
 

 

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 8.oktobrī 

 
Nr. 9 

 
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 gan Rožu ielā 6, 226.telpā, gan 
izmantojot videokonferenču rīku Zoom Meeting. 

 
Sēde sasaukta 2020.gada 8.oktobrī pulksten 13:01. 
Sēde atklāta 2020.gada 8.oktobrī pulksten 13:01. 
Sēdi vada Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Atis Deksnis 

 
Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi: 

Linda Matisone  
Gints Ročāns 
Pāvels Sereda  
Edvīns Striks 
Helvijs Valcis 

  
Sēdē nepiedalās komitejas loceklis: 

Māris Verpakovskis, darba pienākumu dēļ 

 
Uzaicinātās personas:  

Vita Hartmane, SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” valdes locekle (1.§) 
Juris Jirgens, Kultūras pārvaldes vadītājs (8.§) 
Zane Pomerance, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes juriste (3.§ - 7.§) 
Elans Strazdiņš, Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītājs (2.§) 

 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 

 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
 

1. Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nomas maksas cenrādi. 

2. Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju 
atbalstam. 

3. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2020.gadā. 

4. Par saistošo noteikumu "Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 
2.mūzikas skolā" apstiprināšanu. 
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5. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 13.maija saistošajos 
noteikumos Nr. 10 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 
Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs". 

6. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 12.aprīļa nolikumā Nr.9 
"Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepiņa" nolikums". 

7. Par Liepājas pilsētas domes Izglītības komisijas 2020.gada 8.septembra lēmumu 
Nr.12. 

8. Par Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas 
nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei. 

 
 

1.§ 
Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nomas maksas cenrādi 

 

 - Informē, ka šobrīd spēkā esošais SIA "Liepājas latviešu 
biedrības nams" nomas maksas cenrādis ir apstiprināts 
2018.gadā, un kopš tā laika ir pieaugušas 
administratīvās izmaksas, konkrētāk, revidenta 
pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, interneta 
pakalpojumi, izdevumi par kursiem/semināriem, 
datorsistēmu apkalpošanas izdevumi un IT speciālista 
pakalpojumi, darbinieku algas, kā arī 2021.gadā plānota 
minimālās mēneša darba algas paaugstināšana valstī.   
   Ņemot vērā kapitālsabiedrības administratīvo izmaksu 
pieaugumu, kā arī to, ka 2018.gads bija Latvijas 
Simtgades gads un telpu noslodzes stundu skaits tajā 
gadā bija paaugstinājies nebijušos apmēros, šobrīd ir 
izstrādāts jauns SIA "Liepājas latviešu biedrības nams” 
nomas maksas cenrādis, kas ir papildināts arī ar tehnisko 
iekārtu izvietošanas vietas nomas maksu un reklāmas 
vietu nomas maksu.  
   Apstiprināšanas gadījumā, jaunais SIA "Liepājas 
latviešu biedrības nams” nomas maksas cenrādis 
stāsies spēkā no 2021.gada 1.janvāra.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Linda Matisone: - Informē, ka tehnisku iemeslu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  6 (Atis Deksnis, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Linda Matisone) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nomas 
maksas cenrādi". 
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2.§ 
Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju 

atbalstam 
 

Ziņo Elans Strazdiņš: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts "Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta 
organizāciju atbalstam" un attiecīgs nolikuma projekts.     
   Nolikuma projekts izstrādāts ar mērķi veicināt veselīgu 
dzīvesveidu un sporta attīstību Liepājas administratīvajā 
teritorijā, sekmēt sporta organizāciju veidošanos un 
darbību, finansiāli atbalstīt Liepājas pilsētas sporta 
organizācijas, to pārstāvētās komandas un individuālos 
sportistus. Nolikuma projektā noteiktie finansējuma 
piešķiršanas nosacījumi nodrošinās efektīvu un 
pārredzamu atbalsta sistēmu, tādējādi pieaugs 
nepieciešamība uzlabot sporta pakalpojumu kvalitāti. 
Veicinot sporta klubu veidošanos un darbību, sporta 
nozare dos pienesumu Liepājas pilsētas pašvaldības 
(turpmāk arī – pašvaldība) budžetā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un nolikuma 
projektu. 
 

   Par nolikuma 1.pielikumā norādītajiem prioritārajiem sporta veidiem un par sporta             
veidu “daiļslidošana” apspriešanā piedalās Pāvels Sereda un Elans Strazdiņš; 
jautājuma par finanšu līdzekļu apmēru, kāds nepieciešams sporta organizāciju 
atbalstam, apspriešanā piedalās: Edvīns Striks, Elans Strazdiņš un Gints Ročāns; par 
lēmuma projekta saskaņošanas procesā no Finanšu pārvaldes saņemto aizrādījumu 
par finanšu līdzekļu paredzēto novirzīšanu konkrētu izdevumu pozīciju segšanai 
apspriešanā piedalās Atis Deksnis un Elans Strazdiņš. 
 

