
 

 

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 

 
2021. gada 14. janvārī  

 
Nr. 1 

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 2021.gada 14.janvārī pulksten 13:00. 
Sēde atklāta 2021.gada 14.janvārī pulksten 13:00. 
Sēdi vada Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Atis  Deksnis 
 
Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi: 

Linda Matisone  
Edvīns Striks 
Helvijs Valcis 

         Gints Ročāns 
         Pāvels Sereda 
 
Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis: 

Māris Verpakovskis 
 

 
Uzaicinātās personas:  

Zane Pomerance, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Izglītības pārvalde” 
juriste 
Evija Mūrniece , Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” 
vadītāja vietniece 
Evija Jaunsleine, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas juriste  

  
Sēdi protokolē Agnese Lagzdiņa 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 

2. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS" 

3. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “OC Liepāja” 

4. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Liepājas latviešu biedrības nams”. 



 

 

5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
9. 

Par projektu "Uzņēmējdarbības plānošanas atbalsta pasākumi Kurzemes 
plānošanas reģionā". 
 
Par grozījumu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Futbola skola” 
nolikumā 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017. gada 16.marta nolikumā Nr.13 
"Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Liesmiņa" nolikums" 
 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2020.gada 21.maija nolikumā Nr.15 
"Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde 
nolikums" 
 
Par pirmsskolas izglītības iestādes "Pūcīte" nolikuma apstiprināšanu 
 
 
  

 
 

1.§ 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 

 

Ziņo Evija Jaunsleine: - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai noslēgtu 
deleģēšanas līgumu starp Liepājas pilsētas pašvaldību 
un SIA “Liepājas teātris” par pašvaldības funkcijas 
uzdevumu veikšanu, jo iepriekš noslēgtais līgums 
zaudēs spēku sakarā ar termiņa izbeigšanos 
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

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

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

 
2.§ 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS" 

Ziņo Evija Jaunsleine: - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai noslēgtu 
deleģēšanas līgumu starp Liepājas pilsētas pašvaldību 
un SIA “Liepājas Leļļu teātris” par pašvaldības funkcijas 
uzdevumu veikšanu, jo iepriekš noslēgtais līgums 
zaudēs spēku sakarā ar termiņa izbeigšanos. 
    Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

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

"pret" -  nav 



 

 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
" Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pašvaldības 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU 
TEĀTRIS"”  
 

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

 
3.§ 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “OC Liepāja” 
 

Ziņo Evija Jaunsleine: - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai noslēgtu 
deleģēšanas līgumu starp Liepājas pilsētas pašvaldību 
un SIA “OC Liepāja” par pašvaldības funkcijas uzdevumu 
veikšanu, jo iepriekš noslēgtais līgums zaudēs spēku 
sakarā ar termiņa izbeigšanos 
    Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “OC 
Liepāja” 
 

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

 
4.§ 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” 
 

Ziņo Evija Jaunsleine: - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai noslēgtu 
deleģēšanas līgumu starp Liepājas pilsētas pašvaldību 
un SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” par 
pašvaldības funkcijas uzdevumu veikšanu, jo iepriekš 
noslēgtais līgums zaudēs spēku sakarā ar termiņa 
izbeigšanos. 
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 



 

 

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

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

 
5.§ 

Par projektu "Uzņēmējdarbības plānošanas atbalsta pasākumi Kurzemes 
plānošanas reģionā". 

