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SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 

2019. gada 11. jūlijā Nr. 7  

Sēde sasaukta 2019.gada 11.jūlijā pulksten 12.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 11.jūlijā pulksten 11.52. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Helvijs VALCIS 
 
Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi: 

Atis DEKSNIS 
Helēna GERILOVIČA 
Linda MATISONE 
Edvīns STRIKS 
Vilnis VITKOVSKIS 
  

Sēdē nepiedalās 1 komitejas locekļi: 
Gints ROČĀNS, darba pienākumu dēļ 
  

Klātesošie:  
Māris EGMANIS, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 
pilsētas domes nekustamā īpašuma pārvalde" vadītājs                                                   
Evija JAUNSLEINE, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 
Juridiskās daļas juriste                                                                                 
Linda KRASOVSKA, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas pilsētas domes sociālais dienests" direktore                                                          
  

Sēdi protokolē: Zane KLAIŠE 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par aktivitāšu deleģēšanu ESF līdzfinansētā projekta "Sociālo pakalpojumu 
atbalsta sistēmas pilnveide" izmēģinājumprojektā. 

2. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Klaipēdas ielā 106-32, Liepājā. 

3. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Eduarda Tisē ielā 52-27, Liepājā. 

4. Par Sociālā dienesta lēmumiem. 
 

1. 
Par aktivitāšu deleģēšanu ESF līdzfinansētā projekta "Sociālo pakalpojumu 

atbalsta sistēmas pilnveide" izmēģinājumprojektā. 
 

ZIŅO Linda KRASOVSKA: 
 

- Lai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas 
pilsētas domes Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais 



 

 

dienests) varētu deleģēt slēgt sadarbības līgumu ar 
Labklājības ministriju un īstenot sadarbības līgumā 
noteikto saistību izpildi, Izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes (turpmāk - Dome) pastāvīgajā Sociālo lietu, 
veselības un sabiedriskās kārtības komitejā ir iesniegts 
lēmuma projekts "Par aktivitāšu deleģēšanu ESF 
līdzfinansētā projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta 
sistēmas pilnveide" izmēģinājumprojektā" (turpmāk - 
Lēmuma projekts). 
     Izmēģinājumprojekta realizēšanai ir nepieciešams  
priekšfinansējums 3500 eiro apmērā no Liepājas 
pilsētas budžeta.  
     Kopējo finansējumu 85% apmērā nodrošina Eiropas 
Sociālais fonds un 15% tiks segts no valsts budžeta 
līdzekļiem. 
     Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto Lēmuma 
projektu. 

- Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs  par kandidātu atlasi piedalās Helvijs 
Valcis. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:      Atbalstīt Lēmuma projektu un iesniegt 

izskatīšanai Domes pastāvīgās Finanšu komitejas 
2019. gada 11. jūlija sēdē. 

 
2. 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Klaipēdas ielā 106-32, 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  Klaipēdas ielā 
106-32, 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 un iesniegt izskatīšanai 

Domes 2019.gada 18. jūlija sēdē. 
RUNĀ Helvijs VALCIS: 
 

- Lūdzu deputātu Edvīnu Striku par šo jautājumu ziņot 
Domes sēdē. 

 
3. 

Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai 
telpai Eduarda Tisē ielā 52-27, 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  Eduarda 
Tisē ielā 52-27, 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 un iesniegt 

izskatīšanai Domes 2019.gada 18. jūlija sēdē. 
RUNĀ Helvijs VALCIS: 
 

- Lūdzu deputātu Edvīnu Striku par šo jautājumu ziņot 
Domes sēdē. 

 
4. 

Par Sociālā dienesta lēmumiem. 
 
ZIŅO Evija JAUNSLEINE: 
 

- Izskatīšanai Liepājas pilsētas domes (turpmāk - 
Dome) pastāvīgajā Sociālo lietu, veselības un 
sabiedriskās kārtības komitejā ir iesniegts lēmuma 
projekts "Par Sociālā dienesta lēmumiem" (turpmāk - 
Lēmuma projekts), kurā tiek apstrīdēti Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas 
domes Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais 
dienests) 2019. gada 2. maijā pieņemtais lēmums Nr. 
2-10/1/2014 "Par maznodrošinātas personas statusa 
atcelšanu" un 2019.gada 3.maijā pieņemtais lēmums 
Nr. 2-10/1/2031 "Par Sociālā dienesta 2019.gada 
7.februāra lēmuma par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu 
atcelšanu un izmaksātā dzīvokļa pabalsta atgūšanu. "" 
(iepazīstina ar Lēmuma projektu). 
     Sociālā dienesta lēmumi ir atstājami spēkā. 

- Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs piedalās Helvijs Valcis un Edvīns 
Striks. 
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,  
NOLEMJ:      Atbalstīt Lēmuma projektu un iesniegt 

izskatīšanai Domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 
RUNĀ Helvijs VALCIS: 
 

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

 
Sēde slēgta 2019.gada 11.jūlijā pulksten 12.08. 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS  Helvijs VALCIS 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Atis DEKSNIS 

 
KOMITEJAS LOCEKLE                                                                                     Helēna GERILOVIČA 

 
KOMITEJAS LOCEKLE                                                                                     Linda MATISONE 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Edvīns STRIKS 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Vilnis VITKOVSKIS 

 
Protokolēja:  Zane KLAIŠE 



 

 

  

 