Linda Matisone: - Informē, ka tehnisku iemeslu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  6 (Atis Deksnis, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, Edvīns 
Striks, Helvijs Valcis, Linda Matisone) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju 
piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam". 

 
3.§ 

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2020.gadā 

 

Ziņo Zane Pomerance: - Informē, ka lēmuma projekts sagatavots, lai noteiktu 
viena izglītojamā izmaksas Liepājas pilsētas 
pašvaldības vispārējās izglītības un pirmsskolas 
izglītības iestādēs.  
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   Uzsākot 2020./2021.mācību gadu, ir noslēgti 44 līgumi 
ar citām pašvaldībām par 524 audzēkņiem, kuri apmeklē 
Liepājas pilsētas izglītības iestādes, bet kuru deklarētās 
dzīvesvietas ir citu pašvaldību teritorijās, kā arī ar 35 
pašvaldībām ir noslēgti līgumi par 447 audzēkņiem, kuru 
dzīvesvieta ir deklarēta Liepājas pilsētā, bet kuri 
izglītojas citās pašvaldībās. 2020.gadā ieņēmumi no 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem ir ieplānoti                    
278 692 eiro apmērā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Linda Matisone: - Informē, ka tehnisku iemeslu dēļ nevar nobalsot 
lietvedības programmā, bet ir “par” sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  6 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda, Edvīns Striks, Helvijs Valcis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
2020.gadā". 

 
4.§ 

Par saistošo noteikumu "Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 
2.mūzikas skolā" apstiprināšanu 

 

Ziņo Zane Pomerance: - Informē, ka ir sagatavoti jauni saistošie noteikumi "Par 
vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas              
2.mūzikas skolā". Saistošajos noteikumos paredzēta 
kārtība, kādā tiek noteikts vecāku līdzfinansējums par 
izglītības ieguvi Liepājas pilsētas domes dibinātajā 
Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā, kas īsteno 
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas, 
kā arī ir noteiktas izglītojamo kategorijas, par kuriem ir 
tiesības saņemt līdzfinansējuma maksas atvieglojumus 
100%, 50% un 25% apmērā. Liepājas pilsētas 
2.mūzikas skola plāno, ka budžeta ieņēmumi 
palielināsies par 22% jeb 4 076 eiro. Vecāku 
līdzfinansējuma maksas atvieglojumu par izglītojamo 
saņem 49%, bet pilnu līdzfinansējumu maksā 51%.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  6 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda, Edvīns Striks, Helvijs Valcis) 

"pret" -  nav 
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"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par saistošo noteikumu "Par vecāku 
līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2.mūzikas 
skolā" apstiprināšanu". 

 
5.§ 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 13.maija saistošajos 
noteikumos Nr. 10 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 

Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" 
 

Ziņo Zane Pomerance: - Informē, ka ir sagatavots grozījums 2010.gada 
13.maija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par bērnu 
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 
Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs", kas paredz noteikt, ka ārkārtas gadījumos 
(pilsētā nepieciešamo speciālistu bērniem, aizbildņu un 
audžuģimenēs ievietotajiem bērniem u.c.) bērnu 
reģistrēšanu reģistrā un uzņemšanu pirmsskolas iestādē 
ārpus kārtas izskata Liepājas pilsētas domes Izglītības 
komisija un par pieņemto lēmumu informē Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvalde”, kā arī to, ka Liepājas pilsētai nepieciešamos 
speciālistus nosaka Liepājas pilsētas domes pastāvīgā 
Pilsētas attīstības komiteja. Minētais nosacījums 
nepieciešams, lai bērna likumiskajiem pārstāvjiem būtu 
skaidrākas prasības attiecībā uz ārpuskārtas vietas 
piešķiršanu un tie spētu noteikt, vai viņu profesija atbilst 
Pilsētas attīstības komitejas lēmumā norādītajām 
profesijām.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu projektu. 
 

   Jautājuma, kā tiks veidots minētais Liepājas pilsētai nepieciešamo speciālistu 
saraksts, un par jauno kārtību bērnu reģistrēšanai reģistrā uzņemšanai pirmsskolas 
iestādē, kas stāsies spēkā nākamā gada vidū, apspriešanā piedalās: Gints Ročāns, 
Zane Pomerance, Pāvels Sereda, Atis Deksnis un Edvīns Striks. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  6 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda, Edvīns Striks, Helvijs Valcis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 
13.maija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par bērnu 
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanaskārtību 
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Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs"". 
 

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

 
6.§ 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 12.aprīļa nolikumā Nr.9 
"Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepiņa" nolikums" 

 

Ziņo Zane Pomerance: - Informē, ka ir sagatavots grozījums 2012.gada 
12.aprīļa nolikumā Nr. 9 "Liepājas pirmsskolas izglītības 
iestādes "Liepiņa" nolikums", kas nepieciešams jo 
pirmsskolas izglītības iestādē ”Liepiņa” vairs nedarbojas 
Liepājas pilsētas aukļu dienests. Šo funkciju ir 
pārņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
"Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" un tas ietverts 
iestādes nolikumā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un 
nolikuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  6 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda, Edvīns Striks, Helvijs Valcis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2012.gada 
12.aprīļa nolikumā Nr.9 "Liepājas pirmsskolas 
izglītības iestādes "Liepiņa" nolikums"". 
 

