
 

 

Liepājas pilsētas 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 

 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.8. un 6.9.apakšpunktu un Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācijas 2020.gada 21.decembra rīkojuma Nr.247/2.1.1 “Par papildus 
nosacījumiem Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai un rīcībai ārkārtējās situācijas laikā” 2.3.apakšpunktu, 
Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas 
sēde notiek izmantojot videokonferenču rīku Zoom Meeting. 

 

SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2021.gada 14.janvārī 

 
Nr. 1 

 
Sēde sasaukta 2021.gada 14.janvārī pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2021.gada 14.janvārī pulksten 12:00. 
Sēdi vada Sociālo lietu komisijas priekšsēdētājs Helvijs  Valcis 
Sēdē piedalās 6 deputāti: 

Vilnis Vitkovskis 
Edvīns Striks 
Atis Deksnis 
Linda Matisone 
Helēna Geriloviča 
Gints Ročāns 

Uzaicinātās personas:  
Taiga Ziemele, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas 
Bāriņtiesa” vadītāja (2.,3.,4.§)  
Linda Krasovska, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 
pilsētas domes Sociālais dienests” direktore (1.§)  

Sēdi protokolē Zane Klaiše 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.25 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem". 

2. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas darbību 2020.gadā. 

3. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu. 

4. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu. 

5. Par Sociālo lietu komisijas darbu 2020.gada otrajā pusgadā. 

1.§ 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.25 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem" 

Ziņo Linda Krasovska: - Lai sniegtu atbalstu pilngadību sasniegušajam bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem patstāvīgas dzīves uzsākšanai 
Liepājas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot sociālās garantijas un 
pabalstus apmērā, kas nav mazāks par normatīvajos aktos noteikto, 



 

 

izskatīšanai Liepājas pilsētas domes (turpmāk - Dome) pastāvīgajā 
Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejā ir iesniegts 
lēmuma projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010. 
gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par pabalstiem 
pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem"" (turpmāk - Lēmuma projekts) un saistošo 
noteikumu projekts "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010. gada 16. 
decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par pabalstiem pilngadību 
sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem"". 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, Linda Matisone, Gints Ročāns, 
Edvīns Striks, Helvijs Valcis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 

    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.25 "Par pabalstiem pilngadību 
sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem"". 

2.§ 
Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas darbību 2020.gadā 

Ziņo Taiga Ziemele: - Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtā daļa paredz, ka bāriņtiesa ne retāk 
kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu 
par savu darbību, tāpēc izskatīšanai Liepājas pilsētas domes (turpmāk 
– Dome) pastāvīgajā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības 
komitejā ir iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas 
darbību 2020.gadā" (turpmāk - Lēmuma projekts). Pārskata ziņojums 
publicējams pašvaldības mājaslapā (iepazīstina ar Lēmuma projektu). 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, Linda Matisone, Gints Ročāns, 
Edvīns Striks, Helvijs Valcis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par Liepājas 
pilsētas bāriņtiesas darbību 2020.gadā" 

Izsaka priekšlikumu 
Helvijs Valcis: 

- Ja nevienam nav iebildumu es varētu par šo jautājumu ziņot Domes 
sēdē. 

3.§ 
Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu 

Ziņo Taiga Ziemele: - Ņemot vērā, ka 2021. gada 10. maijā beidzas Liepājas pilsētas 
bāriņtiesas locekles Līgas Taurēnas pilnvaru termiņš, ir nepieciešams 
pieņemt lēmumu par atkārtotu ievēlēšanu amatā. Izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes (turpmāk – Dome) pastāvīgajā Sociālo lietu, veselības 
un sabiedriskās kārtības komitejā ir iesniegts lēmuma projekts "Par 
Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu" (turpmāk - Lēmuma 
projekts). L.Taurēna bāriņtiesas locekļa pienākumus pilda kopš 
2006.gada un atbilst Bāriņtiesas likuma 10.pantā noteiktajām 
bāriņtiesas locekļa kandidāta prasībām. Lēmuma pieņemšana 
nepieciešama, lai nodrošinātu pašvaldības pienākumu izpildi saskaņā 
ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 8. punktu (gādāt par aizgādnību, 
aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un 
interešu aizsardzību), kā arī lai nodrošinātu Liepājas pilsētas 
bāriņtiesas darbību. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, Linda Matisone, Gints Ročāns, 
Edvīns Striks, Helvijs Valcis, Vilnis Vitkovskis) 



 

 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par Liepājas 
pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Helvijs Valcis: 

- Ja nevienam nav iebildumu es varētu par šo jautājumu ziņot Domes 
sēdē. 

4.§ 
Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu 

Ziņo Taiga Ziemele: - Ņemot vērā, ka 2021. gada 10. maijā beidzas Liepājas pilsētas 
bāriņtiesas locekles Agnitas Lankovskas pilnvaru termiņš, ir 
nepieciešams pieņemt lēmumu par atkārtotu ievēlēšanu amatā. 
Izskatīšanai Liepājas pilsētas domes (turpmāk – Dome) pastāvīgajā 
Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejā ir iesniegts 
lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu" 
(turpmāk - Lēmuma projekts). A.Lankovska bāriņtiesas locekļa 
pienākumus pilda kopš 2006.gada un atbilst Bāriņtiesas likuma 
10.pantā noteiktajām bāriņtiesas locekļa kandidāta prasībām. Lēmuma 
pieņemšana nepieciešama, lai nodrošinātu pašvaldības pienākumu 
izpildi saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 8. punktu (gādāt 
par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko 
tiesību un interešu aizsardzību), kā arī lai nodrošinātu Liepājas pilsētas 
bāriņtiesas darbību. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, Linda Matisone, Gints Ročāns, 
Edvīns Striks, Helvijs Valcis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu "Par Liepājas 
pilsētas bāriņtiesas locekles ievēlēšanu" 

Izsaka priekšlikumu 
Helvijs Valcis: 

- Ja nevienam nav iebildumu es varētu par šo jautājumu ziņot Domes 
sēdē. 

5.§ 
Par Sociālo lietu komisijas darbu 2020.gada otrajā pusgadā 

Ziņo Helvijs Valcis: Izskatīšanai Liepājas pilsētas domes pastāvīgajā Sociālo lietu, 
veselības un sabiedriskās kārtības komitejā ir iesniegts lēmuma projekts 
"Par Sociālo lietu komisijas darbu 2020.gada otrajā pusgadā" 
(iepazīstina ar lēmuma projektu). 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

7 (Atis Deksnis, Helēna Geriloviča, Linda Matisone, Gints Ročāns, 
Edvīns Striks, Helvijs Valcis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
Akceptēt un pieņemt zināšanai darba kārtības jautājumu "Par 
Sociālo lietu komisijas darbu 2020.gada otrajā pusgadā". 

 
Tehnisku iemeslu dēļ par visiem iesniegtajiem lēmumu projektiem balsojums notiek roku režīmā.  

Sēde slēgta 2021.gada 14.janvārī pulksten 12:21. 

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
 

Helvijs VALCIS 

KOMITEJAS LOCEKLIS 
 

Atis DEKSNIS 

KOMITEJAS LOCEKLE  Helēna GERILOVIČA 

KOMITEJAS LOCEKLE  Linda MATISONE 

KOMITEJAS LOCEKLIS  Gints ROČĀNS 



 

 

KOMITEJAS LOCEKLIS  Edvīns STRIKS 

KOMITEJAS LOCEKLIS  Vilnis VITKOVSKIS 

Protokolēja   Zane KLAIŠE 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 


