
 
 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Finanšu komiteja 

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

 
SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
2019.gada 12.decembrī                      Nr. 12 

 
Sēde sasaukta 2019.gada 12.decembrī pulksten 14.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 12.decembrī pulksten 14.01. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 
Sēdē piedalās 7 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Atis DEKSNIS 
Uldis SESKS 
Gaļina SKOROBOGATOVA 
Edvīns STRIKS 
Modris ŠVEIDUKS 
Vilnis VITKOVSKIS 
  

Sēdē nepiedalās 1 komitejas locekļi: 
Linda MATISONE, komandējumā 
  

Klātesošie:  
Mārtiņš ĀBOLS, Attīstības pārvaldes vadītājs                                                                                                                          
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs                                                                                                                   
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības Izpilddirektors                                                                                                                            
Evija KALVENIECE, Pašvaldības administrācijas Finanšu   pārvaldes 
vadītāja                                                                                                 
Aiga KĻAVENIECE, Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece                                                                                                                
Linda KRASOVSKA, Sociālā dienesta direktore                                                                                                                             
Dace LIEPNIECE, pašvaldības Vides daļas vadītāja                                                                                                                       
Kristīne NIEDRE-LATHERE, Izglītības pārvaldes vadītāja                                                                                                                          
Agris SAULE, Attīstības pārvaldes projektu vadītājs                                                                                                                 
Laura STILBIŅA, ainavu arhitekte                                                                                                                                       
Elans STRAZDIŅŠ, Sporta pārvaldes vadītājs                                                                                                                              
Iveta STŪRE, pašvaldības Administratīvās daļas vadītāja                                                                                                             

  
Sēdi protokolē: Evija OŠENIECE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Par noteikumu "Pašvaldības dotācijas sadales kārtība sporta izglītības programmu 
īstenošanai" apstiprināšanu. 
2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 
"SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU 
IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS". 
3. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 
4. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.239 "Par projektu 
"Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Liepājas pilsētas ūdenstilpēs"". 
5. Par pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību pārvaldību. 
6. Par pamatkapitāla palielināšanu. 
7. Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 
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degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta" (Ezermalas iela). 
8. Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā 4.kārta" (Kārļa Zāles laukums). 
9. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.139 "Par projektu 
"Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai"". 
10. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija lēmumā Nr.207 "Par projektu 
"Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā"". 
11. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM". 
12. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 
"PAR GARANTĒTO MINIMĀLO IENĀKUMU LĪMENI BĒRNAM LIEPĀJAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBĀ". 
13. Par saistošo noteikumu "Par veselības aprūpes pabalstu" apstiprināšanu. 
14. Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu. 
15. Par projektu "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana". 
16. Par Liepājas pilsētas apstādījumu koncepciju 2020.-2024.gadam. 
17. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 
"Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu. 
18. Par aizņēmumu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības 
ēkā Peldu ielā 5, Liepājā" īstenošanai. 
19. Par aizņēmumu projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta" īstenošanai. 
20. Par aizņēmumu projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" 
īstenošanai. 
21. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.33 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam". 
22. Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam. 
23. Par zemesgabala Toma ielā 19 daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 
24. Par ilgtermiņa ieguldījumu pieņemšanu. 
25. Par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 31 nodošanu lietošanā. 
26. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.133 "Par telpu 
Lazaretes ielā 7 nodošanu lietošanā". 
27. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.132 "Par 
neapdzīvojamo telpu Lazaretes ielā 7 nodošanu lietošanā". 
28. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-7 izsoli. 
29. Par nekustamo īpašumu Talsu ielā 51 izsolēm. 
30. Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 23, Liepājā, nodošanu atsavināšanai. 
31. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39, Liepājā, nodošanu atsavināšanai. 
32. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-10 atsavināšanu. 
33. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 
34. Par nekustamā īpašuma Neatkarības rotas ielā 1 atsavināšanu. 
35. Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 atsavināšanu. 
36. Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-62 atsavināšanu. 
37. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
38. Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 65-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
39. Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 10-20 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
40. Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10-23 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
41. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 1 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
42. Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
43. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
44. Par nekustamā īpašuma Atmodas bulvārī 6A izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
45. Par nekustamā īpašuma Cēsu rotas ielā 2 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
46. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 92-24 nosacīto cenu. 
47. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 13-35 nosacīto cenu. 
48. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 97-30 nosacīto cenu. 
49. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 20-26 nosacīto cenu. 
50. Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 nosacīto cenu. 
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1. 
Par noteikumu "Pašvaldības dotācijas sadales kārtība sporta izglītības 

programmu īstenošanai" apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Elans STRAZDIŅŠ: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai precizētu kārtību, 
kādā tiek piešķirta un aprēķināta pašvaldības dotācija 
sporta izglītības programmu realizēšanai Liepājas sporta 
klubiem un biedrībām. Lēmumā paredzētie naudas līdzekļi 
katru gadu tiek iekļauti  Sporta pārvaldes budžetā un 
piešķirti saskaņā ar noteikumos noteikto kārtību un 
kritērijiem - 2018.gada budžeta tika paredzēti līdzekli 30 
000 EUR; 2019.gada— 35 000 EUR, 2020.gadā plānots 
iekļaut- 35 000 EUR. Būtiski palielinoties audzēkņu 
skaitam sporta klubos un biedrībās iespējams lemt par 
Iīdzeklu apjoma palielinājumu. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni  par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
2. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 
"SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU 
IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS". 

 
ZIŅO Elans STRAZDIŅŠ: 
 

- Informē, ka ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu 
2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie 
noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību 
pašvaldības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības sporta programmas". Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni  par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
3. 

Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 
 

ZIŅO Iveta STŪRE: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai biedrība „Liepājas 
Neredzīgo biedrība” tai nodoto transportlīdzekli  turpinātu 
izmantot  transporta pakalpojumu nodrošināšanai 
cilvēkiem ar invaliditāti, tostarp, lai nogādātu cilvēkus ar 
invaliditāti uz sociālās rehabilitācijas un izziņas centru 
„Dvēseles veldzes dārzs” Ziemupē. Tiks veicināta 
nodarbinātība un cilvēku ar invaliditāti iekļaušanās 
sabiedrībā. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8  
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balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 

izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Uldi Sesku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
4. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija lēmumā Nr.239 "Par projektu 
"Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Liepājas pilsētas ūdenstilpēs"". 

 
ZIŅO Dace LIEPNIECE: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai precizētu 
pašvaldības īstenota projekta "Zivju resursu aizsardzības 
pasākumu nodrošināšana Liepājas pilsētas ūdenstilpēs" 
izmaksas pēc Lauku atbalsta dienesta pozitīva atzinuma 
saņemšanas par projekta pabeigšanu. Projekta kopējās 
izmaksas ir 13102,94 eiro, no kurām  ZF finansējums – 
10693,00 eiro, pašvaldības līdzfinansējums attiecīgi – 
2409,94 eiro. Projekta līdzfinansējums ir segts no 
pašvaldības Vides aizsardzības fonda līdzekļiem. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē.   

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
5. 

Par pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību pārvaldību. 
 

ZIŅO Ronalds FRICBERGS: 
 

- Informē, ka sagatavotā lēmumprojekta mērķis ir 
nodrošināt Liepājas pilsētas domes lēmumu un iekšējo 
normatīvo aktu atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma grozījumiem, kuri 
stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī. Ar grozījumiem 
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likumā (turpmāk – Pārvaldības likums) (stāsies 
spēkā 2020.gada 1.janvārī) ir uzlikts pienākums 
atvasinātas publiskas personas augstākai lēmējinstitūcijai 
apstiprināt sekojošas kārtības: kārtība, kādā kapitāla daļu 
turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un 
izvērtē atsevišķu institūciju un amatpersonu viedokli pirms 
vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas 
(33.pants); kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis 
izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa 
darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu 
sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir 
līdzdalība (34.panta trešā daļa). 
Ar Pārvaldības likuma grozījumiem, tiek noteikts, ka 
Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nominē kandidātus 
valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, 
kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt 
valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts 
kapitālsabiedrībās, kurās izveidota padome, kas uzliek par 
pienākumu domei atcelt 2015.gada 10.decembra 
noteikumus Nr. 1 “Par valdes un padomes locekļu amatu 
kandidātu nominēšanu kapitālsabiedrībās, kurās Liepājas 
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pilsētas pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt 
valdes vai padomes locekļus”. Pārvaldības likuma 
grozījumi paredz vēl daudzas izmaiņas, kuras 
nepieciešams ieviest kapitālsabiedrību pārvaldības 
uzraudzībā, tai skaitā viena no galvenajā izmaiņām ir tā ka, 
ja kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, Pārvaldības likumā 
paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem 
pašvaldības izpilddirektors. Jaunie noteikumi stāsies spēkā 
2020.gada 1.janvārī. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni  par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
6. 

Par pamatkapitāla palielināšanu. 
 

ZIŅO Ronalds FRICBERGS: 
 

- Informē, ka lēmums ir nepieciešams, lai SIA “Liepājas 
ūdens” varētu iegādāties nekustamo īpašumu Pļavu ielā 
8A, Liepājā un palielināt savu pamatkapitālu. SIA “Liepājas 
ūdens” tiks radīta iespēja attīstīt un uzlabot kanalizācijas 
nozares infrastruktūru, nodrošinot iedzīvotājiem 
kvalitatīvāku  ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. 
No pašvaldības budžeta līdzekļiem nepieciešami 26 300 
eiro nekustamā īpašuma iegādei. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Uldi Sesku  par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
7. 

Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, 
revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta" (Ezermalas iela). 

 
ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Informē, ka lēmums ir nepieciešams, lai sagatavotu 
projektu “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto 
teritoriju Liepājā 3. kārta” (Ezermalas iela) (Pr_297) un 
iesniegtu finansējuma saņemšanai. Projekta ietvaros 
plānots pārbūvēt Ezermalas ielu. Projekta mērķis ir 
degradētās teritorijas revitalizācija un publiskās 
pamatinfrastruktūras pārbūve, uzņēmējdarbības 
pieejamības veicināšana, nodrošinot jaunu darba vietu 
radīšanu.Projekta kopējās izmaksas - 1 843 434, 10 eiro. 
Projekta attiecināmās izmaksas – 1 600 000 eiro, no tām: 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85%) – 1 
360 000  eiro;valsts budžeta dotācija (3,75%) -  60 000  
eiro; Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 
(11,25%) – 180 000 eiro. Projekta neattiecināmās 
izmaksas – 243 434,10 eiro. Projekta īstenošanai 
nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējumu projekta 
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attiecināmo izmaksu segšanai 180 000 eiro: 2020. gadā – 
90 000 eiro; 2021. gadā – 90 000 eiro. Projekta 
īstenošanai nepieciešamais Liepājas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējumu projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 
243 434,10 eiro: 2020. gadā – 121 717,05 eiro; 2021. gadā 
– 121 717,05 eiro. 
Projekta īstenošanai nepieciešamais Liepājas pilsētas 
pašvaldības priekšfinansējums, ņemot vērā avansa 
maksājumu, projekta attiecināmo izmaksu segšanai 2021. 
gadā – 196 000 eiro. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
8. 

Par projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, 
revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4.kārta" (Kārļa Zāles laukums). 

