
 

Liepājas pilsētas dome 

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

 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 
2020.gada 25.martā 

 
Nr. 5 

       Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” un Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta paziņojumu Nr.8 
“Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā”, Liepājas 
pilsētas domes ārkārtas sēde notiek izmantojot videokonferenču rīku ZOOM. 
 
Sēde sasaukta 2020.gada 25.martā pulksten 14:00. 
Sēde atklāta 2020.gada 25.martā pulksten 14:02. 
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis  Vilnītis 
 
Sēdē piedalās 14 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  
Māris Verpakovskis 
Vilnis Vitkovskis  

  
Uzaicinātās personas:  
            Dace Arāja, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja 
            Didzis Jēriņš, pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs 
            Evija Kalveniece, pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja  
            Linda Markus-Narvila, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas      
            pienākumu izpildītāja 
 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos. 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu. 

3. Par Krīzes vadības grupas izveidi. 

4. Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamajamiem attālinātā mācību procesa 
laikā. 

5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam". 
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1.§ 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
(turpmāk arī – Dome) ārkārtas sēdē ir iesniegti grozījumi 
Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) 
nolikumā. 
   Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas ieteikumu, Liepājas pilsētas pašvaldības 
nolikums tiek papildināts ar punktu, kas noteic, ka laikā, 
kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā 
ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, 
kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti 
pārvietošanās ierobežojumi, pašvaldības domes 
priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās 
situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā Domes un 
komiteju sēdes notiek attālināti, ievērojot 48., 49., 77. un 
78.punktā minētos nosacījumus. Domes priekšsēdētāja 
rīkojumā norāda, kādā veidā sabiedrība tiek informēta 
par attālinātās Domes vai komitejas sēdes norisi.  
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un saistošo noteikumu projektu. 
 

   Jautājuma par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumā apspriešanā 
piedalās: Vilnis Vitkovskis, Jānis Vilnītis un Uldis Sesks. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" - nav 

"nebalso" - 1 (Modris Šveiduks) tehnisku iemeslu dēļ 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.144/5 "Par grozījumiem 
saistošajos noteikumos". 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 
“Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017.gada 
17.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Liepājas 
pilsētas pašvaldības nolikums””. 

 
2.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo 
situāciju (Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums 
Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” un likums 
“Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību”), kā arī ar to saistīto prognozējamo iespaidu uz 
valsts ekonomiku, izskatīšanai Domes ārkārtas sēdē ir 
iesnisgts lēmuma projekts, kas paredz pārcelt 2020.gada 
nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu - 
31.marta samaksas termiņš tiek pārcelts uz 30.aprīli. Tas 
nozīmē, ka līdz 2020.gada 30.aprīlim par 31.marta 
maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda. 
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Lēmuma projekts attiecās uz visiem nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem, kuri maksā nodokli par Liepājas 
pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem 
nekustamajiem īpašumiem.    
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda, Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, 
Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Māris 
Verpakovskis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" - nav 

"nebalso" - nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.145/5 "Par nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu". 

 
3.§ 

Par Krīzes vadības grupas izveidi 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka izskatīšanai Domes ārkārtas sēdē ir 
iesniegts lēmuma projekts, kurā, ņemot vērā Pasaules 
veselības organizācijas 2020.gada 11.marta 
paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas 
apmērus, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus 
pasākumus, papildus Ministru kabineta 2020.gada 
12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” noteiktajiem pasākumiem, paredzēts 
izveidot Krīzes vadības grupu. Šāda vadības grupa jau 
tika izveidota ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu un līdz 
šim darbojās.  
   Lūdz koleģiāli ar Domes lēmumu apstiprināt Krīzes 
vadības grupu un minēto rīkojumu atzīt par spēku 
zaudējušu. 
  Nolasa lēmuma projekta nolemjošo daļu. 
 

   Jautājumu par pašvaldības iespējām izsniegt sejas aizsargmaskas visiem Liepājas 
iedzīvotājiem, par krīzes punktu, pašvaldības iestāžu un aģentūru darbinieku 
nodrošināšanu ar sejas aizsargmaskām apspriešanā piedalās Pāvels Sereda, Jānis 
Vilnītis un Didzis Jēriņš. 
   Jautājuma par sagatavoto lēmuma projektu un konkrēti par 4.punkta redakciju 
apspriešanā piedalās: Vilnis Vitkovskis, Jānis Vilnītis, Dace Arāja un Gunārs Ansiņš. 
 

Jānis Vilnītis: - Lūdz pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas 
vadītāju Daci Arāju noformulēt 4.punkta redakciju. 
 

Dace Arāja: 
 

- Uzskata, ka 4.punktu nepieciešams atstāt esošā 
redakcijā, nenosakot pēc kuras amatpersonas 
priekšlikuma Krīzes vadības grupas sēdes tiek 
sasauktas, bet svītrot vārdus “katru darba dienu vai”, 
atstājot, ka sēdes tiek organizētas pēc nepieciešamības. 
 

Jānis Vilnītis: - Jautā, vai deputāti piekrīt minētajai 4.punkta redakcijai? 
 

Uldis Sesks: - Ierosina papildināt 4.punktu un noteikt, ka sēdes 
dalībnieki tiek informēti par sēdes norisi trīs stundas 
iepriekš. 
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Gints Ročāns: - Izsaka priekšlikumu 4.punkta formulējumu veidot 
tādējādi, ka Krīzes vadības grupas sēdes tiek 
organizētas katru darba dienu, ja Domes priekšsēdētājs 
nenosaka savādāk. 
 

