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SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2019.gada 17.janvārī Nr.1  

 
Sēde sasaukta 2018.gada 17.janvārī pulksten 10.30. 
Sēde atklāta 2018.gada 17.janvārī pulksten 10.33. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Vilnis VITKOVSKIS 
 
 
Sēdē piedalās 6 komitejas locekļi: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Linda MATISONE 
Ludmila RJAZANOVA 
Uldis SESKS 
Modris ŠVEIDUKS 
Jānis VILNĪTIS 

 
 
Uzaicinātās personas:  

Dace ARĀJA, Pašvaldības Administrācijas Juridiskās daļas vadītājas vietniece                                                                                       
Brigita DREIŽE, Pašvaldības Administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības  
                            daļas Sabiedrības pārvaldes speciāliste                                        
Māris EGMANIS, Iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" vadītājs                                                                                                         
Ronalds FRICBERGS, Pašvaldības izpilddirektors                                                                                                                            
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos                                                                                           
Inta ŠORIŅA, Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja valdes locekle                                                                                            
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos                                                                                               
Arnis VĪTOLS, Pašvaldības Administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas  
                         vadītājs                                                                           
Uldis ZUPA, Aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktors                                                                                                

                                                                     
 

Sēdi protokolē: Gita LUKATE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par piekrastes pārgājiena rīkošanu 2019.gadā. 
2. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS 

BIROJS". 
3. Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas 

konkursa nolikumu. 
4. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2019.gadam. 
5. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija lēmumā Nr.207 "Par dalību projekta 

"PROTI un DARI!" īstenošanā". 
6. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 
7. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 2018.gadā. 
8. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, zemesgabala Klaipēdas ielā 150 daļas, nomas 

tiesības izsoli. 
9. Par zemes vienības Kapsēdes ielā 12, Liepājā,  platības precizēšanu. 
10. Par zemesgabalu Drāšu ielā 4 un Drāšu ielā 6 nomas līgumu termiņu pagarināšanu. 
11. Par zemesgabala Peldu ielā 66A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. 



 

 

12. Par zemesgabala Jūrmalas parks daļas nomu. 
13. Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 1-9 atsavināšanu. 
14. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 3-20 atsavināšanu. 
15. Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 13-21 atsavināšanu. 
 
 

 
Par izmaiņām darba kārtībā un papildjautājumiem 

 
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Atklāj Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības 
komitejas (turpmāk – Komiteja) sēdi.  
   Ierosinu iekļaut darba kārtībā papildus jautājumu par mazo un 
vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa 
nolikumu 2019.gadam. 
  Ja citu priekšlikumu vai ierosinājumu nav, aicinu balsot. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Iekļaut Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas 

attīstības komitejas sēdes darba kārtībā papildjautājumu  
par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu 
līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2019.gadam. 

 
1. 

Par piekrastes pārgājiena rīkošanu 2019.gadā 
 

ZIŅO Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Aicinu Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja valdes locekli 
Intu Šoriņu iepazīstināt klātesošos ar informāciju par piekrastes 
pārgājiena rīkošanu 2019.gadā. 

RUNĀ Inta ŠORIŅA: 
 

- Iepazīstina klātesošos ar informāciju par 2018.gadā notikušo 
pārgājienu un informē par 2019.gadā plānoto.   
 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Ludmila RJAZANOVA, Gunārs ANSIŅŠ, Linda 
MATISONE, Jānis VILNĪTIS, Vilnis VITKOVSKIS, Inta ŠORIŅA. 
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Komitejas locekļi kopumā atbalsta piekrastes pārgājiena rīkošanu 
2019.gadā, tādēļ ierosinu precizēt lēmuma projektu paredzot, ka 
plānotais pasākums tiek konceptuāli atbalstīts.  
   Aicinu balsot par precizēto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.1 “Par piekrastes pārgājiena rīkošanu 

2019.gadā”. 
 

2. 
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “LIEPĀJAS REĢIONA  

TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS” 
 

ZIŅO Dace ARĀJA: 
 

- Lai nodrošinātu profesionālu, kvalitatīvu, mūsdienu prasībām un 
normatīvo aktu prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu, 
nepieciešams lēmums par Deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA 
„Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”, kura pildīs 
likumdošanā noteiktās pašvaldības funkcijas. Pildot šos uzdevumus 
tiks nodrošināta iespēja saņemt informāciju par tūrisma un atpūtas 
iespējām, kā arī veicināta saimnieciskā darbība. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par deleģēšanas 
līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS"". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par deleģēšanas 

līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS BIROJS" un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 24.janvāra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 
 



 

 

 
3. 

Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu  
līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 

 
ZIŅO Brigita DREIŽE: 
 

- Ir sagatavots Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas 
veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma 
projekts. Pamatojoties uz šo nolikumu, nevalstiskās organizācijas 
konkursa ietvaros var saņemt līdzfinansējumu jaunu, alternatīvu 
sociālo pakalpojumu sniegšanai vai uzlabot esošo sociālo 
pakalpojumu kvalitāti Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par Nevalstisko 
organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu 
līdzfinansēšanas konkursa nolikumu" un nolikuma projektu 
"Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas 
projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par Nevalstisko 

organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu 
līdzfinansēšanas konkursa nolikumu" un nolikuma projektu 
"Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas 
projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums" un iesniegt tos 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
17.janvāra sēdē. 

 
4. 

Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports"  
darba plānu 2019.gadam 

 
ZIŅO Uldis ZUPA: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par pašvaldības aģentūras 
"Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2019.gadam" 
paredz apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras 
"Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2019.gadam, kurš 
nepieciešams, lai nodrošinātu pārskatāmu un normatīvajiem aktiem 
atbilstošu Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras „Liepājas 
sabiedriskais transports” darbību.  
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības 

aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 
2019.gadam" un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS 
DOMES 2019.gada 24.janvāra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

- Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es. 

 
5. 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija lēmumā  
Nr.207 "Par dalību projekta "PROTI un DARI!" īstenošanā" 

 
ZIŅO Arnis VĪTOLS: 
 

- Pamatojoties uz grozījumiem attiecīgos Ministru kabineta 
noteikumos ar kuriem projekta “PROTI un DARI!” īstenošanas laiks 
tika pagarināts līdz 2020. gada 31.oktobrim tika noslēgta 
vienošanās starp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un 
aģentūru “Nodarbinātības projekti” par  projekta “PROTI un DARI!” 
īstenošanās laika pagarināšanu līdz 2020.gada 31.oktobrim, 
sagatavots lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas 
domes 2015.gada 14.maija lēmumā Nr.207 "Par dalību projekta 
"PROTI un DARI!" īstenošanā"". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumu 

Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija lēmumā Nr.207 
"Par dalību projekta "PROTI un DARI!" īstenošanā"" un 



 

 

iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
6. 

Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 
 

ZIŅO Mārtiņš TĪDENS: 
 

- Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas 
attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes 
protokols Nr.11), sagatavots lēmuma projekts “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 
   Lēmumā iekļauti atteikumi izmantot pirmpirkuma tiesības uz 2 
nekustamajiem īpašumiem. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.2 “Par pašvaldības atteikumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības”. 
 

7. 
Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 2018.gadā 

 
ZIŅO Mārtiņš TĪDENS: 
 

- Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma 
pārvalde” ir apkopojusi datus par 2018.gadā Pašvaldībā 
iesniegtajiem pirkuma – pārdevuma līgumiem. 
   Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu "Par pašvaldības 
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 2018.gadā". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.3 “Par pašvaldības atteikumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības 2018.gadā”. 
 

8. 
Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, zemesgabala  

Klaipēdas ielā 150 daļas, nomas tiesības izsoli 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas pilsētas 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta 
zemesgabala Klaipēdas ielā 150 daļas nomas tiesību izsoles, ar 
pretendentu atlasi, noteikumus.        
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par pašvaldībai 
piederoša nekustamā īpašuma, zemesgabala Klaipēdas ielā 150 
daļas, nomas tiesības izsoli". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldībai 

piederoša nekustamā īpašuma, zemesgabala Klaipēdas ielā 
150 daļas, nomas tiesības izsoli” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 24.janvāra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
9. 

Par zemes vienības Kapsēdes ielā 12, Liepājā,  platības precizēšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai varētu reģistrēt zemesgrāmatā Liepājas pilsētas pašvaldībai 
piekrītošo zemes vienību Kapsēdes ielā 12, sagatavots lēmuma 
projekts "Par zemes vienības Kapsēdes ielā 12, Liepājā, platības 
precizēšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemes vienības 

Kapsēdes ielā 12, Liepājā, platības precizēšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 



 

 

24.janvāra sēdē. 
RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
10. 