 
ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Lēmums ir nepieciešams, lai sagatavotu un iesniegtu 
projekta pieteikumu darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju 
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros 
finansējuma saņemšanai un varētu uzsākt Kārļa Zāles 
laukuma projekta virzību. Projekta “Pamatinfrastruktūras 
nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā 4. kārta” ietvaros plānota Kārļa 
Zāles laukuma un inženierkomunikāciju tīklu pārbūve, 
tirdzniecības kanāla krastmalas nostiprināšana un 
teritorijas labiekārtošana, veloceliņa savienojuma izveide 
starp tramvaja tiltu un Baložu ielu, inženierkomunikāciju 
tīklu posmu pārbūve Baložu, Dzirnavu, Friča Brīvzemnieka  
un Stūrmaņu ielā. 
Projekta kopējās plānotās provizoriskās izmaksas ir 8 000 
000 eiro, no tām: ERAF - 4 272 764 eiro; 
Valsts budžeta dotācija - 188 504,30 eiro; Liepājas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums - 3 525 927,70 eiro;  Projekta 
neattiecināmās izmaksas 12 804 eiro.Projekta īstenošanai 
nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo 
un neattiecināmo izmaksu segšanai 2020. gadā - 353 
873,17 eiro, 2021.gadā - 2 830 985, 36 eiro, 2022. gadā - 
353 873,17 eiro. Projekta īstenošanai nepieciešamai 
pašvaldības priekšfinansējums attiecināmo izmaksu 
segšanai 2020.gadā  -  352 592,77 eiro, 2021.gadā 2 820 
742,16 eiro, 2022.gadā  - 352 592, 77 eiro. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu  par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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9. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.139 "Par projektu 
"Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai"". 

 
ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: 
 

- Informē, ka lēmums par projektu "Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna 
realizēšanai" nepieciešams, lai varētu paredzēt 
pašvaldības finansējumu gadījumā, ja Valsts kases 
aizņēmums netiks piešķirts pilnā projektā paredzētajā 
apjomā. Projekts tiek realizēts Deinstucionalizācijas plāna 
(DI) ietvaros, kur ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju pakalpojumi pamazām tiek aizstāti 
ar sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem un 
ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. Projekta 
ietvaros tiks izveidotas pakalpojumu sniegšanas vietas 
pašvaldībai piederošajos īpašumos: Jauniešu māja Reiņu 
meža ielā 12 - 44, Liepājā, nodrošinot 12 vietas; Grupu 
dzīvoklis pilngadīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem Viršu ielā 9/11, Liepājā, nodrošinot 16 vietas; 
Specializēto darbnīcu personām ar garīga rakstura 
traucējumiem Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā, 
nodrošinot 18 vietas; Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijas pakalpojuma sniegšana ģimeniskai videi 
pietuvinātā vidē Salmu ielā 53 un Kuldīgas ielā 20, Liepājā, 
nodrošinot 16 vietas. Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas tiek plānotas 2 630 900 eiro (divi miljoni seši 
simti trīsdesmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) 
apmērā, no kurām: Eiropas reģionālās attīstības fonda 
finansējums (85%) - 2 236 265 eiro; Valsts budžeta 
dotācija (3,75%) - 98 658,75 eiro; Liepājas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) - 295 976,25  eiro. 
Pašvaldības līdzfinansējums 295 976,25 eiro apmērā 
nepieciešams: 2020. gadā - 177 585,75 eiro; 2021. gadā - 
118 390,50 eiro. Ņemot vērā pieejamo avansa maksājumu 
90% apmērā no ERAF, 2021. gadā nepieciešams šāds 
pašvaldības priekšfinansējums - 233 492,38 eiro. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Gunārs Ansiņš par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
10. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija lēmumā Nr.207 "Par 
projektu "Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo industriju attīstībai Dārza ielā, 

Liepājā"". 
 

ZIŅO Agris SAULE: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai tiktu paredzēts 
finansējums un tā sadalījums pa gadiem (2019. un 2020. 
gadā). Projekts “Degradētas teritorijas atjaunošana, radošo 
industriju attīstībai Dārza ielā, Liepājā” ir iesniegts 
līdzfinansējuma saņemšanai Eiropas Savienības Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda ierobežotas atlases konkursā 
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām” pirmajā projektu 
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iesniegumu atlases kārtā. Projekta mērķis ir degradētas 
teritorijas reģenerēšana Liepājas pilsētā, izveidojot tajā 
infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam,  veicinot jaunu 
darba vietu radīšanu. Projekta plānotie sasniedzamie 
rezultāti ir: revitalizēta degradēta teritorija 0,53 hektāru 
platībā; radītas 2 jaunas darbavietas; komersantu 
investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 
– 115 400 eiro.Projekta plānotais kopējais finansējums 349 
910,91 eiro: projekta attiecināmās izmaksas – 204 181,59 
eiro no tām: Eiropas reģionālās attīstības fonda 
finansējums (85%) –173 554,34 eiro; valsts budžeta 
dotācija (3,75%) – 7 656,81 eiro; Liepājas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums (11,25%) –22 970,44 eiro; 
Projekta neattiecināmās izmaksas –174 056,20 eiro. 
Pašvaldībai jāsedz projekta neattiecināmās izmaksas un 
pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
11. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM". 

 
ZIŅO Linda KRASOVSKA: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams lai izdarītu grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.27 "Par svētku pabalstiem”. 
Saskaņā ar Liepājas pilsētas politisko vadlīniju uzdevumu 
2017.-2021.gadam, tiek īstenota pakāpeniska vienreizēja 
bērna piedzimšanas pabalsta palielināšana, 2020.gadā to 
nosakot 250 euro apmērā par vienu bērnu, 350 euro 
apmērā par katru bērnu, ja vienās dzemdībās dzimuši divi 
bērni, un 1500 euro apmērā par katru bērnu, ja vienās 
dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni. Bērna 
piedzimšanas pabalsta izmaksai 2020.gadā nepieciešamie 
līdzekļi ir 212 500 euro. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
12. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 
"PAR GARANTĒTO MINIMĀLO IENĀKUMU LĪMENI BĒRNAM LIEPĀJAS PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBĀ". 
 

