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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 8.septembrī Nr. 9 

Sēde sasaukta 2022.gada 8.septembrī pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2022.gada 8.septembrī pulksten 12:00. 
Sēdi vada komitejas priekšsēdētājs Helvijs Valcis 
 

Sēdē piedalās 8 deputāti: 
      Uldis Lipskis 
      Atis Deksnis 
      Helēna Geriloviča, attālināti 
      Uldis Hmieļevskis 
      Linda Matisone 
      Agris Mertens 
      Edvīns Striks, attālināti 
      Vilnis Vitkovskis 

 

Uzaicinātās personas:  
Kristīna Balode, Juridiskās daļas juriste (1.§) 
Elita Karzone, Sociālā dienesta sociālo projektu daļas vadītāja (2.§) 
 
Sēdi protokolē Iveta Fomina 
 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Sociālā dienesta 2022.gada 20.jūlija lēmumu Nr.2-10/1/3640. 

2. Informatīvs ziņojums par izmēģinājumprojektu "Atbalsta pasākumu sniegšana 
bezpajumtniekiem". 

1.§ 
Par Sociālā dienesta 2022.gada 20.jūlija lēmumu Nr.2-10/1/3640 

 
Ziņo Kristīna Balode: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 
nepieciešams, lai Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā izskatītu personas iesniegto 
apstrīdēšanas iesniegumu par Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Domes Sociālais 
dienests” (turpmāk - Sociālais dienests) 2022.gada 
20.jūlija lēmumu Nr.2-10/1/3640 “Par atteikumu piešķirt 
maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un mājokļa 
pabalstu”. Ņemot vērā, ka valsts un pašvaldību finansiālās 
iespējas ir ierobežotas un visiem iedzīvotājiem sociālos 
pakalpojumus nevar nodrošināt, normatīvajos aktos tiek 
noteikti nosacījumi, kādiem apstākļiem ir jāizpildās, lai 
persona var saņemt sociālos pakalpojumus. Iesniedzējas 
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Runā Helvijs Valcis: 
 
 
 

gadījumā normatīvajos aktos noteiktās prasības 
neizpildās, jo nav gūts apstiprinājums, ka Iesniedzēja ir 
izmantojusi visas iespējas, lai uzlabotu savu materiālo 
stāvokli. Attiecībā uz personai piederošu īpašumu 
izvērtējumu Sociālais dienests konstatējis, ka, 
pamatojoties uz īres līgumu, iesniedzēja savu dzīvesvietu 
deklarējusi un dzīvo Kārļa ielā {..}, Liepājā, un, ka 
iesniedzējas tiesiskajā valdījumā ir dzīvokļa īpašums {..} 
Rucavā, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā 
(turpmāk – Īpašums). Izvērtējot iesniedzējas īpašumus 
kopsakarā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 36.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikti 
kritēriji, kas netiek uzskatīti par īpašumu sociālās 
palīdzības jomā, Sociālais dienests atzinis, ka 
iesniedzējas materiālie resursi neatbilst statusa un 
sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanas nosacījumiem, 
jo iesniedzējas tiesiskajā valdījumā atrodas Īpašums, kuru 
iesniedzēja var izmantot sava materiālā stāvokļa 
uzlabošanai. Pamatojoties uz Administratīvā procesa 
likuma 81.panta pirmo daļu, otrās daļas 1.punktu, piekto 
daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
5. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2020.gada 
17.decembra noteikumu Nr.809 “Noteikumi par 
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un 
sociālās palīdzības saņemšanu” 3., 8., 13. punktu, ar 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu 
Sociālā dienesta lēmums atstāts negrozīts.  
     Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 
   - Atzīmē, ka personai, sakārtojot ar viņas īpašumā 
esošos jautājumus, ir tiesības vērsties atkārtoti Sociālajā 
dienestā, lai saņemtu mājokļa pabalstu.   

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

 
   9 (Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Agris 
Mertens, Edvīns Striks, Helvijs Valcis, Vilnis 
Vitkovskis) 
   nav 
   nav 
   nav  

 
Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 

"Par Sociālā dienesta 2022.gada 20.jūlija lēmumu 
Nr.2-10/1/3640". 

