
kāpēc mēs varam atrast naudu parādniekiem, bet jau 
vairākus gadus nevaram atbalstīt Liepājas pilsētas 
2.mūzikas skolu? Skaidro, ka pie viņas ir vērsušies 
vecāki, kuru bērni apmeklē 2.mūzikas skolu, un 
informējuši, ka skolā nav drošībnieks. Minētā skola 
atrodas nomalē, tajā ir vēl daudz citu problēmu, tāpēc 
uzskata, ka nedrīkst atbalstīt uzņēmumus ar parādiem un 
bez izstrādāta nolikuma.  
 

Jānis VILNĪTIS: - Piekrīt Ludmilas Rjazanovas teiktajam, ka līgumu 
nedrīkst slēgt ar uzņēmumu vai biedrību, kurai ir nodokļu 
parādi, un apgalvo, ka tas arī netiks noslēgts, ja uz līguma 
slēgšanas brīdi parādi būs. Uzskata, ka priekšlikums, ka 
jābūt nolikumam konkursam par tiesībām organizēt 
konferences un citus pasākumus, ir atbalstāms un tāds 
tiks izstrādāts.  
 

   Jautājuma par minētā nolikuma un līdzīgu nolikumu sporta un kultūras nozarēs 
izstrādi apspriešanā piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Jānis VILNĪTIS un Atis 
DEKSNIS. 
 

Jānis VILNĪTIS: - Jautā, vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Ja tādu nav, 
aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu projektu. 
 

DOME, balsojot ar 13 balsīm par - G. ANSIŅŠ, U. SESKS, M. ŠVEIDUKS, P. SEREDA, 
V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, E. STRIKS, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, 
J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. ROČĀNS, 1 pret - L. RJAZANOVA, 
atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    1. Pieņemt lēmumu Nr.221 "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.33 "Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības budžetu 2019.gadam"". 
 

   2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 
"Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
20.decembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam"". 

 
18. 

Par zemesgabala, Dūņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Dūņu ielā 3, 
daļas, nomas līguma izbeigšanu 

 
ZIŅO Linda MATISONE: 
 

- Informē, ka ir saņemts iesniegums no SIA "FINESTRA 
SOLUTION" ar lūgumu izbeigt 2018.gada 15.martā 
noslēgto zemes nomas līgumu.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, M. ŠVEIDUKS, E. STRIKS, 
H. VALCIS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, U. SESKS,                        
G. SKOROBOGATOVA, L. MATISONE, A. DEKSNIS, G. ROČĀNS, H. GERILOVIČA, 
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.222 "Par zemesgabala,      
Dūņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam              
Dūņu ielā 3, daļas, nomas līguma izbeigšanu". 
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19. 

Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas 
līgumu termiņu pagarināšanu 

 
ZIŅO Linda MATISONE: 
 

- Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz 
pagarināt biedrībai "TOSMARES DĀRZI 2" zemes nomas 
līgumu par zemesgabala Spīdolas ielā 49, Liepājā, daļas 
un Jaunprojektētās ielas Liepājā daļas iznomāšanu līdz 
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās 
apbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 
9.jūlijam, mazdārziņu uzturēšanai un apsaimniekošanai.    
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, H. VALCIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ,     
E. STRIKS, M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA,                     
V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, L. RJAZANOVA, G. ROČĀNS,                
L. MATISONE, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.223 "Par zemesgabala 
Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas 
nomas līgumu termiņu pagarināšanu". 

 
20. 

Par zemesgabala Kuldīgas ielā 13A nomas līguma pārjaunošanu un nomas 
termiņa pagarināšanu 

 
ZIŅO Modris ŠVEIDUKS: 
 

- Informē, ka sakarā ar to, ka nekustamajam īpašumam 
Kuldīgas ielā 13 ir mainījies īpašnieks, izskatīšanai 
Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts 
pārjaunot zemes nomas līgumu par zemesgabala 
Kuldīgas ielā 13A iznomāšanu un pagarināt jaunajam 
īpašniekam līguma par minētā zemesgabala iznomāšanu 
termiņu uz laiku līdz 2024.gada 1.jūnijam nekustamā 
īpašuma Kuldīgas ielā 13 apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, U. SESKS,                       
V. VITKOVSKIS, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, H. VALCIS, P. SEREDA,                       
G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, L. MATISONE,                     
M. ŠVEIDUKS, A. DEKSNIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.224 "Par zemesgabala 
Kuldīgas ielā 13A nomas līguma pārjaunošanu un 
nomas termiņa pagarināšanu". 

 
21. 