ZIŅO Linda KRASOVSKA: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
paaugstināt Liepājas pilsētas pašvaldībā noteikto garantēto 
minimālo ienākumu līmeni bērnam, ir  nepieciešams 
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izdarīt grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 
13.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 "PAR GARANTĒTO 
MINIMĀLO IENĀKUMU LĪMENI BĒRNAM LIEPĀJAS 
PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ”. Tiesības pašvaldības domei 
noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām 
iedzīvotāju grupām (piemēram, bērniem, vecuma un 
invaliditātes pensiju saņēmējiem), kas nav zemāks valsts 
noteikto ienākumu līmeni - 53 euro mēnesī, noteic Ministru 
kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 
“Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 
3.punkts. Saistošo noteikumu projekts paredz palielināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībā noteikto garantēto minimālo 
ienākumu līmeni bērnam no 70 euro uz 80 euro mēnesī. 
Līdzekļi pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai izmaksai 107 000 euro ir ieplānoti Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes 
Sociālais dienests" 2020.gada budžetā. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
13. 

Par saistošo noteikumu "Par veselības aprūpes pabalstu" apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Linda KRASOVSKA: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt jaunus saistošos noteikumus "Par veselības 
aprūpes pabalstu”. Veselības aprūpes pabalsta apmēru, 
pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, 
kurām ir tiesības saņemt veselības aprūpes pabalstu, 
nosaka Liepājas pilsētas domes 2013.gada 14.novembra 
saistošie noteikumi Nr.45 ”Par veselības aprūpes 
pabalstu”. Lai paplašinātu veselības aprūpes pabalsta 
saņēmēju loku, atvieglotu pabalsta pieprasīšanas kārtību, 
samazinot nepieciešamo iesniedzamo dokumentu apjomu, 
un veiktu redakcionālus labojumus, ir nepieciešams izdarīt 
grozījumus saistošajos noteikumos. Saistošie noteikumi 
noteic: personu loku, kuriem ir tiesības saņemt veselības 
aprūpes pabalstu; pabalsta apmēru kalendārā gadā vienai 
personai un ģimenei; veselības aprūpes pakalpojumu 
veidus, par kuriem pabalsts var tikt piešķirts; veselības 
aprūpes pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas kārtību un 
izmaksas veidus. Veselības aprūpes pabalsta izmaksai 
2020.gadā nepieciešamie līdzekļi 262 300 euro ir ieplānoti 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas 
domes Sociālais dienests” 2020.gada budžetā. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu par lēmuma projektu ziņot 
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 Liepājas pilsētas domes sēdē. 
 

14. 
Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu. 

 
ZIŅO Kristīne 
NIEDRE-LATHERE: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai no 2020. gada 1. 
janvāra pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem 
palielinātu darba slodzi līdz vienai likmei līdzšinējās 0,9 
likmes vietā, attiecīgi palielinot arī darba laiku un 
atalgojumu. Tiks nodrošināts pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogu atalgojums, kas ir atbilstošs Ministru kabineta 
noteiktajai mēneša darba algas likmei, nosakot sekojošu 
darba slodzi nedēļā: 40 astronomiskās stundas, 36 
stundas mācību stundu/nodarbību vadīšanai un 4 stundas 
mācību sagatavošanai. Liepājas pilsētas pašvaldības 
budžetā 2020. gadā ieplānoti līdzekļi pirmsskolas izglītības 
pedagogu slodzes palielināšanai līdz 1 likmei, kam 
nepieciešams papildu finansējums EUR 201 026 apmērā. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni  par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
15. 

Par projektu "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana". 
 

ZIŅO Kristīne 
NIEDRE-LATHERE: 
 

- Informē, ka lēmums ir nepieciešams, lai nodrošinātu 
juridisko pamatu iesniegt projektu “Liepājas izglītības 
iestāžu mācību vides uzlabošana” Centrālās finanšu un 
līgumu aģentūras darbības programmas “Izaugsmes un 
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa (8.1.2. 
SAM) “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 
pirmās atlases kārtas projektu iesniegumu atlasē, lai 
pretendētu uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējumu, kā arī, lai noteiktu un pilnvarotu par projekta 
ieviešanu atbildīgo iestādi.Piesaistot Liepājas pilsētas 
pašvaldībai pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējumu EUR 2 047 455,90 apmērā,  tiks attīstīta 
infrastruktūra, kas tiešā veidā atbalsta kompetenču pieejā 
balstītu mācību īstenošanu, veicot investīcijas mācību 
telpās, ieguldījumus informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju attīstībā un ergonomiskās mācību vides 
attīstībā. Projekta ietvaros paredzēti sekojoši ieguldījumi 
trijās Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs: Liepājas 7. 
vidusskolā paredzēta 17 klašu telpu un 7 sanitāro mezglu 
atjaunošana, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu 
nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa, apkures nomaiņa 
atjaunojamajās telpās; 
Liepājas 8. vidusskolā paredzēta 20 klašu telpu un 4 
sanitāro mezglu atjaunošana, apkures sistēmas nomaiņa, 
elektroinstalācijas nomaiņa, ūdensapgādes un 
kanalizācijas iekšējo tīklu nomaiņa, elektronisko sakaru 
sistēmas izbūve; Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā 
paredzēta 23 klašu telpu un 5 sanitāro mezglu 
atjaunošana, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu 
nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa, apkures nomaiņa 
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atjaunojamajās telpās, elektronisko sakaru sistēmas 
ierīkošana, sporta zāles atjaunošana, sporta ģērbtuvju 
atjaunošana, ventilācijas izbūve sporta zālē. Projektu 
plānots īstenot 2020. gadā , un no pašvaldības 
nepieciešams finansējums EUR 635 313,91 apmērā, kas 
sevī ietver pašvaldības līdzfinansējuma daļu  un 
priekšfinansējuma daļu. Tā kā vienošanās par projekta 
īstenošanu pieļauj saņemt avansa maksājumu 90% 
apmērā no atbalsta summas, atlikušo daļu nepieciešamas 
segt pašvaldībai. Plānots, ka pašvaldības daļas segšanai 
tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē. Plānotās projekta 
kopējās izmaksas ir EUR 2 559 320,27 apmērā, no kurām: 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (80%) – 
EUR 2 047 455,90; Valsts budžeta dotācija (3.53%) – EUR 
90 328,94; Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 
(16,47%) – EUR 421 535,43. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni  par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
16. 

