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SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 

2019.gada 12.septembrī Nr. 9 
 

Sēde sasaukta 2019.gada 12.septembrī pulksten 12.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 12.septembrī pulksten 12.00. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Helvijs VALCIS 
Sēdē piedalās 4 komitejas locekļi: 

Atis DEKSNIS 
Helēna GERILOVIČA 
Linda MATISONE 
Gints ROČĀNS  

Sēdē nepiedalās 2 komitejas locekļi: 
Edvīns STRIKS, darba pienākumu dēļ 
Vilnis VITKOVSKIS, darba pienākumu dēļ 

Klātesošie:  
Santa ALTĀNE, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 
pilsētas domes sociālais dienests" direktores vietniece                                               
Kristīna BALODE, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 
Juridiskās daļas juriste                                                                                 
Māris EGMANIS, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 
pilsētas domes nekustamā īpašuma pārvalde" vadītājs                                                    

Sēdi protokolē: Zane KLAIŠE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM". 

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

3. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Mirdzas Ķempes ielā 2-125, Liepājā. 

4. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Roņu ielā 7-12, Liepājā. 

5. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais 
dienests" 2019.gada 16.jūlija lēmumu Nr.2-10/1/3068. 

 
1. 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM" 

 
ZIŅO Santa ALTĀNE: 
 

- Lai precizētu atsevišķu svētku pabalstu 
pieprasīšanas un izmaksas kārtību Liepājas 
pašvaldībā, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 



 

 

(turpmāk – Dome) pastāvīgajā Sociālo lietu, 
veselības un sabiedriskās kārtības komitejā ir 
iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU 
PABALSTIEM"" (turpmāk – Lēmuma projekts) un 
saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Liepājas 
pilsētas domes 2012.gada 20.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU 
PABALSTIEM"" (turpmāk – Saistošo noteikumu 
projekts). 
     Saistošo noteikumu projekts paredz precizēt 
pabalstu pieprasīšanas un izmaksas kārtību, 
nosakot, ka svētku pabalstus piešķir, pamatojoties 
uz personas iesniegumu kā arī noteikt pabalstu 
pieprasīšanas un izmaksu termiņus, pabalstu 
izmaksas veidu, paredzot pabalstu izmaksu ar 
pārskaitījumu pabalsta saņēmēja norādītajā 
kredītiestādes norēķinu kontā un precizē 
atsevišķus saistošajos noteikumos lietotos 
terminus. 
     Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto Lēmuma 
projektu un Saistošo noteikumu projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:      Atbalstīt Lēmuma projektu un iesniegt 

izskatīšanai Domes pastāvīgās Finanšu 
komitejas 2019. gada 12. septembra sēdē. 

 
2. 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Rojas ielā 3-55, Liepājā 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā" 11.panta trešo daļu, 
pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga 
pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai 
dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusu. Izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes (turpmāk - Dome) pastāvīgajā 
Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības 
komitejā ir iesniegts lēmuma projekts "Par 
kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas 
statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Rojas ielā 3-
55, Liepājā" (turpmāk - Lēmuma projekts). 
     Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto Lēmuma 
projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:      Atbalstīt Lēmuma projektu un iesniegt 

izskatīšanai Domes 2019.gada 19. septembra 
sēdē. 

RUNĀ Helvijs VALCIS: 
 

- Lūdzu deputātu Gintu Ročānu par šo jautājumu 
ziņot Domes sēdē. 

 
 
 
 



 

 

3. 
Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 

telpai Mirdzas Ķempes ielā 2-125, Liepājā 
 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā" 11.panta trešo daļu, 
pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga 
pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai 
dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusu. Izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes (turpmāk - Dome) pastāvīgajā 
Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības 
komitejā ir iesniegts lēmuma projekts "Par 
kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas 
statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Mirdzas 
Ķempes ielā 2-125, Liepājā" (turpmāk - Lēmuma 
projekts). 
     Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto Lēmuma 
projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:      Atbalstīt Lēmuma projektu un iesniegt 

izskatīšanai Domes 2019.gada 19. septembra 
sēdē. 

RUNĀ Helvijs VALCIS: 
 

- Lūdzu deputātu Gintu Ročānu par šo jautājumu 
ziņot Domes sēdē. 

 
4. 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Roņu ielā 7-12, Liepājā 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

- Pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā" 11.panta trešo daļu, 
pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga 
pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai 
dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusu. Izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes (turpmāk - Dome) pastāvīgajā 
Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības 
komitejā ir iesniegts lēmuma projekts "Par 
kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas 
statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Roņu ielā 7-
12, Liepājā" (turpmāk - Lēmuma projekts). 
     Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto Lēmuma 
projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:      Atbalstīt Lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai 

Domes 2019.gada 19. septembra sēdē. 
RUNĀ Helvijs VALCIS: 
 

- Lūdzu deputātu Gintu Ročānu par šo jautājumu ziņot Domes 
sēdē. 

 
5. 

Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais 
dienests" 2019.gada 16.jūlija lēmumu Nr.2-10/1/3068 

 
ZIŅO Kristīna BALODE: 
 

- Izskatīšanai Liepājas pilsētas domes (turpmāk - 
Dome) pastāvīgajā Sociālo lietu, veselības un 



 

 

sabiedriskās kārtības komitejā ir iesniegts 
lēmuma projekts "Par pašvaldības iestādes 
"Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" 
2019.gada 16.jūlija lēmumu Nr.2-10/1/3068" 
(turpmāk - Lēmuma projekts), kurā tiek apstrīdēts 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 
pilsētas Domes Sociālais dienests” (turpmāk - 
Sociālais dienests) 2019. gada 16. jūlijā 
pieņemtais lēmums Nr. 2-10/1/3068 “Par 
atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes 
statusu un dzīvokļa pabalstu” (iepazīstina ar 
Lēmuma projektu). 
     Sociālā dienesta lēmums ir atstājams spēkā. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:      Atbalstīt Lēmuma projektu un iesniegt 

izskatīšanai Domes 2019.gada 19. septembra 
sēdē. 

RUNĀ Helvijs VALCIS: 
 

- Lūdzu deputātu Gintu Ročānu par šo jautājumu 
ziņot Domes sēdē. 

 
Sēde slēgta 2019.gada 12.septembrī pulksten 12.10. 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS  Helvijs VALCIS 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Atis DEKSNIS 

 
KOMITEJAS LOCEKLE                                                                                     Helēna GERILOVIČA 

 
KOMITEJAS LOCEKLE                                                                                     Linda MATISONE 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Gints ROČĀNS 
 
Protokolēja: 

  
Zane KLAIŠE 

 


