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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 9.jūnijā 

 
Nr.6  

Sēde sasaukta 2022.gada 9.jūnijā pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2022.gada 9.jūnijā pulksten 12:01. 
Sēdi vada Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības 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:  
Ainars Bunka, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta vadītājas vietnieks (1.§)  
Linda Krasovska, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta vadītāja (5.§) 
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (3.§, 4.§) 
Aija Mickus, Juridiskās daļas juriste (2.§) 
 
Sēdi protokolē Iveta Fomina 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par dalību ESF līdzfinansētā projekta “Dažādību veicināšana” ietvaros īstenotajā 
izmēģinājumprojektā. 

2. Par sociālā dienesta lēmumu. 

3. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Ventspils ielā 55-54, Liepājā. 

4. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Vītolu ielā 4-22, Liepājā. 

5. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm sociālajā nozarē. 

6. Par Ģimenes un demogrāfisko lietu komisijas darbu 2022.gada 1.pusgadā. 
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1.§ 
Par dalību ESF līdzfinansētā projekta “Dažādību veicināšana”  

ietvaros īstenotajā izmēģinājumprojektā 
 

Ziņo Ainars Bunka:    - Informē, ka Sabiedrības integrācijas fonds 
uzaicinājis Liepājas valstspilsētas pašvaldību 
piedalīties izmēģinājumprojektā “Atbalsta pasākumu 
sniegšana bezpajumtniekiem”, kas tiek īstenots ESF 
līdzfinansētā projekta “Dažādību veicināšana” 
ietvaros. Ņemot vērā minēto, nepieciešams Domes 
lēmums, lai apstiprinātu Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības dalību šajā aktivitātē, kā arī deleģējumu 
slēgt sadarbības līgumu. Atbalsta pasākumu ietvaros 
tiks izstrādāts jauns sociālais pakalpojums 
bezpajumtniekiem un īstenots izmēģinājumprojekts 
minētā pakalpojuma ieviešanai ar mērķi mazināt 
bezpajumtnieku sociālās atstumtības risku, vienlaikus 
veicinot viņu sociālekonomisko iekļaušanu un 
integrāciju sabiedrībā, kas uzskatāms par ilgtermiņa 
ieguvumu sabiedrībai kopumā. Izmēģinājumprojekta 
realizēšanai 2022.gadā nepieciešamais 
priekšfinansējums ir 6000 eiro apmērā no Liepājas 
pilsētas budžeta. Pēc gala maksājuma saņemšanas, 
institūcija atgriezīs pašvaldībai saņemto 
priekšfinansējumu. Kopējais finansējums, līdz 60000 
eiro apmērā, tiks 100% nodrošināts no Eiropas Sociālā 
fonda. Pašvaldība sadarbībā ar Sabiedrības 
integrācijas fonda piesaistītu pakalpojumu sniedzēju 
nodrošinās izmēģinājumprojektā iesaistāmo 
bezpajumtnieku atlasi un sniegs atbalstu mājokļa 
pieejamības nodrošināšanā, kā arī iesaistīsies 
pakalpojuma apraksta un izmēģinājumprojekta 
rezultātu izvērtēšanā un saskaņošanā. Vispārējo 
projekta vadību nodrošinās Liepājas pilsētas domes 
Sociālais dienests.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu "Par 
dalību ESF līdzfinansētā projekta "Dažādību 
veicināšana" ietvaros īstenotajā 
izmēģinājumprojektā". 

 
Debatēs par lēmuma 
projektu piedalījās: 

 
   - (Helvijs Valcis, Agris Mertens, Atis Deksnis, Edvīns 
Striks) par dzīvojamās platības ierādīšanu projektā 
iesaistītajām personām, projekta mērķauditoriju un 
kritērijiem, pēc kuriem tiks izraudzīti projekta 
dalībnieki. 