Jānis Vilnītis: - Izsaka atbalstu Juridiskās daļas vadītājas izteiktajai 
4.punkta redakcijai.  
   Aicina balsot par lēmuma projektu, kura 4.punkts 
izteikts šādā redakcijā: 
“4. Krīzes   vadības   grupas   sēdes   tiek   organizētas   
pēc nepieciešamības, izmantojot attālinātas 
komunikācijas rīkus (piemēram, Jitsi, Zoom Meeting, 
Ciscowebex u.c.)”. 
 

 Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda, Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, 
Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Māris 
Verpakovskis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" - nav 

"nebalso" - nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.146/5 "Par Krīzes vadības 
grupas izveidi". 

 
4.§ 

Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamajamiem attālinātā mācību procesa 
laikā 

 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka, lai atbalstītu izglītojamos, kuru ģimenēm 
piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātas ģimene statuss 
un kuriem pienākas ēdināšanas maksas atvieglojumi un 
lai noteiktu kārtību, kādā attālinātā mācību procesa laikā 
izglītojamie var saņemt pašvaldības atbalstu ēdināšanai, 
izskatīšanai Domes ārkārtas sēdē ir iesniegts lēmuma 
projekts, kurā paredzēts uzdot Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvalde” no 2020.gada 25.marta koordinēt pārtikas 
karšu, kuras nominālvērtība ir 25 eiro (pārtikas iegāde 
tiek īstenota sadarbībā ar veikalu, pārtikas kartēm ir 
noteikti ierobežojumi, kas liedz ar tām iegādāties 
alkoholu, tabakas izstrādājumus un preces, kas nav 
uzskatāmas par pārtikas produktu), nodošanu izglītības 
iestādēm, kuru sociālie pedagogi nodod to bērna 
likumiskajam pārstāvim pret parakstu lietošanai.  
   Stāsta arī par citu pilsētupieredzi un rīcību minētā 
jautājuma risināšanā. 
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

   Jautājumu par ēdināšanas atbalsta izglītojamajiem sniegšanas termiņu un par 
pārtikas karšu personalizēšanu apspriešanā piedalās: Gunārs Ansiņš, Jānis Vilnītis, 
Gints Ročāns, Dace Arāja, Vilnis Vitkovskis, Māris Verpakovskis un Linda Markus-
Narvila. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  15 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, 
Linda Matisone, Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda, Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, 
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Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Māris 
Verpakovskis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" - nav 

"nebalso" - nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr. 147/5 "Par ēdināšanas 
atbalsta sniegšanu izglītojamajamiem attālinātā 
mācību procesa laikā" 

 
5.§ 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.19 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam" 

 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka izskatīšanai ārkārtas Domes sēdē ir 
iesniegti grozījumi pašvaldības budžetā 2020.gadam.  
   Rūpējoties par iedzīvotāju veselību un sekojot līdzi 
noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra 
rekomendācijām, Liepājas pilsētas pašvaldība aktīvi 
iesaistījusies un savas iniciatīvas ietvaros veic vairākus 
papildu epidemioloģiskās drošības pasākumus. Tādēļ no 
pamatbudžeta atlikuma plānots šim mērķim piešķirt                 
200 000 eiro. Plānots, ka no šiem līdzekļiem tiks 
apmaksāta seju aizsargmasku, aizsargtērpu un 
dezinfekcijas līdzekļu iegāde vairākām pašvaldības 
iestādēm, piemēram, Liepājas pilsētas Pašvaldības 
policijas, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta, 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes un Liepājas 
pilsētas bāriņtiesas darbiniekiem, kā arī sadarbībā ar 
NVO, aizsargmaskas tiks izdalītas senioriem. 
Nepieciešamības gadījumā iestāžu loks var tikt 
paplašināts. Tāpat no šī finansējuma plānots segt 
izmaksas, nodrošinot papildu drošības pasākumus 
prāmju sagaidīšanai Liepājas ostā, piemēram, tiek 
nodrošinātas pasažieru veselības pārbaudes un 
transportēšana uz mājvietām, lai maksimāli izvairītos no 
kontakta ar citiem sabiedrības locekļiem.Daļa 
finansējuma atvēlēta sabiedrības informēšanai par 
aktuālo situāciju.  
   Liepājas pilsētas pašvaldība sekos līdzi aktuālajai 
situācijai un atkarībā no apstākļiem reaģēs un 
finansējumu izlietos dažādu drošības pasākumu 
veikšanai.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un saistošo noteikumu projektu. 
 

   Jautājuma par ieekonomēto finanšu līdzekļu, kas tika ieplānoti sniega tīrīšanai un 
pasākumu, kas atcelti krīzes situācijas dēļ, organizēšanai, izmantošanu apspriešanā 
piedalās Pāvels Sereda un Jānis Vilnītis. 
 

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

"pret" -  nav 
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"atturas" - nav 

"nebalso" - 1 (Ludmila Rjazanova) tehnisku iemeslu dēļ 

Nolemj: 1. Pieņemt lēmumu Nr.148/5 "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības budžetu 2020.gadam"". 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 

"Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2019.gada 

19.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par 

Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 

2020.gadam"". 

 
 
Sēde slēgta 2020.gada 25.martā pulksten 14:41. 
 
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                      Jānis  Vilnītis (01.04.2020.) 

 

Protokolēja              Egita Lukjanova (01.04.2020.) 