Par zemesgabala ar nosaukumu "Brīvības iela 164A" daļas iznomāšanu 
 

ZIŅO Modris ŠVEIDUKS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt nekustamā 
īpašuma Brīvības ielā 164 īpašniekam uz laiku līdz 
plānotās ielas izbūvei, bet ne ilgāk kā uz 10 gadiem, 
zemesgabala ar nosaukumu "Brīvības iela 164A" daļu 
viņam piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, J. VILNĪTIS,                       
V. VITKOVSKIS, U. SESKS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, E. STRIKS, 
A. DEKSNIS, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, 
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
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NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.225 "Par zemesgabala ar 
nosaukumu "Brīvības iela 164A" daļas iznomāšanu". 

 
22. 

Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 31, Liepājā, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu 
 

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt ēkas 1/2 
domājamās daļas īpašniecei uz 10 gadiem zemesgabala 
Ķieģeļu ielā 31 daļu 285 kv.m platībā īpašuma 
uzturēšanai un apsaimniekošanai.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, M. ŠVEIDUKS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, 
L. RJAZANOVA, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, P. SEREDA, G. ROČĀNS,                   
H. VALCIS, U. SESKS, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, A. DEKSNIS,              
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.226 "Par zemesgabala Ķieģeļu 
ielā 31, Liepājā, 1/2 domājamās daļas iznomāšanu". 

 
23. 

Par zemesgabalu daļu nomas līgumu termiņu pagarināšanu 
 

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt akciju 
sabiedrībai "Sadales tīkls" zemes nomas līgumu termiņus 
uz laiku līdz 2024.gada 12.jūnijam zemesgabaliem un ielu 
daļām uz kurām atrodas akciju sabiedrībai "Sadales tīkls" 
piederošās transformatoru apakšstacijas un kuras tā 
turpina ekspluatēt.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, M. ŠVEIDUKS, 
H. VALCIS, G. ROČĀNS, L. MATISONE, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS,                      
H. GERILOVIČA, V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, U. SESKS, 
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.227 "Par zemesgabalu daļu 
nomas līgumu termiņu pagarināšanu". 

 
24. 

Par zemesgabalu Teodora ielā 3 un Teodora ielā 5 nodošanu lietošanā 
 

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Informē, ka, lai veicinātu atbalsta sniegšanu bērniem no 
trūcīgām un nelabvēlīgām ģimenēm, kā arī, lai racionāli 
izmantotu pašvaldības nekustamo mantu, izskatīšanai 
Domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts 
nodot sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai 
"Cerības bāka" lietošanā uz laiku līdz spēkā sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā uz 10 
gadiem zemesgabalu Teodora ielā 3 un zemesgabalu 
Teodora ielā 5 labdarības darbības - trūcīgo un sociāli 
mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības 
celšana - veikšanai.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, H. VALCIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, 
L. RJAZANOVA, H. GERILOVIČA, L. MATISONE, A. DEKSNIS, M. ŠVEIDUKS,                 
V. VITKOVSKIS, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, G. ROČĀNS, U. SESKS,  pret 
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- nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.228 "Par zemesgabalu 
Teodora ielā 3 un Teodora ielā 5 nodošanu lietošanā". 

 
25. 

Par ēkas Brīvības ielā 69 nodošanu lietošanā 
 

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot sabiedriskā 
labuma organizācijai, biedrībai "Cerības bāka" 
bezatlīdzības lietošanā, uz laiku līdz spēkā sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā uz 10 
gadiem, ēku Brīvības ielā 69 ar platību 175,7 kv.m 
sabiedriskā labuma darbības - labdarība, trūcīgo un 
sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības 
celšana - veikšanai.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, J. VILNĪTIS, E. STRIKS, G. ROČĀNS, 
L. MATISONE, H. VALCIS, P. SEREDA, L. RJAZANOVA, G. SKOROBOGATOVA,     
V. VITKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS, H. GERILOVIČA, U. SESKS, A. DEKSNIS, pret - nav, 
atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.229 "Par ēkas Brīvības ielā 69 
nodošanu lietošanā". 

 
26. 

Par dzīvojamās mājas Indriķa ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu 
 

ZIŅO Edvīns STRIKS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot nekustamā 
īpašuma Indriķa ielā 4 pārvaldīšanas tiesības dzīvojamās 
mājas pārvaldniekam Mārim Zviedrim.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, V. VITKOVSKIS, M. ŠVEIDUKS,                 
L. RJAZANOVA, L. MATISONE, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, A. DEKSNIS, 
G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA, G. ROČĀNS, H. VALCIS, U. SESKS,             
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.230 "Par dzīvojamās mājas 
Indriķa ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu". 

 
27. 

Par dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 24-9 atsavināšanu 
 

ZIŅO Edvīns STRIKS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa 
īpašuma Jelgavas ielā 24-9 atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - L. MATISONE, V. VITKOVSKIS, J. VILNĪTIS,                
M. ŠVEIDUKS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA, P. SEREDA, 
E. STRIKS, H. GERILOVIČA, H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, G. ROČĀNS, U. SESKS, pret - 
nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.231 "Par dzīvokļa īpašuma 
Jelgavas ielā 24-9 atsavināšanu". 
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28. 

Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-68 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Modris ŠVEIDUKS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa 
īpašuma Kārklu ielā 9-68 nosacīto cenu 13400 eiro.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, H. VALCIS, E. STRIKS, L. MATISONE, 
V. VITKOVSKIS, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, A. DEKSNIS, G. SKOROBOGATOVA,                 
L. RJAZANOVA, U. SESKS, H. GERILOVIČA, M. ŠVEIDUKS, G. ROČĀNS, pret - nav, 
atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.232 "Par dzīvokļa īpašuma 
Kārklu ielā 9-68 nosacīto cenu". 

 
29. 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-27 nosacīto cenu 
 

ZIŅO Modris ŠVEIDUKS: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa 
īpašuma Atmodas bulvārī 14B-27 nosacīto cenu 3400 
eiro.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, L. MATISONE, V. VITKOVSKIS,                
H. VALCIS, G. ANSIŅŠ, E. STRIKS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, 
U. SESKS, M. ŠVEIDUKS, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, pret - 
nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.233 "Par dzīvokļa īpašuma 
Atmodas bulvārī 14B-27 nosacīto cenu". 

 
30. 

Par neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

ZIŅO Gaļina 
SKOROBOGATOVA: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt 
neapdzīvojamo telpu Dzintaru ielā 25/27-3N un tām 
piekrītošās zemes 143/10000 kopīpašuma domājamo 
daļu izsoles rezultātus - nosolītā cena ir 4600 eiro.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, M. ŠVEIDUKS, L. MATISONE,                   
V. VITKOVSKIS, G. ROČĀNS, A. DEKSNIS, L. RJAZANOVA, P. SEREDA,                    
H. VALCIS, U. SESKS, G. ANSIŅŠ, G. SKOROBOGATOVA, H. GERILOVIČA,                 
E. STRIKS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,   

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.234 "Par neapdzīvojamo telpu 
Dzintaru ielā 25/27-3N izsoles rezultātu 
apstiprināšanu". 

 
31. 

Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-5 izsoli 
 

ZIŅO Gaļina 
SKOROBOGATOVA: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts atzīt dzīvokļa īpašuma 
Talsu ielā 51-5 2019.gada 10.aprīļa izsoli par nenotikušu, 
apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma otrās izsoles 
sākumcenu 400 eiro un izsoles noteikumus.  
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   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - J. VILNĪTIS, L. RJAZANOVA, M. ŠVEIDUKS,            
V. VITKOVSKIS, H. VALCIS, A. DEKSNIS, L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, P. SEREDA, 
H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS, U. SESKS, E. STRIKS,             
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ: 
 

   Pieņemt lēmumu Nr.235 "Par dzīvokļa īpašuma 
Talsu ielā 51-5 izsoli". 

 
32. 

Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 51-6 izsoli 
 

ZIŅO Gaļina 
SKOROBOGATOVA: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā atzīt dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 
51-6 šā gada 10.aprīļa izsoli par nenotikušu, apstiprināt 
minētā dzīvokļa īpašuma otrās izsoles sākumcenu 320 
eiro un izsoles noteikumus.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - L. MATISONE, G. ANSIŅŠ, H. VALCIS, J. VILNĪTIS, 
M. ŠVEIDUKS, V. VITKOVSKIS, L. RJAZANOVA, A. DEKSNIS, E. STRIKS,                   
H. GERILOVIČA, U. SESKS, P. SEREDA, G. SKOROBOGATOVA, G. ROČĀNS,   
pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.236 "Par dzīvokļa īpašuma 
Talsu ielā 51-6 izsoli". 

 
33. 

Par neapdzīvojamo telpu Talsu ielā 51-1N izsoli 
 

ZIŅO Gaļina 
SKOROBOGATOVA: 
 

- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts 
lēmuma projekts, kurā paredzēts atzīt neapdzīvojamo 
telpu Talsu ielā 51-1N šā gada 10.aprīļa izsoli par 
nenotikušu, apstiprināt minēto neapdzīvojamo telpu otrās 
izsoles sākumcenu 720 eiro un izsoles noteikumus.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

DOME, balsojot ar 14 balsīm par - G. ANSIŅŠ, U. SESKS, L. RJAZANOVA,                    
L. MATISONE, H. VALCIS, M. ŠVEIDUKS, E. STRIKS, J. VILNĪTIS, A. DEKSNIS,                
G. ROČĀNS, P. SEREDA, H. GERILOVIČA, G. SKOROBOGATOVA,                       
V. VITKOVSKIS, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.237 "Par neapdzīvojamo telpu 
Talsu ielā 51-1N izsoli". 

 
Sēde slēgta 2019.gada 13.jūnijā pulksten 12.13. 
 
 
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS  Jānis VILNĪTIS (18.06.2019.) 
 
 
 
 
Protokolēja 

  
 
 
 
Egita LUKJANOVA (18.06.2019.) 

 