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

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

   Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par dalību ESF līdzfinansētā projekta 
“Dažādību veicināšana” ietvaros īstenotajā 
izmēģinājumprojektā". 

 
2.§ 

Par sociālā dienesta lēmumu 
 

Ziņo Aija Mickus:   - Informē, ka lēmuma projekts "Par sociālā dienesta 
lēmumu" nepieciešams, lai Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā izskatītu personas iesniegto 
apstrīdēšanas iesniegumu par pašvaldības iestādes 
“Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests” pieņemto 
lēmumu, ar kuru personai atcelts maznodrošinātas 
mājsaimniecības statuss un atteikts piešķirt mājokļa 
pabalstu. Domes lēmums paredz atcelt Sociālā 
dienesta pieņemto lēmumu.  
  Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

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

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par sociālā dienesta lēmumu". 

 

3.§ 
Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa  

noteikšanu dzīvojamai telpai Ventspils ielā 55-54, Liepājā 
 

Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai 
nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Nr.54 Ventspils 
ielā 55 noteiktu kvalificētam speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

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

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par kvalificētam speciālistam 
izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Ventspils ielā 55-54, Liepājā". 
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4.§ 
Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa  
noteikšanu dzīvojamai telpai Vītolu ielā 4-22, Liepājā 

 
Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai 

nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Nr.22 Vītolu ielā 
4 noteiktu kvalificētam speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

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

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par kvalificētam speciālistam 
izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Vītolu ielā 4-22, Liepājā". 

 
5.§ 

Informatīvs ziņojums par aktualitātēm sociālajā nozarē 
2022.gada pirmajā pusgadā 

 
Ziņo Linda Krasovska:     - (prezentācija) Informē par aktualitātēm sociālajā 

nozarē Liepājā pirmajā pusgadā. Par Sociālā dienesta 
2022.gada izvirzītajiem mērķiem: sociālo pakalpojumu 
nodrošināšana Liepājas iedzīvotājiem, struktūrfondu 
un citu ārvalstu projektu īstenošana sociālajā jomā, 
sociālo institūciju pakāpeniska infrastruktūras 
sakārtošana un darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšana.  
    Atzīmē, ka no 2022.gada 1.janvāra palielināts 
veselības aprūpes pabalsts pensionāriem un 
personām ar invaliditāti no 75 eiro līdz 150 eiro (300 
eiro ģimenei) gadā; no 2022.gada 1.janvāra līdz 
2022.gada 31.decembrim noteikti paaugstināti 
koeficienti garantētā minimālā ienākuma sliekšņu 
summai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai 
vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti - 
koeficients 2,5, mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas 
vecuma personas vai personas ar invaliditāti - 
koeficients 2, pārējām mājsaimniecībām -  koeficients 
1,5.  
    Šī gada 14.maijā, atzīmējot Starptautisko ģimenes 
un Mātes dienu, norisinājās Sociālā dienesta 
sadarbībā ar Liepājas bāriņtiesu un nodibinājuma 
“Sociālā atbalsta un izglītības fonds” Kurzemes 
ģimeņu atbalsta centru “Liepāja” organizētais 
pasākums audžuģimenēm un aizbildņiem. Atvērts SIA 
“Magnum Social & Medical Care” Centrs «Rūre», kas 
sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
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rehabilitācijas pakalpojumus; ir pabeigti 2 ārējās vides 
pielāgošanas darbi dzīvojamās ēkās Piltenes ielā 10 
un Rojas ielā 3. Informē par Sociālajam dienestam 
doto uzdevumu izpildi, par atbalsta sniegšanu 
Ukrainas civilliedzīvotājiem u.c. aktualitātēm. 

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

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

Nolemj:     Pieņemt zināšanai Liepājas pilsētas domes 
Sociālā dienesta vadītājas Lindas Krasovskas 
sniegto informāciju par aktualitātēm sociālajā 
nozarē par 2022.gada pirmo pusgadu. 

