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SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 

2019.gada 12.decembrī Nr. 12 
 

Sēde sasaukta 2019.gada 12.decembrī pulksten 12.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 12.decembrī pulksten 12.02. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Helvijs VALCIS 
 
Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi: 

Atis DEKSNIS 
Helēna GERILOVIČA 
Gints ROČĀNS 
Edvīns STRIKS 
Vilnis VITKOVSKIS  

 
Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis: 

Linda MATISONE, darba pienākumu dēļ 
 
Klātesošie:  

Māris EGMANIS, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 
pilsētas domes nekustamā īpašuma pārvalde" vadītājs                                                   
Linda KRASOVSKA, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas pilsētas domes sociālais dienests" direktore                                                          

 
Sēdi protokolē: Zane KLAIŠE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.8 "PAR GARANTĒTO MINIMĀLO IENĀKUMU LĪMENI BĒRNAM 
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ". 

2. Par saistošo noteikumu "Par veselības aprūpes pabalstu" apstiprināšanu. 
3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM". 
4. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 

telpai Ugāles ielā 1/3-71, Liepājā. 
5. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 

telpai Dārza ielā 3-58, Liepājā. 
6. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 

telpai Jūrmalas ielā 11-4, Liepājā. 
7. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 

telpai Sakņu ielā 6/8-38, Liepājā. 
 

 



 

 

1. 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.8 "PAR GARANTĒTO MINIMĀLO IENĀKUMU LĪMENI BĒRNAM 
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ". 

 
ZIŅO Linda KRASOVSKA: 
 

- Lai paaugstinātu Liepājas pilsētas pašvaldībā 
noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni 
bērnam, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
(turpmāk – Dome) pastāvīgajā Sociālo lietu, 
veselības un sabiedriskās kārtības komitejā ir 
iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu Liepājas 
pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.8 "PAR GARANTĒTO MINIMĀLO 
IENĀKUMU LĪMENI BĒRNAM LIEPĀJAS 
PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ"" (turpmāk – Lēmuma 
projekts) un saistošo noteikumu projekts "Grozījumi 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.8 "PAR GARANTĒTO 
MINIMĀLO IENĀKUMU LĪMENI BĒRNAM 
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ"" (turpmāk – 
Saistošo noteikumu projekts). 
     Saistošo noteikumu projekts paredz palielināt 
Liepājas pilsētas pašvaldībā noteikto garantēto 
minimālo ienākumu līmeni bērnam no 70 euro uz 80 
euro mēnesī. 
     Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto Lēmuma 
projektu un Saistošo noteikumu projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:      Atbalstīt Lēmuma projektu un Saistošo 

noteikumu projektu un iesniegt izskatīšanai 
Domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2019. gada 
12. decembra sēdē. 

 
2. 

Par saistošo noteikumu "Par veselības aprūpes pabalstu" apstiprināšanu 
 

ZIŅO Linda KRASOVSKA: 
 

- Izskatīšanai Liepājas pilsētas domes (turpmāk – 
Dome) pastāvīgajā Sociālo lietu, veselības un 
sabiedriskās kārtības komitejā ir iesniegts lēmuma 
projekts " Par saistošo noteikumu "Par veselības 
aprūpes pabalstu" apstiprināšanu" (turpmāk – 
Lēmuma projekts) un saistošo noteikumu projekts 
"Par veselības aprūpes pabalstu" (turpmāk – 
Saistošo noteikumu projekts). 
     Izdot jaunus saistošos noteikumus ir 
nepieciešams, lai paplašinātu veselības aprūpes 
pabalsta saņēmēju loku, atvieglotu pabalsta 
pieprasīšanas kārtību, samazinot nepieciešamo 
iesniedzamo dokumentu apjomu, un veiktu 
redakcionālus labojumus spēkā esošajos 
saistošajos noteikumos. 
     Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto Lēmuma 
projektu un Saistošo noteikumu projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:      Atbalstīt Lēmuma projektu un Saistošo 

noteikumu projektu un iesniegt izskatīšanai 



 

 

Domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2019. gada 
12. decembra sēdē. 