 

Ziņo Zane Pomerance: - Informē, ka lēmums ir nepieciešams, lai nodrošinātu 
juridisko pamatu sadarbībai ar Kurzemes plānošanas 
reģionu projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi 
Kurzemes plānošanas reģionā” (Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2015.-2020. gadam pielikuma 
Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020. gadam” projekta 
unikālais Nr. Pr_316) iesnieguma sagatavošanā un 
īstenošanā. 
2021. gada 6. janvārī Kurzemes plānošanas reģions 
Liepājas pilsētas pašvaldībai nosūtījis vēstuli “Par 
iepriekš noteikto projektu partnerību”, kurā Liepājas 
pilsētas pašvaldība tiek uzaicināta piedalīties projekta 
iesnieguma sagatavošanā un īstenošanā. 
Projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi 
Kurzemes plānošanas reģionā” tiks īstenotas aktivitātes 
nodarbinātības un konkurētspējas palielināšanai. 
Liepājas pilsētas pašvaldība projektā īstenos jauniešu 
uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, lai nodrošinātu 
nepieciešamās kompetences un prasmes reģiona darba 
tirgum, izveidojot Jauniešu uzņēmējdarbības un karjeras 
atbalsta centru, aprīkojot to ar darba stacijām četrās 
nozarēs, organizējot biznesa darbnīcas, tīklošanās 
pasākumus, forumus, hakatonu (tehnoloģiju maratonu), 
sagatavojot speciālistus, kuri nodrošinās atbalstu 
jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. 
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par projektu "Uzņēmējdarbības plānošanas 
atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā"  
 

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

 
 

6.§ 



 

 

Par grozījumu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Futbola skola” 
nolikumā 

 

Ziņo Evija Mūrniece: - Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
“Liepājas Futbola skola” maina atrašanās vietu un no 
2021.gada 8.janvāra atradīsies adresē Jūrmalas parkā 
3, Liepājā. Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Futbola 
skola” nolikumā, precizējot skolas adresi. 
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
 
 
Atis Deksnis: 

   Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumu Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Liepājas Futbola skola” nolikumā” 
-Lūdz deputātu Pāvelu Seredu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 
 
  

 
 
 

7.§ 
Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017. gada 16.marta nolikumā Nr.13 

"Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Liesmiņa" nolikums" 
 

Ziņo Zane Pomerance: - Informē, ka grozījumi nepieciešami, jo pirmsksolas 
izglītības iestāde ”Liesmiņa” licencē papildus 
realizējamo pirmsskolas izglītības programmu un tā 
jānorāda iestādes nolikumā. 
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
 
 
 
 
Atis Deksnis: 

   Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2017. gada 
16.marta nolikumā Nr.13 "Liepājas pirmsskolas 
izglītības iestādes "Liesmiņa" nolikums"” 
 
-Lūdz deputātu Pāvelu Seredu par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.  



 

 

 
8.§ 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2020.gada 21.maija nolikumā Nr.15 
"Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde 

nolikums" 
 

Ziņo Zane Pomerance: - Informē, ka grozījumi nepieciešami, jo  Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvalde mainījusi atrašanās vietu. 
Izglītības pārvaldes adrese ir Peldu iela 5, Liepāja, LV – 
3401. 
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
 
 
Atis Deksnis: 

   Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2020.gada 
21.maija nolikumā Nr.15 "Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvalde nolikums"” 
-Lūdz deputātu Gintu Ročānu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
 
  

 
9.§ 

Par pirmsskolas izglītības iestādes "Pūcīte" nolikuma apstiprināšanu 
 

Ziņo Zane Pomerance: - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu 
Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” 
nolikumu. Iepriekšējais iestādes nolikums apstiprināts 
2008. gadā. Pēc Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
vadlīnijām tapis jauns nolikums. 
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

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

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
 
 
Atis Deksnis: 

   Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par pirmsskolas izglītības iestādes "Pūcīte" 
nolikuma apstiprināšanu ” 
-Lūdz deputātu Gintu Ročānu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 
 
  



 

 

 
 
 
 

Sēde slēgta 2021.gada 14.janvārī  pulksten 13:45. 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs  Atis Deksnis 

 

Komitejas priekšsēdētāja vietniece                                                                    Linda Matisone 

 

Komitejas loceklis                                                                                  Edvīns Striks 

 

Komitejas loceklis                                                                                  Helvijs Valcis 

 

Komitejas loceklis    

 

 Komitejas loceklis                                                                               

 Gints Ročāns 

 

Pāvels Sereda 

   

Protokolēja  Agnese Lagzdiņa  

 


