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Liepājas valstspilsētas pašvaldības 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 
2022.gada 6.oktobrī Nr.10 

 
Sēde sasaukta 2022.gada 6.oktobrī pulksten 13:02. 
Sēde atklāta 2022.gada 6.oktobrī pulksten 13:02. 
Sēdi vada komitejas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis 
 

Sēdē piedalās 6 deputāti: 
      Dace Bluķe 
      Atis Deksnis 
      Agris Mertens 
      Edvīns Striks 
      Modris Šveiduks 
      Helvijs Valcis  
 

Sēdē nepiedalās 2 deputāti: 
      Uldis Sesks, attaisnotā prombūtnē 
      Vilnis Vitkovskis, atvaļinājumā 

 

Uzaicinātās personas:  
Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (1.§)  
Juris Jirgens, Kultūras pārvaldes vadītājs (2.§) 
 

Sēdi protokolē Iveta Fomina 
 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2022.gadā. 

2. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm kultūras nozarē. 

 
1.§ 

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības 
 iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2022.gadā 

 
Ziņo Kristīne Niedre-Lathere:     - Informē, ka sagatavotais lēmums nepieciešams, lai 

noteiktu viena izglītojamā izmaksas Liepājas pilsētas 
pašvaldības vispārējās izglītības un pirmsskolas 
izglītības iestādēs. Pamatojoties uz 2016.gada 
28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.418 „Kārtība, 
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 
10.punktu, kurš nosaka: “Ja uz saimnieciskā gada 
1.septembri ir mainījies izglītojamo skaits, pakalpojuma 
sniedzējs līdz saimnieciskā gada 20.oktobrim precizē 
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viena izglītojamā izmaksas mēnesī un saskaņo tās ar 
pakalpojuma saņēmēju”, Izglītības pārvaldē tika veikti 
izmaksu aprēķini par vienu izglītojamo pašvaldības 
vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs 
no š.g. 1.septembra līdz 31.decembrim. 2022.gadā 
plānotie ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem ir 293 936 eiro. Vidējās izmaksas 
2022.gadā no 1.janvāra līdz 31.augustam uz vienu 
izglītojamo: vispārējās izglītības iestādēs 41,04 eiro un 
pirmsskolas izglītības iestādēs 203,82 eiro. Vidējās 
izmaksas 2022.gadā no 1.septembra līdz 
31.decembrim uz vienu izglītojamo: vispārējās 
izglītības iestādēs 41,66 eiro un pirmsskolas izglītības 
iestādēs – 205,21 eiro. Izmaksu palielinājums 
vispārējās izglītības iestādēs par 0,62 eiro, bet 
pirmsskolās par 1,39 eiro saistīts ar izglītojamo skaita 
izmaiņām. Uzsākot 2022./2023.mācību gadu, ir 
noslēgti 20 līgumi ar citām pašvaldībām par 432 
audzēkņiem, kuri apmeklē Liepājas pilsētas izglītības 
iestādes, bet kuru deklarētās dzīves vietas ir citu 
pašvaldību teritorijās. Liepājas pašvaldība 2022.gadā ir 
noslēgusi līgumus ar 23 pašvaldībām par 426 
audzēkņiem, kuru dzīves vieta ir deklarēta Liepājas 
pilsētā, bet kuri izglītojas citās pašvaldībās. Veicot 
pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību 
bērniem, ieņēmumi tiek novirzīti izglītības nozares 
finansēšanai.  
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
"par"  - 
 
“pret” – 
“atturas” - 
“nepiedalās” -  

 
   6 (Atis Deksnis, Agris Mertens, Edvīns Striks, 
Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis) 
   nav 
   nav 
   1 (Dace Bluķe) 

 
Nolemj: 

 
     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu “Par pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2022.gadā”.  

 
Komitejas sēdē plkst.13:08 ierodas deputāte Dace Bluķe 

 

2.§ 
Informatīvs ziņojums par aktualitātēm kultūras nozarē 

 
Ziņo Juris Jirgens:   - Informē par kultūras nozares aktualitātēm Liepājā. 

