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SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
2019.gada 11.jūlijā Nr. 8 

 
Sēde sasaukta 2019.gada 11.jūlijā pulksten 13.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 11.jūlijā pulksten 12.53. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Atis DEKSNIS 
 
Sēdē piedalās 4 komitejas locekļi: 
 

Linda MATISONE 
Pāvels SEREDA 
Edvīns STRIKS 
Helvijs VALCIS 
  

Sēdē nepiedalās 2 komitejas locekļi: 
 

Gints ROČĀNS, darba pienākumu dēļ 
Māris VERPAKOVSKIS, darba pienākumu dēļ 
  

Klātesošie:  
Evija MŪRNIECE, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas  
           pilsētas domes Sporta pārvalde” vadītāja vietniece 
Kristīne NIEDRE-LATHERE, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes  
           “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” vadītāja 
  

Sēdi protokolē: Domes priekšsēdētāja padomniece izglītības jautājumos Iveta FOMINA 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
 

1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.7 
"Liepājas pilsētas pašvaldības sporta skolu direktoru amata pretendentu atlases 
konkursa nolikums". 

2. Par naudas balvas piešķiršanu. 
 

1.# 
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra  

nolikumā Nr.7 "Liepājas pilsētas pašvaldības sporta skolu  
direktoru amata pretendentu atlases konkursa nolikums" 

 
ZIŅO Evija MŪRNIECE: 
 

- Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 
16.februāra nolikumā Nr.7 "Liepājas pilsētas 
pašvaldības sporta skolu direktoru amata 
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pretendentu atlases konkursa nolikums".  Lēmums 
nepieciešams, lai apstiprinātu grozījumus Liepājas 
pilsētas pašvaldības sporta skolu direktoru amata 
pretendentu atlases konkursa nolikumā. Nolikumā 
nepieciešams precizēt un aktualizēt 1.5.punkta un 
3.2.1., 3.2.2. un 3.2.3.apakšpunkta redakciju, kā arī 
papildināt 5.1.punktu "Amata veikšanai 
nepieciešamā izglītība un prasmes" ar 
nosacījumiem, kāda augstākā izglītība 
nepieciešama, lai pretendētu uz pašvaldības sporta 
skolas direktora amatu.   
    
Lūdz atbalstīt sagatavotos lēmuma un nolikuma 
projektus. 
 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ:     Akceptēt lēmuma projektu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 
16.februāra nolikumā Nr.7 "Liepājas pilsētas 
pašvaldības sporta skolu direktoru amata 
pretendentu atlases konkursa nolikums"" un 
nolikuma projektu "Grozījumi Liepājas pilsētas 
domes 2017.gada 16.februāra nolikumā Nr.7 
"Liepājas pilsētas pašvaldības sporta skolu 
direktoru amata pretendentu atlases konkursa 
nolikums" un iesniegt tos izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija sēdē. 

 
2.# 

Par naudas balvas piešķiršanu 
 

ZIŅO Kristīne 
NIEDRE-LATHERE: 
 
 

- Informē, ka Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
"Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" ir saņēmusi 
Valsts izglītības satura centra Vispārējās vidējās 
izglītības sertifikātus, tostarp Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijas 12.klases absolventa Eduarda Spāģa 
sertifikātu, kurš apliecina, ka E.Spāģis piedalījies 
obligātajos valsts centralizētajos eksāmenos par 
vispārējo vidējo izglītību, iegūstot vidējo 
procentuālo kopvērtējumu 91,67%. Pamatojoties 
uz Liepājas pilsētas domes 2013.gada 21.marta 
nolikuma Nr.2 "PAR TALANTĪGO IZGLĪTOJAMO 
FINANSIĀLU MOTIVĀCIJU" 3.3.2.punktu, ir 
sagatavots lēmuma projekts par naudas balvas 
piešķiršanu Edurdam Spāģim par izciliem 
sasniegumiem obligātajos valsts centralizētajos 
eksāmenos.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

 
RUNĀ Helvijs VALCIS: 
 

 
   - Informē, ka, ievērojot likumu "Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", 
debatēs un balsošanā par lēmuma projektu 
nepiedalās. 
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KOMITEJA, balsojot ar 4 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso - 1,  
NOLEMJ: Pieņemt lēmumu Nr.1 "Par naudas balvas 

piešķiršanu". 
 
Sēde slēgta 2019.gada 11.jūlijā pulksten 12.59. 
 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS  Atis DEKSNIS 

 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIECE                                                                    Linda MATISONE 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Pāvels SEREDA 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Edvīns STRIKS 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Helvijs VALCIS 

 
 
Protokolēja: 

  
Iveta FOMINA 

 


