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Sēde sasaukta 2019.gada 6.jūnijā pulksten 12.00. 

Sēde atklāta 2019.gada 6.jūnijā pulksten 12.08. 

Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Helvijs VALCIS 

Sēdē piedalās 6 komitejas locekļi: 

Atis DEKSNIS 
Helēna GERILOVIČA 
Linda MATISONE 
Gints ROČĀNS 
Edvīns STRIKS 
Vilnis VITKOVSKIS  

Klātesošie: 

Elīna TOLMAČOVA, Pašvaldības administrācijas Vides, veselības un 
sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja  
Taiga ZIEMELE, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas 
bāriņtiesa" vadītāja   

Sēdi protokolē Zane KLAIŠE 

   

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas bāriņtiesa" nolikumu. 
2. Par kapitāla piesaisti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA". 

1. 
Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas bāriņtiesa" nolikumu 

ZIŅO Taiga ZIEMELE: - Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 
Bāriņtiesa” ir plānojusi veikt izmaiņas apmeklētāju 
pieņemšanas laikos, paredzot, ka apmeklētāju pieņemšanas 
laikā darba kabinetos vienlaikus nav vairāki apmeklētāji, tā 
nodrošinot bāriņtiesas apmeklētāju tiesības uz privātumu un 
personas datu konfidencialitāti. Izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes (turpmāk - Dome) pastāvīgajā Sociālo lietu, veselības 
un sabiedriskās kārtības komitejā ir iesniegts lēmuma projekts 
"Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas bāriņtiesa" 
nolikumu" (turpmāk - Lēmuma projekts) un nolikuma projekts 
"Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas 



 

 

bāriņtiesa" nolikums" (turpmāk - Nolikuma projekts). 
      Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto Lēmuma projektu un 
Nolikuma projektu. 

- Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās Helvijs Valcis. 

KOMITEJA, balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, 

NOLEMJ:      Atbalstīt Lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai 
Domes 2019.gada 13. jūnija sēdē. 

RUNĀ Helvijs VALCIS: - Lūdzu deputātu Gintu Ročānu par šo jautājumu ziņot Domes 
sēdē. 

2. 
Par kapitāla piesaisti sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 

SLIMNĪCA" 

ZIŅO Elīna 
TOLMAČOVA: 

- Izskatīšanai Liepājas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 
pastāvīgajā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības 
komitejā ir iesniegts lēmuma projekts "Par kapitāla piesaisti 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ 
SLIMNĪCA"" (turpmāk - Lēmuma projekts). 
     2019.gada 5.martā noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas 
Stradiņa universitāti (turpmāk - RSU), Liepājas pilsētas 
pašvaldību (turpmāk - Pašvaldība), Liepājas Universitāti un 
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”. Šis līgums paredz ciešāku 
sadarbību jauno speciālistu klīnikā balstītas apmācības 
nodrošināšanā, lai veicinātu aktīvāku jauno speciālistu 
piesaisti. Pašvaldībā ir saņemts RSU ierosinājums palielināt 
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” pamatkapitālu un uzņemt 
RSU SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” daļās. Pamatkapitāla 
palielināšanas rezultātā par vienu no slimnīcas kapitāla daļu 
turētājiem kļūs RSU. Pašvaldība kapitāla daļu palielināšanas 
rezultātā saglabās sabiedrībā tiešu izšķirošo ietekmi. 
     Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto Lēmuma projektu. 

RUNĀ Edvīns STRIKS: - Balsojumā nepiedalīšos 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - 1, 

NOLEMJ:      Atbalstīt Lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai 
Domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2019. gada 6. 
jūnija sēdē. 

 

Sēde slēgta 2019.gada 6.jūnijā pulksten 12.18.  
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Protokolēja   Zane KLAIŠE 

 


