
 

 

Liepājas pilsētas dome 

pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komiteja 

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv 

 

 
SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 

 
2020.gada 5.novembrī 

 
Nr. 10 

 
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 pašvaldības administrācijas 2020.gada 
18.septembra rīkojuma Nr.171/2.1.1 “Par papildus nosacījumiem Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” 1.3.apakšpunktu, Liepājas pilsētas domes pastāvīgās 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde notiek, izmantojot videokonferenču rīku 
Zoom Meeting. 

 
Sēde sasaukta 2020.gada 5.novembrī pulksten 13:00. 
Sēde atklāta 2020.gada 5.novembrī pulksten 13:00. 
Sēdi vada Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Atis  Deksnis 

 
Sēdē piedalās 4 komitejas locekļi: 

Linda Matisone  
Edvīns Striks 
Helvijs Valcis 

         Māris Verpakovskis 

 
Sēdē nepiedalās 2 komitejas locekļi: 

Gints Ročāns, saistībā ar dalību apmācībās 
Pāvels Sereda, tehnisku problēmu dēļ 

 
Uzaicinātās personas:  

Dace Arāja, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja 
Aija Mickus, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas juriste 

  
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 

 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem 
un atcelšanu. 

2. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS". 

3. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS". 

4. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams". 



 

 

5. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "OC Liepāja". 

 
Par papildjautājumu 

 

Ziņo Atis Deksnis: - Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī - Dome) 
pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. 
[..] 
   Aicina balsot par papildjautājuma "Par daļēju 
atbrīvošanu no studiju maksas Liepājas Universitātē" 
iekļaušanu Domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas sēdes darba kārtībā. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  5 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis) 
 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Iekļaut Liepājas pilsētas domes pastāvīgās 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba 
kārtībā jautājumu "Par daļēju atbrīvošanu no studiju 
maksas Liepājas Universitātē". 

 
1.§ 

Par Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem 
un atcelšanu 

 

Ziņo Dace Arāja: - Informē, ka, ņemot vērā Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas vēstulē norādīto, 
izskatīšanai Domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, ar 
kuru paredzēts par spēku zaudējušiem atzīt Domes 
2012.gada 30.augusta saistošos noteikumus Nr.14 
“Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā 
piešķiršanas kārtība un apmērs”, kā arī atcelt ar Domes 
2020.gada 17.septembra lēmumu Nr.468/13 
apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.36.  
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un saistošo noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  5 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis) 
 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu 
atzīšanu par spēku zaudējušiem un atcelšanu". 
 

Atis Deksnis:  - Lūdz deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu un 
saistošo noteikumu projektu ziņot Liepājas pilsētas 
domes sēdē. 



 

 

 
2.§ 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 
 

Ziņo Aija Mickus: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
grozījumus deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp 
Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA "LIEPĀJAS 
TEĀTRIS" par no pašvaldības funkcijām izrietošu 
uzdevumu veikšanu kultūras jomā.  
   Grozījumi nepieciešami, jo Covid-19 pandēmijas radīto 
seku rezultātā un sakarā ar valstī noteiktajiem 
ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas izplatības 
mazināšanai, pieprasījums pēc kultūras nozares 
pakalpojumiem būtiski samazinājās un šo iemeslu dēļ 
deleģēšanas līgumā noteiktos rezultatīvos rādītājus 
attiecībā uz jauniestudējumu skaitu, izrāžu skaitu, izrāžu 
apmeklētāju skaitu un pašu ieņēmumiem pilnā apmērā 
sasniegt 2020.gadā nav iespējams.  
    Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  5 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis) 
 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA 
"LIEPĀJAS TEĀTRIS"". 
 

Atis Deksnis: - Informē, ka ziņos par lēmuma projektu Domes sēdē. 

 
3.§ 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS" 

 

Ziņo Aija Mickus: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
grozījumus deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp 
Liepājas pilsētas pašvaldību un PSIA "LIEPĀJAS LEĻĻU 
TEĀTRIS" par no pašvaldības funkcijām izrietošu 
uzdevumu veikšanu kultūras jomā.  
   Grozījumi nepieciešami, jo Covid-19 pandēmijas radīto 
seku rezultātā un sakarā ar valstī noteiktajiem 
ierobežojumiem pandēmijas izplatības mazināšanai, 
deleģēšanas līgumā noteiktos rezultatīvos rādītājus 
attiecībā uz jauniestudējumu skaitu, izrāžu skaitu, izrāžu 
apmeklētāju skaitu un pašu ieņēmumiem pilnā apmērā 
sasniegt 2020. gadā nav iespējams.  
    Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  5 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis) 
 



 

 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar 
pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
"LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS"". 
 