Par Liepājas pilsētas apstādījumu koncepciju 2020.-2024.gadam. 
 

ZIŅO Laura STILBIŅA: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams lai nodrošinātu 
publisko apstādījumu plānveidīgu jaunu stādījumu 
ierīkošanu un esošo stādījumu uzturēšanu un atjaunošanu, 
kā arī plānotu nepieciešamos līdzekļus ilgtermiņā, Liepājas 
pilsētas dome izveidoja darba grupu Liepājas pilsētas 
Apstādījumu koncepcijas 2020.-2024.gadam izstrādei. 
Darba grupa ir izstrādājusi Liepājas pilsētas Apstādījumu 
koncepciju 2020.-2024.gadam, kurā iekļauti priekšlikumi 
pilsētas apstādījumu papildināšanai un tam paredzamās 
aptuvenās izmaksas. Nepieciešamie līdzekļi 2020.gadā - 
62 426.70 EUR, tai skaitā 9 234.00 no pašvaldības vides 
fonda līdzekļiem, 2021.gadā - 35 172.00 EUR, tai skaitā 
5000 EUR no pašvaldības vides fonda līdzekļiem, 
2022.gadā - 45 560 EUR, tai skaitā 7260 EUR no 
pašvaldības vides fonda līdzekļiem, 2023.gadā 13 581 
EUR, tai skaitā 5000 EUR no pašvaldības vides fonda 
līdzekļiem + Skvēra Graudu ielā pie īpašuma Nr.43 
labiekārtošana (izmaksas tiks precizētas pēc projekta 
izstrādes), 2024.gadā 20 300 EUR, tai skaitā 5 000 EUR 
no pašvaldības vides fonda līdzekļiem + M.Ķempes skvēra 
apstādījumu atjaunošana (izmaksas tiks precizētas pēc 
projekta izstrādes). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: 
 

- Lūdz trūkstošos līdzekļus plānot Komunālās pārvaldes 
2020.gada budžeta grozījumos. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - Lūdz deputātu Gunāru Ansiņu  par lēmuma projektu 
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 ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
 

17. 
Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. 

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

ZIŅO Aiga KĻAVENIECE: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams 
ņemot vērā to, ka Liepājas pilsētas attīstības programmas 
2015.–2020. gadam pielikums Nr. 2.2. “Investīciju plāns 
2015.–2020. gadam” papildināts ar jauniem projektiem, kā 
arī veikta virkne precizējumi, nepieciešams apstiprināt 
plāna aktualizēto versiju. Pēc atbildīgo institūciju 
(struktūrvienības, iestādes, kapitālsabiedrības) 
pieprasījuma, veiktas 16 izmaiņas – precizēti dati (projekta 
nosaukums, projektā plānotās darbības, plānotie rezultāti, 
finansējuma apjoms un avoti) un veikti tehniski labojumi, kā 
arī iekļauti 6 jauni projekti: Zivju resursu aizsardzības 
pasākumu nodrošināšana Liepājas pilsētas ūdenstilpēs; 
Remigrācijas pasākumu sekmēšana Liepājas pilsētā; 
Baltijas pilsētu rīcība dzīvesveida izraisītu saslimšanu 
mazināšanā – inovatīva profilakses intervences modeļa 
izveide, iesaistot sabiedrības veselības pārvaldes iestādes 
Baltijas jūras reģionā; Starptautiskās konkurētspējas 
veicināšana; Latvijas starptautiskās konkurētspējas 
veicināšana tūrismā; Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju 
investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai 
Liepājā, 2. kārta (10.1.3.0/18/TP/012). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 
- Informē, ka līdz domes sēdei tiks papildinātas divas 
pozīcijas - 1) K.Porziņģa basketbola laukumu izbūve, 2) 
STACIONĀRĀ veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot 
veselības pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu 
efektivitāti” 2. kārta. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
18. 

Par aizņēmumu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas 
pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā" īstenošanai. 

 
ZIŅO Evija KALVENIECE: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai varētu saņemt 
aizņēmumu no Valsts kases ERAF  projekta 
“Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas 
pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā” īstenošanai. 
Projekta būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības 
kopējās izmaksas iepirkuma rezultātā – 5 486 025 EUR. 
Avansa un starpmaksājumi no ERAF un valsts plānoti  1 
905 484 EUR apmērā. Aizņēmumu var pieprasīt ne vairāk 
kā projekta attiecināmās izmaksas 2 780 235 EUR. 
Pārējais finansējums  jānodrošina no pašvaldības 
budžeta. Aizņēmums tiks izņemts 2020. gadā. Atmaksu 
plānots veikt, sākot ar 2023. gadu (procentu likme saskaņā 
ar Valsts kases noteiktajām aizdevumu likmēm). 2020. 
gadā būs jāveic procentu maksājumi  5 213 EUR. Kopējās 
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kredīta izmaksas 15 gadu ilgā periodā 2 850 278 EUR, 
t.sk.,  procentu   maksājumi  70043 EUR, ja procentu 
likme saglabājas 0,25% apmērā. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Uldi Sesku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
19. 

Par aizņēmumu projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1.kārta" īstenošanai. 