 
3. 

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

 
ZIŅO Linda KRASOVSKA: 
 

- Izskatīšanai Liepājas pilsētas domes (turpmāk – 
Dome) pastāvīgajā Sociālo lietu, veselības un 
sabiedriskās kārtības komitejā ir iesniegts lēmuma 
projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 
2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.27 "PAR SVĒTKU PABALSTIEM"" (turpmāk – 
Lēmuma projekts) un saistošo noteikumu projekts 
"Grozījums Liepājas pilsētas domes 2012.gada 
20.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 "Par 
svētku pabalstiem" (turpmāk – Saistošo noteikumu 
projekts). 
     Saskaņā ar Liepājas pilsētas politisko vadlīniju 
uzdevumu 2017.-2021.gadam, tiek īstenota 
pakāpeniska vienreizēja bērna piedzimšanas 
pabalsta palielināšana, 2020.gadā to nosakot 250 
euro apmērā par vienu bērnu, 350 euro apmērā par 
katru bērnu, ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni, 
un 1500 euro apmērā par katru bērnu, ja vienās 
dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni.  
     Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto Lēmuma 
projektu un Saistošo noteikumu projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:      Atbalstīt Lēmuma projektu un Saistošo 

noteikumu projektu un iesniegt izskatīšanai 
Domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2019. gada 
12. decembra sēdē. 

 
4. 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Ugāles ielā 1/3-71, 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 Ugāles ielā 1/3-71, 
Liepājā" (turpmāk - Lēmuma projekts). 
     Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto Lēmuma 
projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:      Atbalstīt lēmuma projektu "Par kvalificētam 

speciālistam izīrējamas telpas statusa 
noteikšanu dzīvojamai telpai Ugāles ielā 1/3-71, 



 

 

Liepājā" un iesniegt izskatīšanai Domes 2019. 
gada 19. decembra sēdē. 

RUNĀ Helvijs VALCIS: 
 

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

 
5. 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Dārza ielā 3-58, 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 Dārza ielā 3-58, 
Liepājā" (turpmāk - Lēmuma projekts). 
     Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto Lēmuma 
projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ: Atbalstīt lēmuma projektu "Par kvalificētam 

speciālistam izīrējamas telpas statusa 
noteikšanu dzīvojamai telpai Dārza ielā 3-58, 
Liepājā" un iesniegt izskatīšanai Domes 2019. 
gada 19. decembra sēdē. 

RUNĀ Helvijs VALCIS: 
 

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

 
6. 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Jūrmalas ielā 11-4, 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 Jūrmalas ielā 11-4, 
Liepājā" (turpmāk - Lēmuma projekts). 
     Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto Lēmuma 
projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:      Atbalstīt lēmuma projektu "Par kvalificētam 

speciālistam izīrējamas telpas statusa 
noteikšanu dzīvojamai telpai Jūrmalas ielā 11-4, 
Liepājā" un iesniegt izskatīšanai Domes 2019. 
gada 19. decembra sēdē 



 

 

RUNĀ Helvijs VALCIS: 
 

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

 
7. 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Sakņu ielā 6/8-38, 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 Sakņu ielā 6/8-38, 
Liepājā" (turpmāk - Lēmuma projekts). 
     Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto Lēmuma 
projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:      Atbalstīt lēmuma projektu "Par kvalificētam 

speciālistam izīrējamas telpas statusa 
noteikšanu dzīvojamai telpai Sakņu ielā 6/8-38, 
Liepājā" un iesniegt izskatīšanai Domes 2019. 
gada 19. decembra sēdē. 

RUNĀ Helvijs VALCIS: 
 

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

 
Sēde slēgta 2019.gada 12.decembrī pulksten 12.25. 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS  Helvijs VALCIS 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Atis DEKSNIS 

 
KOMITEJAS LOCEKLE                                                                                     Helēna GERILOVIČA 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Gints ROČĀNS 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Edvīns STRIKS 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Vilnis VITKOVSKIS 
 
Protokolēja: 

  
              Zane KLAIŠE 

 


