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Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 

pastāvīgā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja 

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

 

SĒDES PROTOKOLS 
Liepājā 

2022.gada 6.oktobrī Nr.10 

Sēde sasaukta 2022.gada 6.oktobrī pulksten 12:02. 
Sēde atklāta 2022.gada 6.oktobrī pulksten 12:02. 
Sēdi vada komitejas priekšsēdētājs Helvijs Valcis 
 

Sēdē piedalās 6 deputāti: 
     Uldis Lipskis 
     Atis Deksnis 
     Uldis Hmieļevskis 
     Linda Matisone 
     Agris Mertens 
     Edvīns Striks 

  
Sēdē nepiedalās 2 deputāti: 
     Helēna Geriloviča, attaisnotā prombūtnē 
     Vilnis Vitkovskis, atvaļinājumā 

 

Uzaicinātās personas:  
Uldis Novickis, Liepājas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks (1.&) 

  
Sēdi protokolē Iveta Fomina 
 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas atskaite par darbu 2022.gada trešajā 
ceturksnī. 

 
1.§ 

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas atskaite par darbu  
2022.gada trešajā ceturksnī 

 
Ziņo Uldis Novickis:    - Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības policija 

(turpmāk – LPPP) 2022.gada 3.ceturksnī ir izveidojusi 588 
administratīvā pārkāpuma lietas; par transportlīdzekļu 
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu fiksēti 
801 pārkāpumi, kopumā saņemti 2960 izsaukumi (pagaidu 
turēšanas telpās ievietotas 19 personas, Valsts policijas 
Kurzemes reģiona pārvaldē nogādātas 24 personas, 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā nodotas 
17 personas, dzīvesvietā – 22, atskurbtuvē – 356 u.c.). 
LPPP saņemti 1595 iesniegumi, t.sk. Iedzīvotāju 
dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā 664 iesniegumi. Trešajā 
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ceturksnī kopumā iekasētā soda nauda - 35183 eiro 
apmērā. LPPP Nepilngadīgo lietu nodaļa apsekojusi 44 
veikalus pārbaudot alkohola un tabakas izstrādājumu 
tirdzniecību nepilngadīgajām personām un veikusi 
preventīvu veikalu administrāciju informēšanu. Pārkāpumi 
netika konstatēti. Atzīmē, ka LPPP turpina regulāri apsekot 
sabiedriskos objektus: staciju, Liepājas Olimpisko centru, 
Sporta manēžu, Liepājas ledus halli, koncertzāli “Lielais 
dzintars”, Rožu laukumu, Sociālo dienestu, Veco ļaužu 
dzīvojamo māju, Centrālo Zinātnisko bibliotēku, stadionus 
un izglītības iestādes. Pastiprināta uzmanība tika pievērsta 
arī pludmalei un jūrmalas parkam, sakarā ar suņu 
palaišanu bez pavadas un izvešanu peldvietās. Patruļu 
grafiki regulāri tiek aktualizēti, iekļaujot pastiprinātai 
apsekošanai jaunizbūvētos un atjaunotos infrastruktūras 
objektus kā Roņu iela, Pūt vējiņi, Zirgu sala, u.c. Pēc 
Sociālā dienesta un Bāriņtiesas lūguma regulāri tika 
apsekotas arī iespējamās nelabvēlīgās ģimenes. Papildus 
tika norīkoti darbinieki patruļām pilsētā vakara un nakts 
stundās atpūtas vietās, kur pulcējas lielāks apmeklētāju 
skaits (Juliānas un Pegaza pagalmu apkārtne, promenāde 
un pludmales kafejnīcas). Flotes ielas sociālajā mājā kādā 
no dzīvokļiem, bija izcēlies ugunsgrēks. Pašvaldības 
policijas darbinieki ugunsgrēka laikā un pēc tā likvidēšanas 
uzraudzīja sabiedrisko kārtību notikuma vietā, lai neviens 
no iemītniekiem patvaļīgi neiekļūst ēkā. Profilaktiskos 
nolūkos LPPP vakaros izbrauc reidos ar ieslēgtām 
bākugunīm. Aizturētas vairākas Valsts policijas meklēšanā 
esošas personas u.c. 
    Notiek darbs pie diviem Latvijas Lietuvas pārrobežu 
projektiem “Only safe!” un “SCAPE II”. Pašvaldības 
policijas pārstāvji piedalījās projekta “SCAPE II” partneru 
sanāksmē. Norisinājās darbs pie Erasmus+ projekta 
NEEDS “Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi 
sabiedrības drošībā” (The Needs-based education and 
studies in societal security), kura ietvaros, sadarbībā ar 
Baltijas jūras reģiona augstskolām un par iedzīvotāju 
drošību atbildīgām iestādēm, tiks izveidota tiešsaistes e-
mācību platforma sabiedrības drošības speciālistiem ar 
mūsdienās aktuālām specifikām. Šā gada septembrī 
Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks un sabiedrisko 
attiecību speciāliste piedalījās projekta intensīvā studiju 
nedēļā, ko organizēja Rīgas Tehniskā universitāte. LPPP 
ir saņēmusi 20 īpaši izturīgus planšetdatorus, lai uzlabotu 
darbinieku darbu un izmantotu pieejamās iespējas ar 
administratīvo pārkāpumu lietām. Četri LPPP darbinieki 
veica preventīvo darbu jauniešu nometnes dalībniekiem, 
kurā tika sniegta informācija par policijas darbu, 
ekipējumu, drošības noteikumiem u.c. 

Diskusijā par jautājumu 
piedalās: 
 

 
    (Atis Deksnis, Edvīns Striks, Helvijs Valcis, Agris 
Mertens, Uldis Hmieļevskis) par patrulēšanu pludmalē un 
darbinieku štata vietu paplašināšanu, par norādēm 
(smēķētājiem un suņu īpašniekiem) Jūrmalas parka 
teritorijā, par nepieciešamību slimnīcas uzņemšanas 
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nodaļā atjaunot policista štata vietu, par preventīvu darbu 
izglītības iestādēs, par tehniskām ierīcēm trokšņa 
mērīšanai arī transporta līdzekļiem (motocikliem). 

Par lēmumu balso: 
"par"  –  
 
 
“pret” –  
“atturas” –  
“nepiedalās” – 
 

 
    7 (Atis Deksnis, Uldis Hmieļevskis, Uldis Lipskis, 
Linda Matisone (rokas režīmā), Agris Mertens, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis) 
   nav 
   nav 
   nav  

Nolemj:      Pieņemt zināšanai Liepājas pilsētas Pašvaldības 
policijas sagatavoto ziņojumu par policijas darbu 
2022.gada trešajā ceturksnī. 

   

Sēde slēgta 2022.gada 6.oktobrī pulksten 12:25. 
 
Priekšsēdētājs                    Helvijs Valcis 

Priekšsēdētāja vietnieks                  Uldis Lipskis  

Komitejas loceklis                                                                               Atis Deknsis 

Komitejas locekle                                                                                Linda Matisone 

Komitejas loceklis                                                                               Agris Mertens 

Komitejas loceklis                                                                               Uldis Hmieļevskis 

Komitejas loceklis                                                                               Edvīns Striks 

Protokolēja                     Iveta Fomina  

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

 