 
ZIŅO Evija KALVENIECE: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai varētu saņemt 
aizņēmumu no Valsts kases ERAF  projekta “Degradēto 
teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 
pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1. kārta” 
(Peldu iela) īstenošanai. Projekta būvdarbu, 
būvuzraudzības un autoruzraudzības kopējās izmaksas 
iepirkuma rezultātā – 1 025 846 EUR. Ņemot vērā avansa 
maksājumu 90% apmērā no ERAF finansējuma  793 531 
EUR, nepieciešams aizņēmums līdzfinansējumam un 
daļējam priekšfinansējumam līdz 232 315 EUR apmēram. 
Projekta rezultātā tiks sakārtota Peldu iela no Liepu ielas 
līdz Kūrmājas prospektam un gājēju aleja no Peldu ielas 59 
līdz Gulbju dīķim. Papildus tiks uzlabots ielas 
apgaismojums, izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācija, 
samazinot brauktuves applūšanu, kā arī izbūvēts jauns 
ūdensvada un kanalizācijas  tīkls. Aizņēmums tiks izņemts  
2020. gadā. Atmaksu plānots veikt, sākot ar 2023. gadu 
(procentu likme saskaņā ar Valsts kases noteiktajām 
aizdevumu likmēm). 2020. gadā būs jāveic procentu 
maksājumi  532 EUR. Kopējās kredīta izmaksas 10 gadu 
ilgā periodā 236 332 EUR, t. sk., procentu maksājumi  4 
017 EUR, ja procentu likme saglabājas 0,25% apmērā. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Uldi Sesku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
20. 

Par aizņēmumu projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" 
īstenošanai. 

 
ZIŅO Evija KALVENIECE: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai varētu saņemt 
aizņēmumu no Valsts kases ERAF  projekta 
“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” 
īstenošanai. Aizņēmumu var pieprasīt ne vairāk kā projekta 
attiecināmās izmaksas 2 823 529 EUR. Projekta rezultātā 
tiks restaurēts un pārbūvēts nams Kungu ielā 24, Liepājā 
par interjera muzeju, kā arī tiks veikta koncertdārza “Pūt, 
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vējiņi” pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana. 
Aizņēmums tiks izņemts vidējā termiņā, sākot ar 2020. 
gadu. Atmaksu plānots veikt, sākot ar 2023. gadu 
(procentu likme saskaņā ar Valsts kases noteiktajām 
aizdevumu likmēm). 2020. gadā būs jāveic procentu 
maksājumi  3529 EUR. 
Kopējās kredīta izmaksas 15 gadu ilgā periodā 2 892 917 
EUR, t.sk.,  procentu   maksājumi  69388 EUR, ja 
procentu likme saglabājas 0,25% apmērā. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Uldi Sesku  par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
21. 

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

 
ZIŅO Evija KALVENIECE: 
 

- Informē, ka grozījumi nepieciešami, lai precizētu 
nepieciešamo finansējumu ES struktūrfondu līdzfinansēto 
projektu īstenošanai un iestāžu uzturēšanai un 
pamatdarbības nodrošināšanai. Pamatbudžeta ieņēmumi 
tiek palielināti par 610543 euro, t.sk. pamatbudžeta 
ieņēmumi, ņemot vērā faktisko izpildi tiek palielināti par 
1271048 euro – šie ieņēmumi tiek plānoti kā atlikums, lai 
nodrošinātu nepieciešamo finansējumu 2020.gada 
budžetam. valsts transferti samazināti par 387131 euro, jo 
tiek precizēts plānotais finansējums ES struktūrfondu 
līdzfinansētajiem projektiem. Attiecīgi tiek samazināti arī 
izdevumi. maksas pakalpojumi samazināti par 237374 
euro. Ieņēmumi un attiecīgi arī izdevumi tiek samazināti, 
ņemot vērā faktisko izpildi. Speciālā budžeta ieņēmumi tiek 
samazināti par 339109 euro, bet ziedojumi un dāvinājumi – 
par 6799 euro. Plānotie ziedojumi tiek samazināti Sporta 
pārvaldei, bet speciālā budžeta samazinājums plānots 
Izglītības pārvaldei, ņemot vērā faktisko projektiem 
piesaistīto finansējumu, Sporta pārvaldei un PA 
“Nodarbinātības projekti” sakarā ar faktiski piešķirto NVA 
finansējumu. Plānotie aizņēmumi tiek samazināti par 
28670 euro. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē 
ziņošu es. 

 
 

22. 
Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam. 

 
ZIŅO Evija KALVENIECE: - Informē, ka lēmums nepieciešams, jo Budžets 



15 

 2020.gadam tiek virzīts apstiprināšanai pirms līdzekļu 
atlikuma uz gada sākumu precizēšanas, tādēļ tajā iekļauti 
pārsvarā izdevumi iestāžu uzturēšanai un pamatdarbības 
nodrošināšanai un finansējums ES struktūrfondu 
projektiem, lai nodrošinātu to īstenošanas nepārtrauktību. 
Attīstības projektiem un pasākumiem finansējums tiek 
nodrošināts daļēji, ievērojot piešķirto prioritāti un 
nepieciešamo finansējumu 2020.gada 1.ceturksnim. 
Papildu finansējuma piešķiršana attīstības projektiem un 
pasākumiem tiks izskatīta 2020.gadā pēc līdzekļu atlikuma 
precizēšanas. Budžeta projektā 2020.gadam nodrošināts 
finansējums: amatalgu fonda palielinājumam budžeta 
iestādēs strādājošajiem 10% robežās; pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības paaugstināšanai, 
atbilstoši 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta Pedagogu 
darba samaksas noteikumiem Nr.445, un slodzes 
palielināšanai no 0.912 uz 1; 1.-4.klašu skolēnu 
ēdināšanas izdevumiem 50% apmērā; pirmsskolas 
izglītības iestāžu bērnu rindas jauna reģistra ieviešanai; 
elektroinstalācijas, sanitāro mezglu un datortehnikas 
attīstības programmai; bērna piedzimšanas pabalsta 
palielināšanai no  uz 250 EUR un atbalsta pasākumu 
ieviešanai jauniešiem. Paredzēts finansējums, lai turpinātu 
pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas, ēku 
energoefektivitātes paaugstināšanas un mikrorajonu 
labiekārtošanas programmas. Nodrošināts finansējums 
sporta un kultūras pasākumiem kā arī līdzfinansējums 
privātajām izglītības iestādēm un aukļu dienestam. 
2019.gada pamatbudžeta  izdevumi kopā ar finansēšanas 
daļu tiek plānoti EUR 108 645 788 apmērā, t.sk. valsts 
budžets – 30 842 945 EUR pašvaldības  pamatbudžets – 
70 065 316, t.sk. 4 324 449 aizdevuma atmaksa, 464 373 
EUR ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapitālā; maksas 
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 7 737 527 EUR. 
Izdevumi tiks nodrošināti no plānotajiem ieņēmumiem EUR 
99 335 472 apmērā, līdzekļu atlikuma  EUR 2 464 861 un 
kredītlīdzekļu piesaistes 6 845 455 EUR. Budžeta 
ieņēmumos 39 % sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi, 3,5% - nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi, 
48% - valsts mērķdotācijas, 8.2% - budžeta iestāžu 
ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi. Ziedojumu  un dāvinājumu ieņēmumi un 
izdevumi tiek plānoti  – EUR.19250 apmērā. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