Atzīmē, ka īpaša nozīme šajā un nākamajā gadā būs 
Tautas un mākslas kultūras centra darba 
ieguldījumam, ņemot vērā to, ka nākamajā gadā plānoti 
XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. 
Norāda, ka tradicionālajiem pasākumiem Liepājā šajā 
gadā ir apgūtas jaunas lokācijas vietas, kā piemēram, 
pašvaldības producētiem pasākumiem – Līvas ciems 
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un Jūras svētki, kuru norise tika organizēta Kūrmājas 
prospekta galā. Šajā gadā Kultūras pārvalde tika 
izsludinājusi divus kultūras projektu konkursus, kuros 
sadalīti 100 000 eiro; viens no konkursiem vairāk tika 
vērsts uz atbalstu nevalstisko organizāciju sektorā. 
Informē, ka nākamā gada budžeta veidošanā prioritāte 
būs tautas mākslas kolektīvu sagatavošana dalībai 
Dziesmu un deju svētkos. Atzīmē, ka lielākā problēma 
dalībai Dziesmu un deju svētkos ir transports. 
Organizētajā transporta pārvadātāju pakalpojuma 
iepirkumā uzvarējusī firma “Rumba” sniedz ievērojami 
dārgu pakalpojumu, kā arī nespēj vienlaicīgi nodrošināt 
nepieciešamo autobusu skaitu. Viena autobusa 
izmaksas dienā sastāda no 950 eiro līdz 1200 eiro, ko 
pašvaldība nevar atļauties segt. Sadarbībā ar 
pašvaldības Iepirkuma daļu tiks risināts jautājums par 
atsevišķa iepirkuma organizēšanu transporta 
pakalpojuma nodrošināšanai, lai piesaistītu visus, kuri 
to var piedāvāt (ieskaitot novadus). Tāpat Kultūras 
pārvalde saskarsies ar citiem izaicinājumiem, jo jau 
šobrīd ir zināms, ka kolektīvi nedrīkstēs nakšņot 
izglītības iestāžu telpās.  
    Atzīmē, ka šajā gadā ievērojamākie notikumi bijuši 
koncertestrādes “Pūt, vējiņi!” un Hoijeres viesnīcas 
atklāšana, kā arī Liepājas uzvara dalībā par Eiropas 
Kultūras galvaspilsēta 2027’ titulu. Viens no 
primārajiem darbiem projektā “Eiropas Kultūras 
galvaspilsēta 2027’” izveidot nodibinājumu. 
   Informē, ka Kultūras pārvalde ir sagatavojusi 
pasākuma programmu Latvijas brīvības cīnītāju 
piemiņas dienas 11.novembrī un Latvijas republikas 
proklamēšanas dienas 18.novembrī atzīmēšanai 
Liepājā. Uzsākts producēšanas darbs pilsētas egles 
iedegšanai decembra sākumā un Jaunā gada 
sagaidīšanai 31.decembrī. Salūts nav plānots ne valsts 
svētkos, ne Jaunajā gadā. Uguņošanas vietā tiks 
piedāvāti citi interesanti vizuālie risinājumi. 

 
Runā Jānis Vilnītis: 

 
   - Jārosina izskatīt jautājumu par atsevišķa iepirkuma 
organizēšanu transporta pārvadātāju pakalpojuma 
sniegšanai tautas mākslas kolektīvu dalības 
nodrošināšanai Dziesmu un deju svētkos. 

 
Runā Juris Jirgens: 
 

 
   - Līgums var tikt lauzts gadījumā, ja tiek konstatēti un 
fiksēti pārkāpumi no transporta pārvadātāja 
pakalpojuma sniedzēja. 

 
Runā Agris Mertens: 

 
    - Atzīmē, ka nepieciešams izskatīt citus transporta 
pārvadātāju veidus, piemēram, pasažieru vilciena 
pakalpojums. 

 
Runā Dace Bluķe: 

 
   - Jautā par izdarītajiem un darāmajiem darbiem 
Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027’ kontekstā: kas ir 
tie darbi, kuri paveicami šajā gadā, kādas aktivitātes 
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paredzētas īstenot nākamajā gadā, par laika grafiku, 
par nodibinājuma izveidi un plānoto budžetu.  

 
Runā Jānis Vilnītis: 

 
    - Ierosina nākamajā komitejas sēdē aicināt Intu 
Šoriņu informēt par projekta virzību. 
    Jautā par atbalstu mazākumtautību organizācijām 
projektu īstenošanā. 

 
Runā Juris Jirgens: 
 

 
   - Kultūras pārvaldes nākamā gada darba plānā ir 
iezīmēta mazākumtautību biedrību festivāla 
organizēšana Liepājā. Šogad kara darbība Ukrainā lika 
pārvērtēt vairākas aktivitātes un finansiālās iespējas, 
ņemot vērā Ukrainas atbalstam organizētos 
pasākumus (koncerts, izstāde u.c.). Vēlreiz uzsver, ka 
nākamajā gadā tiks plānots finansējums 
mazākumtautību festivāla norisei, jo pašvaldībai ir 
svarīga katras biedrības līdzdalība kultūras norisēs. 
Atzīmē, ka jāpanāk aktīvāka pašu mazākumtautību 
organizāciju iesaistīšanās festivāla organizēšanā. 
Piebilst, ka, diemžēl neviena mazākumtautību biedrība 
šajā gadā neiesniedza pieteikumu kultūras projektu 
konkursā. 

 
Runā Agris Mertens: 

 
   - Rosina apsvērt iespēju par energoresursu 
taupīšanas pasākumiem izgaismotajām dekorācijām 
Ziemassvētku laikā, piemēram, atvienot tās no 
elektroapgādes nakts stundās. 
     

Par lēmumu balso: 
"par"  - 
 
 
“pret” – 
“atturas” - 
“nepiedalās” - 

 
   7 (Dace Bluķe, Atis Deksnis, Agris Mertens, 
Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis) 
   nav 
   nav 
   nav 

 
Nolemj: 

 
    Pieņemt zināšanai Kultūras pārvaldes vadītāja 
Jura Jirgena sniegto informāciju par aktualitātēm 
kultūras nozarē. 

 
Sēde slēgta 2022.gada 6.oktobrī pulksten 13:35. 
 
Priekšsēdētājs                      Jānis Vilnītis  

Komitejas locekle                                                                                 Dace Bluķe 

Komitejas loceklis                                                                                Modris Šveiduks 

Komitejas loceklis                                                                                Agris Mertens 

Komitejas loceklis                                                                                Edvīns Striks 

Komitejas loceklis                                                                                Helvijs Valcis 

Protokolēja                     Iveta Fomina  

 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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