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Nr. 15 

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 ārkārtas sēde notiek 
gan Rožu ielā 6, 226.telpā, gan izmantojot videokonferenču rīku Zoom Meeting. 
 
Sēde sasaukta 2020.gada 22.oktobrī pulksten 16:00. 
Sēde atklāta 2020.gada 22.oktobrī pulksten 16:01. 
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis  Vilnītis 
 
Sēdē piedalās 13 deputāti: 

Gunārs Ansiņš  
Atis Deksnis  
Linda Matisone  
Ludmila Rjazanova 
Gints Ročāns 
Pāvels Sereda  
Uldis Sesks  
Gaļina Skorobogatova 
Edvīns Striks 
Modris Šveiduks 
Helvijs Valcis   
Māris Verpakovskis 
Vilnis Vitkovskis   
 

Sēdē nepiedalās deputāte 
Helēna Geriloviča, darba pienākumu dēļ 

  
Uzaicinātās personas:  
       Dace Arāja, pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja 
       Evija Mūrniece, Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītāja vietniece (2.§) 
       Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (1.§) 

Zane Pomerance, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Administratīvās nodaļas 
juriste (1.§) 
Elans Strazdiņš, Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājs (2.§)  
 

Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par vecāku līdzfinansējuma maksu. 

2. Par vecāku maksājumiem valstī noteikto ierobežojumu spēkā esamības laikā. 



 

 

 
1.§ 

Par vecāku līdzfinansējuma maksu 
 

Jānis Vilnītis: - Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 
ārkārtas sēdi un skaidro iemeslu, kā dēļ sēde ir sasaukta. 
   Informē, ka ārkārtas Domes sēdes darba kārtībā ir 
iekļauti 2 jautājumi. Aicina Ati Deksni ziņot par pirmo 
darba kārtības jautājumu “Par vecāku līdzfinansējuma 
maksu”. 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai Domes ārkārtas sēdē ir 
iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts precizēt 
2020.gada 15.oktobrī apstiprinātos saistošos noteikumus 
Nr.38 "Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas 
pilsētas 2.mūzikas skolā" un veikt grozījumu 2014.gada 
14.novembra lēmumā Nr.322 “Par vecāku dalības 
maksu”. Izmaiņas minētajos dokumentos 
nepieciešamas, lai piešķirtu Liepājas 2.mūzikas skolas 
un Bērnu un jaunatnes centra direktoriem tiesības 
atbrīvot vecākus pilnībā vai daļēji no līdzmaksājumu 
maksas samaksas, ja valstī noteikto ierobežojumu dēļ 
nevar nodrošināt mācību procesu.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Gunārs Ansiņš: - Aicina lēmuma projekta lemjošās daļas 2.punktā, ar 
kuru 10.1 punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, paskaidrot 
saīsinājumu BJC, jo skatoties, kam lēmums tiks nosūtīts, 
ir minēts Liepājas bērnu un jaunatnes centrs. 
   Jautā, kā no līdzfinansējuma maksas Liepājas pilsētas 
2.mūzikas skolā, kas saistošo noteikumu pielikumā ir 
noteikta 16 eiro apmērā, tiks aprēķināts konkrēts 
finansējuma apjoms, cik bērnu vecāki maksās mūzikas 
skolai? 
 
 

Atis Deksnis: - Skaidro, ka izvērtēt, cik lielā apmērā katrā konkrētajā 
sporta veidā vai katrā no interešu izglītības programmām 
ir iespējams saglabāt apmācības klātienē, ir skolu 
direktoru atbildība. Šobrīd ir atļautas individuālās 
apmācības, līdz ar to šīm apmācībām nav pamatojuma 
daļēji atcelt vecāku līdzfinansējumu. Savukārt ir 
programmas, kurās apmācības ir iespējams nodrošināt 
50% apmērā, kā arī ir programmas, kurās nav iespējams 
nodrošināt klātienes apmācības – tās notiks attālināti. 
Lēmuma pieņemšana gan par šajā lēmuma projektā, gan 
nākamajā lēmuma projektā noteikto vecāku 
līdzmaksājuma maksas neiekasēšanu vai daļēju 
iekasēšanu, ir katras minētās skolas vai iestādes 
direktora atbildība, kā arī izvērtēt katru individuālo 
gadījumu un procentuāli noteikt vecāku līdzfinansējuma 
apmēru konkrētajā laika periodā. 
 

Dace Arāja: - Izsaka komentāru par Gunāra Ansiņa ierosināto 
precizējumu paskaidrot lēmuma projekta 2.punktā lietoto 
iestādes saīsinājumu, vēršot deputātu uzmanību, ka 
sagatavotajos grozījumos Domes 2014.gada 
14.novembra lēmumā Nr.322 “Par vecāku dalības 



 

 

maksu” ir saglabāts pamatlēmuma vienotais stils, jo 
2014.gada 14.novembra lēmuma Nr.322 1.punktā ir 
atrunāts, ka Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
“LIEPĀJAS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRS”  
turpmāk lēmumā tiek saukta “BJC”. 
 

   Jautājumu, kā iestāžu direktori izvērtēs un varēs pieņemt lēmumu par vecāku 
līdzfinansējuma apmēru valstī noteikto ierobežojumu laikā, un, kad šis nosacījums 
stāsies spēkā, apspriešanā piedalās: Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis un Jānis Vilnītis. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  14 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, 
Uldis Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.564/15 "Par vecāku 
līdzfinansējuma maksu". 

 
2.§ 

Par vecāku maksājumiem valstī noteikto ierobežojumu spēkā esamības laikā 
 

Ziņo Atis Deksnis: - Informē, ka izskatīšanai Domes ārkārtas sēdē ir 
iesniegts grozījums saistošajos noteikumos par 
līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības 
iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības sporta programmas, kas paredz izteikt 
17.punktu šādā redakcijā: 
“17. Ārkārtējās situācijas vai valstī noteikto ierobežojumu 
laikā, kad netiek nodrošināts apmācību process 
pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta 
programmas, sporta izglītības iestādes direktors, izdodot 
rīkojumu, tajā norādot tiesisko pamatojumu, ir tiesīgs 
noteikt, ka vecāku dalības maksa netiek iekasēta vai tiek 
iekasēta daļēji.”.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un saistošo 
noteikumu projektu. 
 

   Jautājuma par abos lēmuma projektos iekļautā nosacījuma par vecāku dalības 
maksas iekasēšanu vai daļēju iekasēšanu valstī noteikto ierobežojumu laikā spēkā 
stāšanos apspriešanā piedalās: Gunārs Ansiņš, Dace Arāja un Jānis Vilnītis. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  13 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Gints Ročāns, Pāvels Sereda, Uldis 
Sesks, Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris 
Šveiduks, Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, Jānis 
Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 



 

 

"nepiedalās" -  1 (Gunārs Ansiņš - tehnisku iemeslu dēļ) 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.565/15 "Par vecāku 
maksājumiem valstī noteikto ierobežojumu spēkā 
esamības laikā". 

 
 
Sēde slēgta 2020.gada 22.oktobrī pulksten 16:19. 
 
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                  Jānis  Vilnītis (26.10.2020) 

 

Protokolēja               Egita Lukjanova (23.10.2020) 