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

 
7.§ 

Par Liepājas pilsētas domes Izglītības komisijas 2020.gada 8.septembra lēmumu 
Nr.12 

 

Ziņo Zane Pomerance: - Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldībā ir saņemts 
personas iesniegums, ar kuru tiek apstrīdēts Liepājas 
pilsētas domes Izglītības komisijas (turpmāk - Izglītības 
komisija) 2020.gada 8.septembra lēmums Nr.12. 
Izvērtējot faktiskos un tiesiskos apstākļus kopsakarā ar 
Liepājas pilsētas domes 2010.gada 13.maija 
saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Par bērnu 
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 
Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs”, ir konstatēts, ka Izglītības komisija ir pareizi 
konstatējusi faktiskos un tiesiskos apstākļus, un 
minētais Izglītības komisijas lēmums ir atstājams spēkā 
negrozīts.  
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   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma par sagatavoto lēmuma projektu apspriešanā piedalās Gints Ročāns un 
Zane Pomerance. Pāvels Sereda informē, ka nevar atbalstīt faktu, ka uz vietu 
piermsskolas izglītības iestādē bērnam ir jāgaida trīs gadi un balsos “pret” sagatavoto 
lēmuma projektu. 
 

Atis Deksnis: - Informē, ka balsošanā par sagatavoto lēmuma projektu 
nepiedalīsies, jo ir piedalījies Izglītības komisijas 
lēmuma pieņemšanā. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  4 (Linda Matisone, Gints Ročāns, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis) 

"pret" -  1 (Pāvels Sereda) 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Atis Deksnis) 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par Liepājas pilsētas domes Izglītības komisijas 
2020.gada 8.septembra lēmumu Nr.12". 
 

Atis Deksnis:     Lūdz deputātu Gintu Ročānu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
8.§ 

Par Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanu Eiropas kultūras galvaspilsētas 
nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei 

 

Ziņo Juris Jirgens: - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts "Par 
Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanu Eiropas 
kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 
2027.gadam priekšatlasei", kas nepieciešams, lai 
Liepājas pilsētas pašvaldība varētu sākt gatavot 
pieteikumu titula “Eiropas kultūras galvaspilsēta 
2027.gadam” iegūšanai, kā arī noteikt, ka līdz 
2020.gada 19.oktobrim jāizveido darba grupa 
pieteikuma priekšatlases sagatavošanai. Eiropas 
Parlamenta veiktais pētījums "Eiropas kultūras 
galvaspilsētas: Veiksmes stratēģijas un ilgtermiņa 
ietekme” norāda uz pozitīvo ilgtermiņa ietekmi uz 
kultūras mantojuma nozari, infrastruktūras attīstību, 
pozitīvo ietekmi uz pilsētvidi. Īstenojot pasākumu 
"Eiropas kultūras galvaspilsēta” tiek panākta tūlītēja 
pozitīva ietekme kultūras, sociālās un ekonomikas jomā, 
pastāv iespēja būtiski uzlabot pilsētas tēlu, kā arī uzlabot 
tūristu plūsmu ilgtermiņā. Šogad Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” esošajā 
budžetā pieteikuma gatavošanai paredzēti 50 000 eiro.  
   Aicina veikt grozījumus sagatavotajā lēmuma projektā, 
svītrojot 5.punktu un precizējot līdzšinējo 6.punktu. 

Atis Deksnis: - Aicina balsot par lēmuma projektu, kurā izdarīti šādi 
grozījumi: 

1) svītrots 5.punkts; 
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2) līdzšinējais 6.punkts uzskatāms par 5.punktu un 
izteikts šādā redakcijā: 

“5. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 
pilsētas pašvaldības administrācija” Sabiedrisko 
attiecību un mārketinga daļai nodrošināt sabiedrības 
informēšanu un publicitāti pasākumiem lēmuma 
1.punktā minētā pieteikuma izstrādē.”; 

3) līdzšinējais 7.punktu uzskatāms par 6.punktu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  6 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda, Edvīns Striks, Helvijs Valcis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanu 
Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma 
piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei" ar 
labojumiem. 

 

 
Sēde slēgta 2020.gada 8.oktobrī pulksten 13:51. 
 

 

Komitejas priekšsēdētājs  Atis Deksnis 

 

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks                                                                    Linda Matisone 

 

Komitejas loceklis                                                                                     Gints Ročāns 

 

Komitejas locekle                                                                                     Pāvels Sereda 

 

Komitejas locekle                                                                                     Edvīns Striks 

 

Komitejas loceklis                                                                                    Helvijs Valcis 

 

   

Protokolēja  Egita Lukjanova 

 


