
 

 

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.apakšpunktu un Liepājas pilsētas 
domes priekšsēdētāja 2020.gada 15.aprīļa rīkojumu Nr.71/2.1.1 “Par pastāvīgo komiteju un 
Domes sēžu organizēšanu ārkārtas situācijas laikā”, Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo 
lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēde notiek gan Rožu ielā 6, 226.telpā, gan 
izmantojot videokonferenču rīku Zoom Meeting. 

 

SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2020.gada 16.jūlijā 

 
Nr. 6 

Sēde sasaukta 2020.gada 16.jūlijā pulksten 12:02. 
Sēde atklāta 2020.gada 16.jūlijā pulksten 12:02. 
Sēdi vada Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētājs 
Helvijs  Valcis 
Sēdē piedalās 5 deputāti: 

Vilnis Vitkovskis 
 Edvīns Striks 
 Linda Matisone 
 Helēna Geriloviča 
 Gints Ročāns 

Sēdē nepiedalās 1 deputāts: 
Atis Deksnis 

Uzaicinātās personas:  
Uldis Novickis, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “ Liepājas 

pilsētas Pašvaldības policija” priekšnieks (1.§) 
Linda Krasovska, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 

pilsētas domes Sociālais dienests” direktore (2.§) 
 Māris Egmanis, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 

“Nekustamā īpašuma pārvalde” vadītājs (3.§)  
Sēdi protokolē Zane Klaiše 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. LPPP atskaite par 2020.gada II.ceturksni 

2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu” 

3. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Peldu ielā 60-6, Liepājā 

4. Par komisijas darba pārskatu 

 
 
 
 



 

 

1.§ 
LPPP atskaite par 2020.gada II.ceturksni 

Ziņo Uldis Novickis: - Izskatīšanai Liepājas pilsētas domes pastāvīgajā Sociālo lietu, 
veselības un sabiedriskās kārtības komitejā ir iesniegts jautājums 
"Par LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS darbu 
2020.gada II. ceturksnī". Informē par Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 
POLICIJA" (turpmāk – Pašvaldības policija) darbu 2020.gada 
otrajā ceturksnī (Iepazīstina ar sagatavoto atskaiti). 
    Papildus informē par Pašvaldības policijas pieredzi un rīcību 
Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumiem. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (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 
"LPPP atskaite par 2020.gada II. ceturksni".  

 
2.§ 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu” 

Ziņo Linda Krasovska: - Lai nodrošinātu dzīvokļa pabalstu izmaksu personām, kurām 
izīrētas Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā 
esošās dzīvojamās telpas, ir nepieciešams izdarīt grozījumu 
Liepājas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2010. gada 15. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 7 "PAR DZĪVOKĻA PABALSTU", 
precizējot dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību, izskatīšanai 
Domes pastāvīgajā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās 
kārtības komitejā ir iesniegts lēmuma projekts "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu”" (turpmāk - Lēmuma 
projekts) un saistošo noteikumu projekts "Grozījums Liepājas 
pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.7 "PAR DZĪVOKĻA PABALSTU"" (turpmāk - Saistošie 
noteikumi) . 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (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 
grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu”" 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

3.§ 
Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 

telpai Peldu ielā 60-6, 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 Peldu ielā 60-6, Liepājā". Lūdzu atbalstīt 
izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (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 
kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa 
noteikšanu dzīvojamai telpai Peldu ielā 60-6, Liepājā" 

Izsaka priekšlikumu 
Helvijs Valcis: 

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

 
4.§ 

Par komisijas darba pārskatu 

Ziņo Helvijs Valcis: - Izskatīšanai Liepājas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 
pastāvīgajā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības 
komitejā ir iesniegts jautājums "Par komisijas darba pārskatu", 
kurā tiek izskatīts Domes Sociālo lietu komisijas 2020.gada 
pirmā pusgada darba pārskats (iepazīstina ar sagatavoto 
pārskatu). 

Par lēmumu balso: 
"par"  -  

6 (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 
komisijas darba pārskatu". 

 
Sēde slēgta 2020.gada 16.jūlijā pulksten 12:16. 

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
 

Helvijs VALCIS 

KOMITEJAS LOCEKLE 
 

Linda MATISONE 

KOMITEJAS LOCEKLE  Helēna GERILOVIČA 

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 