RUNĀ Uldis SESKS: 
 

- Informē, ka SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas 
birojs" nepieciešami EUR 66 500, bet budžetā piešķirti 
EUR 18 300. Lūdz trūkstošos līdzekļus EUR 48 200 iekļaut 
budžetā. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - Jautā, vai komitejas locekļiem ir vēl kādi priekšlikumi? Ja 
tādu nav, aicina akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un 
saistošo noteikumu projektu, ņemot vērā Ulda Seska 
izteikto lūgumu. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē 
ziņošu es. 

 



16 

 
23. 

Par zemesgabala Toma ielā 19 daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka lēmuma projekts sagatavots lai uzlabotu 
izglītības iestādes infrastruktūru, tādējādi pārstāvot 
sabiedrības intereses, Liepājas pilsētas pašvaldībai 
jāpieņem lēmums par nekustamā īpašuma – zemesgabala 
Toma ielā 19, Liepājā, daļas iegādi. Tiks uzlabota izglītības 
iestādes infrastruktūra. Pirkuma maksa 24 200 eiro. Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
24. 

Par ilgtermiņa ieguldījumu pieņemšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai Liepājas pilsētas 
pašvaldība bez atlīdzības pieņemtu no Valsts ieņēmumu 
dienesta ilgtermiņa ieguldījumus, ko tas veicis pašvaldības 
zemesgabalā Cukura ielā 6, Liepājā, labiekārtojot 
stāvlaukumu. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
25. 

Par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 31 nodošanu lietošanā. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka lēmums jāpieņem, lai Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestāde “Liepājas Kapsētu pārvalde” varētu 
lietot pašvaldībai piederošās telpas Rīgas ielā 31 ar kopējo 
platību 102,1 kv. m. noliktavas un garāžas vajadzībām. 
Tiks izmantotas un uzturētas pašvaldības īpašuma 
neapdzīvojamās telpas. Pašvaldības iestāde “Liepājas 
Kapsētu pārvalde”, tāpat kā pārējie dzīvokļu īpašnieki,  
maksās ikmēneša apsaimniekošanas maksu mājas finanšu 
kontā, kā arī norēķināsies par saņemtajiem komunālajiem 
pakalpojumiem. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot 
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 Liepājas pilsētas domes sēdē. 
 

 
26. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.133 "Par telpu 
Lazaretes ielā 7 nodošanu lietošanā". 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai izdarītu grozījumu 
domes 14.04.2011. lēmumā Nr. 133 “Par telpu Lazaretes 
ielā 7 nodošanu lietošanā” un, atsaucoties uz Liepājas 
pilsētas pašvaldības aģentūras “Nodarbinātības projekti” 
lūgumu, papildus nodotu lietošanā divas telpas ar kopējo 
platību 45,7 kvadrātmetri, lai tajās ierīkotu noliktavu zāles 
pļaušanas agregātu uzglabāšanai. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

27. 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.132 "Par 

neapdzīvojamo telpu Lazaretes ielā 7 nodošanu lietošanā". 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai izdarītu grozījumu 
domes 14.04.2011. lēmumā Nr. 132 “Par neapdzīvojamo 
telpu Lazaretes ielā 7 nodošanu lietošanā” un, atsaucoties 
uz biedrības “Vienība” lūgumu, samazinātu tai kā 
sabiedriskā labuma organizācijai bezatlīdzības lietošanā 
nodoto telpu platību. Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 
3. punktu un 21. pantu, likuma Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta 
otrās daļas 41. punktu un šī panta trešo, piekto un sesto 
daļu, dome pieņem lēmumu par pašvaldības mantas 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 
organizācijai. Biedrība “Vienība” veic sabiedriskā labuma 
darbības pilsoniskās sabiedrības attīstībā, trūcīgo un 
sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības 
celšanā. Biedrības šī brīža sabiedriskā labuma darbību 
apjomam nav nepieciešamas tik lielas telpas, tāpēc 
lēmums paredz samazināt lietošanā nodoto telpu platību 
par 45,7 kvadrātmetriem.(no 203,5 kv.m uz 157,8 kv.m). 
Līgums ar biedrību “Vienība” par pašvaldības īpašuma 
Lazaretes ielā 7 lietošanu ir spēkā līdz 2021.gada 
1.maijam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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28. 
Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-7 izsoli. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma 
Ģenerāļa Baloža ielā 48-7, Liepājā, pirmo izsoli 2019.gada 
27.novembrī par nenotikušu. Lūdz atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai 
Liepājas pilsētas domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
29. 