Par zemesgabalu Drāšu ielā 4 un Drāšu ielā 6 nomas līgumu termiņu pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai nodrošinātu tiesības pagarināt akciju sabiedrībai  “Veselības 
centru apvienība” zemes nomas līgumu par zemesgabalu Drāšu 
ielā 4 un Drāšu ielā 6, iznomāšanu autostāvvietām Liepājas 
medicīnas centram, termiņu uz laiku laiku līdz Tērauda - Namdaru 
ielas pārvada izbūvei, bet ne ilgāk kā līdz 2024.gada 10.janvārim, 
sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabalu Drāšu ielā 4 un 
Drāšu ielā 6 nomas līgumu termiņu pagarināšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabalu 

Drāšu ielā 4 un Drāšu ielā 6 nomas līgumu termiņu 
pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS 
PILSĒTAS DOMES 2019.gada 24.janvāra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
11. 

Par zemesgabala Peldu ielā 66A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai nodrošinātu SIA "FrondaLV" tiesības pagarināt zemes nomas 
līguma termiņu par zemesgabala Peldu ielā 66A daļas 1223 kv.m 
platībā iznomāšanu, teritorijas labiekārtošanai un aktīvās atpūtas 
vietas ierīkošanai termiņu līdz 2024.gada 13.maijam, sagatavots 
lēmuma projekts "Par zemesgabala Peldu ielā 66A daļas nomas 
līguma termiņa pagarināšanu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

   Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās: Gunārs ANSIŅŠ, Māris EGMANIS. 
KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 

Peldu ielā 66A daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu” un 
iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 
2019.gada 24.janvāra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
12. 

Par zemesgabala Jūrmalas parks daļas nomu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Lai nodrošinātu tiesības pārjaunot, starp Liepājas pilsētas 
pašvaldību un SIA "Taveli", noslēgto līgumu par zemesgabala 
Jūrmalas parka daļas 600 kv.m platībā, iznomāšanu uz laiku līdz 
2025.gada 21.maijam ar SIA "Jūrmalas parks", kafejnīcas 
uzturēšanai, sagatavots lēmuma projekts "Par zemesgabala 
Jūrmalas parks daļas nomu". 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projekts. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala 

Jūrmalas parks daļas nomu” un iesniegt to izskatīšanai 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2019.gada 24.janvāra sēdē. 

RUNĀ Vilnis VITKOVSKIS: 
 

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

 
13. 

Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 1-9 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: - Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Šķēdes ielā 



 

 

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

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Šķēdes ielā 1-9 atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 17.janvāra sēdē. 

 
14. 

Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 3-20 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža 
Brieža ielā 3-20 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža 
ielā 3-20, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Pulkveža Brieža ielā 3-20 atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
17.janvāra sēdē. 

 
15. 

Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 13-21 atsavināšanu 
 

ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Sagatavotais lēmuma projekts "Par dzīvokļa īpašuma Pulkveža 
Brieža ielā 13-21 atsavināšanu" paredz atļaut uzsākt Liepājas 
pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža 
ielā 13-21, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma 
iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma 

Pulkveža Brieža ielā 13-21 atsavināšanu” un iesniegt to 
izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 
17.janvāra sēdē. 

 
16. 

Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas  
konkursa nolikumu 2019.gadam 

 
ZIŅO Arnis VĪTOLS: 
 

- Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu atbalsta programma ir 
mērķtiecīgs pašvaldības atbalsta instruments uzņēmējdarbības 
attīstībā. Sniedzot atbalstu mazajiem un vidējiem komersantiem ar 
projektu konkursa palīdzību, tiks pievērsta uzmanība ilgtspējīgiem 
projektiem, kas saistīti ar jaunu darba vietu radīšanu, kā arī jaunu 
produktu vai pakalpojumu attīstīšanu. Tāpat projektiem, kas 
veicinās infrastruktūras attīstība teritorijās, kurās pašvaldība 
piesaista  Eiropas Savienības fondu līdzekļus vai pašvaldības 
budžeta līdzekļus. 
   Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 
2019.gadam” un nolikuma projektu "Mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums 
2019.gadam ". 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:    Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu "Par mazo un vidējo 

komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa 



 

 

nolikumu 2019.gadam” un nolikuma projektu "Mazo un vidējo 
komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa 
nolikums 2019.gadam " un iesniegt tos izskatīšanai pastāvīgās 
FINANŠU KOMITEJAS 2019.gada 17.janvāra sēdē.  

 
Sēde slēgta 2019.gada 17.janvārī pulksten 11.15. 
 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS  Vilnis VITKOVSKIS 

 

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS                                                                    Jānis VILNĪTIS 

 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Gunārs ANSIŅŠ 

 

KOMITEJAS LOCEKLE                                                                                     Linda MATISONE 

 

KOMITEJAS LOCEKLE                                                                                     Ludmila RJAZANOVA 

 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Uldis SESKS 

 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                   

 

 Modris ŠVEIDUKS 

 

 

Protokolēja:  Gita LUKATE 

 