 
2.§ 

Informatīvs ziņojums par izmēģinājumprojektu "Atbalsta  
pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem" 

 
Ziņo Elita Karzone: 
 
 
 

  - (prezentācija) Informē, ka, lai mazinātu ar 
bezpajumtniecību saistītās problēmas, 
izmēģinājumprojekta “Atbalsta pasākumu sniegšana 
bezpajumtniekiem” ietvaros tiks meklēti jauni, kompleksi 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debatēs par jautājumu 
piedalās: 

un vienlaikus katras personas individuālajām 
vajadzībām pielāgoti risinājumi, lai sniegtu 
bezpajumtniekiem tādu atbalstu, kas motivē un 
nodrošina iespējas saskarsmes un dzīves prasmju 
attīstībai, atkarību mazināšanai, nodarbinātības 
veicināšanai, mājokļa saglabāšanai u.c. Kopumā 
projektā tiks iesaistītas 100 personas, Liepājā - līdz 20 
personām. Mērķa grupai pakalpojums tiek nodrošināts 
12 mēnešus, no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 
31.augustam. Šobrīd tiek apzināta mērķa grupas 
potenciālā atlase. Nakts patversmes darbinieki seko 
līdzi savu klientu plūsmai un ir ieteikusi potenciālos 
projekta dalībniekus.  
Projekta ietvaros pašvaldībai būtiski nodrošināt mājokli 
bezpajumtniekam, kurā vismaz uz gadu projekta 
dalībnieks var mitināties  ar izdevīgiem nosacījumiem. 
Mājoklis ir iekārtots ar pašu nepieciešamāko un klients 
maksā par komunālajiem maksājumiem. Pakalpojuma 
sniedzējs tiks noskaidrots publiskā iepirkuma rezultātā, 
ko organizēs Sabiedrības integrācijas fonds un, kas 
attiecīgi nodrošinās mentora atbalstu mērķa grupai. 
Šobrīd tiek izstrādāts “pakalpojuma grozs”, kura 
ietvaros bez sociālā mentora, plānots piesaistīt 
psihologa/psihiatra, jurista, narkologa/veselības 
aprūpes speciālista, karjeras konsultanta konsultācijas 
un atbalsta pašpalīdzības grupu nodarbības. Plānots arī 
higiēnas “pakalpojumu grozs”. Jau šobrīd notiek aktīva 
dalība darba grupās. Plānots, ka ar personu mentors 
kontaktējas ~ 3 h nedēļā, sagatavo klienta lietu un 
atbalsta plānu pēc katra vajadzībām. Nekustamo 
īpašumu pārvalde veic nepieciešamos uzlabojumus 
dzīvokļos, sadarbībā ar biedrību «Tabitas sirds» tiek 
sagādāts pirmās nepieciešamības preces. No 14. līdz 
16.septembrim tiks labiekārtoti dzīvokļi ar pirmajām 
nepieciešamības lietām, savukārt no 19.septembra 
projekta dalībnieki iekārtosies mājvietās un saņems 
projektā paredzētos pakalpojumus. Atgādina, ka 
projekta īstenotājs ir Sabiedrības integrācijas fonds, 
izmēģinājumprojekta partneri Rīgas, Liepājas un 
Valmieras valstspilsētu pašvaldības un, ka atbalsts tiek 
nodrošināts Eiropas Savienības fonda Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju 
sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4.pasākuma “Dažādību 
veicināšana (diskriminācijas novēršana)” projekta 
“Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001). 
 
    - (Linda Matisone, Helvijs Valcis, Uldis Lipskis, Uldis 
Hmieļevskis) par klientu atsaucību dalībai projektā, par 
priekšfinansējuma atgūšanas termiņu, par iespējamiem 
riskiem projekta īstenošanā, par mentoru lomu, par 
dzīvokļu labiekārtošanu u.c. 
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Par jautājumu balso: 
 "par"  - 
 
 
 
“pret” –  
“atturas” -  
“nepiedalās” -  

 
    9 (Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, Uldis 
Hmieļevskis, Uldis Lipskis, Linda Matisone, Agris 
Mertens, Edvīns Striks, Helvijs Valcis, Vilnis 
Vitkovskis) 
   nav 
   nav 
   nav  
 

Nolemj:      Pieņemt zināšanai Liepājas pilsētas pašvaldības 
Sociālā dienesta informatīvo ziņojumu par 
izmēģinājumprojektu "Atbalsta pasākumu 
sniegšana bezpajumtniekiem". 

 
Sēde slēgta 2022.gada 8.septembrī pulksten 12:29. 
 

Priekšsēdētājs                    Helvijs Valcis 

Priekšsēdētāja vietnieks                  Uldis Lipskis  

Komitejas loceklis                                                                               Atis Deksnis 

Komitejas locekle                                                                               Helēna Geriloviča 

Komitejas locekle                                                                               Linda Matisone 

Komitejas loceklis                                                                              Agris Mertens 

Komitejas loceklis                                                                              Uldis Hmieļevskis 

Komitejas loceklis                                                                              Edvīns Striks 

Komitejas loceklis                                                                              Vilnis Vitkovskis 

 

Protokolēja                    Iveta Fomina  

 
 
 
 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 
 