Par nekustamo īpašumu Talsu ielā 51 izsolēm. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atzīt 
Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu trešo izsoli 2019.gada 6.novembrī par nenotikušu 
šādiem īpašumiem: Talsu ielā 51-1N, Liepājā; Talsu ielā 
51-5, Liepājā; Talsu ielā 51-6, Liepājā. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
30. 

Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 23, Liepājā, nodošanu atsavināšanai. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut 
uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esoša 
nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 23, kas sastāv no 
zemesgabala 1752 kv.m platībā un būves atsavināšanu, 
pārdodot to izsolē. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
31. 

Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39, Liepājā, nodošanu atsavināšanai. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut 



19 

 uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esoša 
nekustamā īpašuma Krūmu iela 39, kas sastāv no 
zemesgabala 19603 kv.m platībā un būves (skolas ēkas), 
atsavināšanu, pārdodot to izsolē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
32. 

Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-10 atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut 
uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Atmodas bulvārī 12-10, Liepājā, atsavināšanu, 
nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
33. 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut 
uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu izsoli, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana 
izsolē: Mirdzas Ķempes ielā 16A, Piltenes ielā 1-2N, 
Klaipēdas ielā 92-54N. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
34. 

Par nekustamā īpašuma Neatkarības rotas ielā 1 atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, 
lai nodotu atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Neatkarības rotas ielā 1, 
Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.4874. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 
projektu un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas 
pilsētas domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8  
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balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 

izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
35. 

Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Dankera ielā 1 atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz nodot 
atsavināšanai Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu Ģenerāļa Dankera ielā 1, Liepājā. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
36. 

Par dzīvokļa īpašuma Kārklu ielā 9-62 atsavināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz atļaut 
uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Kārklu ielā 9-62, Liepājā, atsavināšanu, nosakot 
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu 
atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa 
īrniekam. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

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

 
37. 

Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 59-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa 
Baloža ielā 59-6, Liepājā, 2019.gada 27.novembra izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 2500 EUR). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: - Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
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 Liepājas pilsētas domes sēdē. 
 

 
38. 

Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 65-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Brīvības 
ielā 65-5, Liepājā, 2019.gada 27.novembra izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 1300 EUR). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē 

 
 

39. 
Par dzīvokļa īpašuma Baidzeles ielā 10-20 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma 
Baidzeles ielā 10-20, Liepājā,  2019.gada 27.novembra 
izsoles rezultātus (nosolītā cena – 2400 EUR). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

40. 
Par dzīvokļa īpašuma Matīsa Gūtmaņa ielā 10-23 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Matīsa 
Gūtmaņa ielā 10-23, Liepājā, 2019.gada 16.oktobra izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 2940 EUR). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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41. 
Par nekustamā īpašuma Dzelzceļnieku ielā 1 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, 
lai apstiprinātu 2019.gada 6.novembrī rīkotās pašvaldības 
nekustamā īpašuma izsoles rezultātus un noslēgtu pirkuma 
līgumu ar izsoles uzvarētāju. Izsoles procesā iegūto 
līdzekļu novirzīšana paredzēta cita dzīvojamā fonda 
sakārtošanai. Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
un virzīt izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas 
domes 19.decembra sēdē. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Ati Deksni par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

42. 
Par dzīvokļa īpašuma Laivu ielā 9-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, dzīvokļa īpašuma Laivu 
ielā 9-7, Liepājā, 2019.gada 27.novembra izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 1600 EUR). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputātu Edvīnu Striku par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

43. 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmo objektu 2019.gada 16.oktobra 
izsoles rezultātus: dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9-9, Liepājā, 
nosolītā cena - 930 EUR; dzīvokļa īpašums Laivu ielā 9-10, 
Liepājā, nosolītā cena - 1700 EUR. Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
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44. 
Par nekustamā īpašuma Atmodas bulvārī 6A izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, nekustamā īpašuma 
Atmodas bulvārī 6A, Liepājā, 2019.gada 30.oktobra izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 42300 EUR). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

45. 
Par nekustamā īpašuma Cēsu rotas ielā 2 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt atsavināmā objekta, nekustamā īpašuma Cēsu 
rotas ielā 2, Liepājā, 2019.gada 30.oktobra izsoles 
rezultātus (nosolītā cena - 31 900 EUR). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

46. 
Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 92-24 nosacīto cenu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Oskara Kalpaka ielā 92-24, Liepājā, nosacīto 
cenu 15100 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts euro). 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt 
izskatīšanai un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 
19.decembra sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
47. 

Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 13-35 nosacīto cenu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
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 apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Siļķu ielā 13-35, Liepājā, nosacīto cenu 9700 
EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

48. 
Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 97-30 nosacīto cenu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts nepieciešams, 
lai apstiprinātu Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 97-30, Liepājā, nosacīto 
cenu 4100 EUR (četri tūkstoši viens simts euro). Lūdz 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai 
un apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
49. 

Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 20-26 nosacīto cenu. 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Turaidas ielā 20-26, Liepājā, nosacīto cenu 5900 
EUR (pieci tūkstoši deviņi simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Modris ŠVEIDUKS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

50. 
Par dzīvokļa īpašuma Ziemupes ielā 6-66 nosacīto cenu. 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts paredz 
apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa 
īpašuma Ziemupes ielā 6-66, Liepājā, nosacīto cenu 15300 
EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti euro). Lūdz atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai un 
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apstiprināšanai Liepājas pilsētas domes 19.decembra 
sēdē. 

KOMITEJA, balsojot ar 8 
balsīm par, pret-nav, 
atturas-nav, nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu un iesniegt 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
19.decembra sēdē. 

RUNĀ Jānis VILNĪTIS: 
 

- Lūdz deputāti Gaļinu Skorobogatovu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
Sēde slēgta 2019.gada 12.decembrī pulksten 15.30. 
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