Atis Deksnis: - Informē, ka ziņos par lēmuma projektu Domes sēdē. 

 
4.§ 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" 
 

Ziņo Aija Mickus: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
grozījumus deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp 
Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA "Liepājas latviešu 
biedrības nams" par no pašvaldības funkcijām izrietošu 
uzdevumu veikšanu kultūras un tautas jaunrades jomā.  
   Grozījumi nepieciešami, jo Covid-19 pandēmijas 
radīto seku rezultātā un sakarā ar valstī noteiktajiem 
ierobežojumiem pandēmijas izplatības mazināšanai, 
pieprasījums pēc kultūras nozares pakalpojumiem 
būtiski samazinājās un šo iemeslu dēļ deleģēšanas 
līgumā noteiktos rezultatīvos rādītājus saistībā ar 
organizējamo izstāžu un koncertprogrammu skaitu pilnā 
apmērā sasniegt 2020.gadā nav iespējams.  
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  5 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis) 
 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA 
"Liepājas latviešu biedrības nams"". 
 

Atis Deksnis: - Informē, ka ziņos par lēmuma projektu Domes sēdē. 

 
5.§ 

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "OC Liepāja" 

 

Ziņo Aija Mickus: - Informē, ka lēmuma projektā paredzēts apstiprināt 
grozījumus deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp 
Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA "OC Liepāja" par no 
pašvaldības funkcijām izrietošu uzdevumu veikšanu 
aktīva dzīvesveida un sporta jomā.  
   Grozījumi nepieciešami, jo Covid-19 pandēmijas 
radīto seku rezultātā un sakarā ar valstī noteiktajiem 
ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas izplatības 
mazināšanai, sporta pasākumu organizēšanas iespējas 



 

 

samazinājās un šo iemeslu dēļ deleģēšanas līgumā 
noteiktos rezultatīvos rādītājus attiecībā uz kopējo 
organizējamo sporta un brīvā laika pasākumu stundu 
skaitu 2020.gadā sasniegt nav iespējams. Līdz 
2020.gada beigām prognozējams, ka tiks noorganizētas 
par aptuveni 2310 stundām mazāk nekā bija plānots, 
slēdzot deleģēšanas līgumu. 
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  5 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis) 
 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA "OC 
Liepāja"". 
 

Atis Deksnis: - Informē, ka ziņos par lēmuma projektu Domes sēdē. 

 
6.§ 

Par daļēju atbrīvošanu no studiju maksas Liepājas Universitātē 

 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka Domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un 
sporta komiteja ir saņēmusi [..] (turpmāk arī – 
Iesniedzējs) iesniegumu par atbrīvošanu no studiju 
maksas Liepājas Universitātē.  
[..]  
   Saskaņā ar 2015.gada 8.jūnijā starp Liepājas 
Universitāti un Domi noslēgtā sadarbības līguma 
6.10.punktu pašvaldības iespējas noteikt studiju maksas 
atlaidi 40% apmērā ir ierobežotas, bet ņemot vērā 
Iesniedzēja sportiskos sasniegumus, kā arī to, ka [..] ir 
pilsētai nepieciešams speciālists, ir sagatavots lēmuma 
projekts, kurā paredzēts lūgt Liepājas Universitāti 
piešķirt [..] studiju maksas atlaidi 40% apmērā par 
studijām 2020./2021.mācību gadā.  
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  5 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis) 
 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.2/10 "Par daļēju atbrīvošanu 
no studiju maksas Liepājas Universitātē". 

 
 
Sēde slēgta 2020.gada 5.novembrī pulksten 13:17. 
 



 

 

 
Komitejas priekšsēdētājs  Atis Deksnis 

 

Komitejas priekšsēdētāja vietniece                                                                    Linda Matisone 

 

Komitejas loceklis                                                                                  Edvīns Striks 

 

Komitejas loceklis                                                                                  Helvijs Valcis 

 

Komitejas loceklis                                                                                    Māris Verpakovskis 

 

   

Protokolēja  Egita Lukjanova 

 