 

No komitejas sēdes plkst. 12:30 iziet deputāts Uldis Hmieļevskis. 
 

6.§ 
Par Ģimenes un demogrāfisko lietu komisijas  

darbu 2022.gada 1.pusgadā 
 

Ziņo Uldis Lipskis:   - (prezentācija) Informē par Ģimenes un 
demogrāfisko lietu komisijas darbu pirmajā pusgadā, 
par komisijas mērķi: veicināt Liepājas valstspilsētas 
ģimenes un demogrāfijas jomas  visaptverošu 
attīstību, sekmējot demogrāfisko rādītāju pozitīvu 
attīstību, ģimeņu vajadzību un ģimeņu labklājību 
veicinošu iniciatīvu īstenošanu. Atzīmē, ka kopā 
norisinājušās piecas komisijas sēdes. Aktuālākie 
jautājumi, kuri izskatīti komisijā:  
- par ģimenes vērtību popularizēšanu un 
nostiprināšanu; 
- Liepāja – labākā pašvaldība ģimenēm ar bērniem; 
- par aktīvāku sadarbību ar pašvaldības iestādēm 
(Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Izglītības pārvalde, 
Pašvaldības policija u.c.) un NVO, kas saistītas ar 
ģimenes un demogrāfijas jomu; 
- par Ģimenes un demogrāfijas jomas stratēģijas un 
rīcību plāna izstrādi; 
- par pasākumu «Liepājas ģimeņu diena» izveidi un/vai 
pasākumu skaita paaugstināšana, kas piemēroti 
ģimenēm. 
Pārrunāti jautājumi par bērna piedzimšanas pabalsta 
paaugstināšanu, bērnudārzu rindu problemātikas 
risināšanu, par atbalsta paaugstināšanu Aukļu 
dienesta pakalpojumiem. Komisijā diskutēts par 
plašāku atbalsta nodrošināšanu ģimenēm ar trīs un 
vairāk bērniem (brīvpusdienas, bezmaksas 
sabiedriskais transports, atlaižu un bonusu sistēma 
u.c.); par Goda titula «Liepājas kuplās ģimenes» 
izveidi un ieviešanu; sadarbībā ar biedrību «Latvijas 
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daudzbērnu ģimeņu apvienība» uzsākta ģimeņu, 
kurās piedzimis trešais bērns, sveikšana un 
informēšana par atbalsta iespējām.  
    Atzīmē, ka komisija izskatījusi jautājumu par 
Ģimenes atbalsta centra izveidi. Šobrīd Liepājā nav 
ģimenes atbalsta un krīzes centra, tomēr tā 
nepieciešamība ir aktuāla. Ģimenes atbalsta centrā 
būtu jāparedz atbalsts ģimenēm, bērniem un 
vecākiem, kuri nonākusi dažādās krīzes situācijās, 
atbalsts topošajiem un jaunajiem vecākiem, kuri vēlas 
pārtraukt grūtniecību vai vēlas nodot bērnu ārpus 
ģimenes aprūpē, kā arī jāparedz ikdienas prasmju 
apmācība jaunajiem vecākiem. 

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

 
    8 (Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, Uldis 
Hmieļevskis, Linda Matisone, Uldis Lipskis, Agris 
Mertens, Edvīns Striks, Helvijs Valcis, Vilnis 
Vitkovskis) 
   nav 
   nav 
   1 (Uldis Hmieļevskis) 
 
    Pieņemt zināšanai Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes Ģimenes un demogrāfisko 
lietu komisijas priekšsēdētāja Ulda Lipska sniegto 
informāciju par komisijas darbu 2022.gada pirmajā 
pusgadā. 

 
Sēde slēgta 2022.gada 9.jūnijā pulksten 12:44. 
 
Priekšsēdētājs                    Helvijs Valcis 

Priekšsēdētāja vietnieks                  Uldis Lipskis  

Komitejas loceklis                                                                               Atis Deknsis 

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 

 
 

 


