LATVIJAS REPUBLIKA

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2017.gada 18.martā

Nr. 5

Sēde sasaukta 2017.gada 18.martā pulksten 16.00.
Sēde atklāta 2017.gada 18.martā pulksten 16.02.
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS
Sēdē piedalās 11 deputāti:
Gunārs ANSIŅŠ
Laila ATIĶE
Māris CEIRULIS
Atis DEKSNIS
Jurijs HADAROVIČS
Uldis HMIEĻEVSKIS
Romans MILOSLAVSKIS
Edvīns STRIKS
Helvijs VALCIS
Jānis VILNĪTIS
Vilnis VITKOVSKIS
Sēdē nepiedalās 3 deputāti:
Ģirts KRONBERGS, darba pienākumu dēļ
Linda MATISONE, darba pienākumu dēļ
Naums VOROBEIČIKS
Klātesošie:

Zita LAZDĀNE, pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un
mārketinga daļas vadītāja
Līga RATNIECE-KADEĢE, Domes priekšsēdētāja padomniece sabiedrisko
attiecību jautājumos

Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par Liepājas apbalvojumu piešķiršanu.
1.
Par Liepājas apbalvojumu piešķiršanu
Uldis SESKS:

- Informē, ka vienu reizi gadā notiek Liepājas pilsētas dome
(turpmāk - Dome) sēde, kurā tiek izskatīts jautājums par Liepājas
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ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ:

apbalvojumu piešķiršanu.
Aicina Liepājas Apbalvojumu konsultatīvās padomes
priekšsēdētāju Gunāru Ansiņu ziņot par sagatavoto lēmuma
projektu "Par Liepājas apbalvojumu piešķiršanu".
- Informē, ka izskatīšanai Domes sēdē ir iesniegts lēmuma
projekts "Par Liepājas apbalvojumu piešķiršanu", kurā paredzēts,
pirmkārt, piešķirt augstāko Liepājas apbalvojumu - titulu GODA
LIEPĀJNIEKS 2016 - ilggadējam Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas (turpmāk - LSEZ) valdes loceklim un Liepājas pilsētas
domes deputātam Tālivaldim Vēsmiņam - par ieguldījumu LSEZ
izveidē un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veicināšanā Liepājā,
otrkārt, piešķirt Liepājas apbalvojumu - titulu GADA
LIEPĀJNIEKS 2016:
- Gintam Beltiņam, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes
patruļdienesta rotas 2. vada kārtībniekam seržantam - par
pašaizliedzīgu rīcību, rūpējoties par diviem bez uzraudzības
atstātiem bērniem;
- Rasai Bugavičutei-Pēcei, dramaturģei - par veiksmīgu radošo
darbību 2016. gadā, veidojot scenārijus Liepājai nozīmīgām teātra
izrādēm un grāmatu bērniem, kas iekļauta "Bērnu žūrijas 2016"
programmā;
- Egonam Dombrovskim, Liepājas teātra aktierim - par augstu
aktierisko meistarību izrādē "Ziloņcilvēks" un "Spēlmaņu nakts"
balvu kā gada labākajam aktierim;
- Ievai Dreimanei, vokālajam pedagogam - par audzēkņu
panākumiem starptautiskos konkursos un vokālo izpildījumu
Raimonda Paula un grupas "Sērkociņu cehs" mūzikas albumā
"Nepārtrauc sievieti, kas klusē";
- Ilzei Durņevai, biedrības "Dižvanagi" vadītājai - par iniciatīvu
un ieguldīto darbu, izveidojot Liepājā Baltijas rehabilitācijas
centru bērniem ar īpašām vajadzībām;
- Voldemāram Dūdumam, neatkarīgajam radošajam direktoram par drosmīgām idejām, reklamējot Liepāju un iedvesmojot
liepājniekus lepoties ar savu pilsētu, un iegūto galveno balvu
nozīmīgākajā Latvijas radošo izcilību festivālā "Adwards 2016";
- Jānim Ivuškānam, Liepājas Melngaiļskolas bigbenda vadītājam par koncertprogrammu "Multfilmu mūzikas virpulī" kopā ar Ralfu
Eilandu, bigbenda panākumiem starptautiskos festivālos un aktīvu
ikdienas darbu ar jauniešiem;
- Ainaram Jermačenko, skeitborda trenerim - par Liepājas jauno
skeitbordistu motivēšanu panākumiem nozīmīgās pasaules
mēroga sacensībās un iekļūšanu skeitborda Pasaules reitingā;
- Renāram Kauperam, grupas "Prāta vētra" līderim un vokālistam
- par līdzdalību gada vērienīgākā pasākuma - grupas "Prāta Vētra"
koncerta - rīkošanā Liepājā un aktīvu klātbūtni Liepājas sporta
labdarības pasākumos un kultūras notikumos;
- Dacei Kārklai, Liepājas muzeja direktorei - par Liepājas muzeja
radošajām aktivitātēm 2016.gadā, veidojot muzeju par vienu no
apmeklētākajām kultūras iestādēm Liepājā;
- Aivaram Kleinam, māksliniekam, gleznotājam, koktēlniekam par mākslas salona "Ludviķis" atvēršanu un Liepājas vārda
popularizēšanu, rīkojot plenēru "Liepājas Marīna";
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- Līgai Priedenai, Liepājas Reģionālās slimnīcas Fizikālās
terapijas un rehabilitācijas nodaļas virsārstei - par veiksmīgu
Fizikālās
terapijas
un
rehabilitācijas
nodaļas
darba
restrukturizāciju un uzlabojumiem pakalpojumu pieejamībā
iedzīvotājiem;
- Janai Rūcei, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes
"Margrietiņa" vadītājai, dzejniecei, rakstniecei - par atzinību
konkursā "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016" un
veiksmīgu debiju prozā ar grāmatu "Gaismā";
- Tatjanai Tarasovai, Karosta Kids jauniešu centra direktorei - par
aktīvu darbu ar Karostas jauniešiem, rosinot viņus līdzdarboties
un organizējot brīvā laika nodarbības;
- Mārtiņam Urdzem, Liepājas diakonijas centra vadītājam - par
uzņēmību, organizējot un vadot sociālos projektus cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām un veicinot viņu integrāciju sabiedrībā.
Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
DOME, balsojot ar 12 balsīm par - H. VALCIS, J. VILNĪTIS, U. HMIEĻEVSKIS,
V. VITKOVSKIS, A. DEKSNIS, R. MILOSLAVSKIS, E. STRIKS, G. ANSIŅŠ,
J. HADAROVIČS, M. CEIRULIS, U. SESKS, L. ATIĶE, pret - nav, atturas - nav, nebalso nav,
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.124 "Par Liepājas apbalvojumu
piešķiršanu".
Sēde slēgta 2017.gada 18.martā pulksten 16.14.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Uldis SESKS (21.03.2017.)

Protokolēja

Egita LUKJANOVA (21.03.2017.)

