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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 8.septembrī Nr.9 

Sēde sasaukta 2022.gada 8.septembrī pulksten 13:00. 
Sēde atklāta 2022.gada 8.septembrī pulksten 13:00. 
Sēdi vada komitejas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis 
 

Sēdē piedalās 8 deputāti: 
     Dace Bluķe 
     Atis Deksnis 
     Agris Mertens 
     Uldis Sesks 
     Edvīns Striks, attālināti 
     Modris Šveiduks 
     Helvijs Valcis 
     Vilnis Vitkovskis 

 

Uzaicinātās personas:  
Evija Jaunsleine, Juridiskās daļas vadītājas vietniece (1.§) 
Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (1.§,2.§)  
 

Sēdi protokolē Iveta Fomina 
 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Izglītības komisijas lēmuma apstrīdēšanu. 

2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 27.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.13 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
vispārējās izglītības iestādēs”. 

3. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē. 

1.§ 
Par Izglītības komisijas lēmuma apstrīdēšanu 

 
Ziņo Evija Jaunsleine:    - Informē, ka sagatavotais lēmuma projekts 

nepieciešams, lai Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā izskatītu personas iesniegto 
apstrīdēšanas iesniegumu par Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības Izglītības komisijas lēmumu, ar kuru 
iesniedzējai atteikts piešķirt bērnam ārpus kārtas vietu 
kādā no Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēm. 
Izglītības komisija ar 2022.gada 12.jūlija lēmumu  
Nr.4/2.2.17 “Par ārpuskārtas vietu {..} kādā no Liepājas 
pirmsskolas izglītības iestādēm” atbilstoši Vispārējā 
izglītības likuma 26.panta pirmajai daļai un Liepājas 
pilsētas domes 2010.gada 13.maija saistošo noteikumu 
Nr.10 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs”saistošo noteikumu 
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3.9.punktam (turpmāk – Saistošie noteikumi), atteikusi 
piešķirt {..} ārpus kārtas vietu kādā no Liepājas izglītības 
iestādēm. Lēmums pamatots ar to, ka gadījumā, ja 
vairākas personas savā starpā konkurē uz pakalpojuma 
saņemšanu, nepamatota priekšrocības piešķiršana 
vienām personām automātiski nepelnīti samazina pārējo 
personu iespējas, kurām bērna uzņemšana iestādē ir 
vienlīdz svarīga. Nav pieļaujama situācija, ka vienas 
ģimenes viena bērna uzņemšana pirmsskolas izglītības 
iestādē ārpus kārtas nodrošina īpašas sociālās garantijas 
vienai vecāku grupai, bet ir diskriminējoša attiecībā pret 
citiem vecākiem, kuru bērni spiesti apmeklēt privāto 
pirmsskolas izglītības iestādi vai auklīti. 
   Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
3.panta otro daļu, Vispārējā izglītības likuma 26.panta 
pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 81.pirmo daļu, 
otrās daļas 1.punktu un piekto daļu, Saistošu noteikumu 
3.9.punktu, ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
lēmumu Izglītības komisijas lēmums atstājams negrozīts. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Runā Dace Bluķe: 
 

 

   - Ņemot vērā problemātisko situāciju ar vietu 
nodrošināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, aicina 
deputātus un komitejas vadītāju atgriezties pie jautājuma 
izskatīšanas par līdzfinansējuma palielināšanu Aukļu 
dienesta pakalpojuma sniedzējiem. 

 

Runā Jānis Vilnītis: 
 

    - Informē, ka pašvaldība risina jautājumu par jauna 
bērnudārza būvniecību un esošas pirmsskolas izglītības 
iestādes paplašināšanu, bet jautājumu par 
līdzfinansējuma palielināšanu Aukļu dienestam jāskata 
pie budžeta grozījumiem. 

Par lēmumu balso: 
"par" – 
 
 
“pret” – 
“atturas” – 
“nebalso” – 
 

 
    9 (Dace Bluķe, Atis Deksnis, Agris Mertens, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
   nav 
   nav 
   nav 
 

Nolemj:     Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par Izglītības komisijas lēmuma apstrīdēšanu". 

 
2.§ 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 27.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.13 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 

vispārējās izglītības iestādēs" 
 

Ziņo  
Kristīne Niedre-Lathere: 

   - Informē, ka Liepājas pilsētas domes 2011.gada 
27.oktobra saistošie noteikumi Nr.13 "Saistošie noteikumi 
par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas 
vispārējās izglītības iestādēs" nosaka kārtību, kādā piešķir 
ēdināšanas maksas atvieglojumus vispārējās izglītības 
iestādēs, kā arī nosaka atvieglojumu apmēru. Minētajos 
noteikumos nepieciešams grozījums, lai noteiktu, ka uz 
Ukrainas civiliedzīvotāju, izglītojamo, kas apgūst 
pirmsskolas izglītības, pamatizglītības vai vidējās 
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izglītības programmu kādā no Liepājas vispārējām 
izglītības iestādēm, neattiecas prasība par dzīvesvietas 
deklarēšanu Liepājas valstspilsētas administratīvajā 
teritorijā.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso: 
"par" – 
 
 
“pret” – 
“atturas” – 
“nebalso” – 
 

 
   9 (Dace Bluķe, Atis Deksnis, Agris Mertens, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs Valcis, 
Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
   nav 
   nav 
   nav 
 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 
27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par 
izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem 
Liepājas vispārējās izglītības iestādēs"". 

  

3.§ 
Informatīvs ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē 

 
Ziņo  
Kristīne Niedre-Lathere: 

      - (prezentācija) Informē, ka jauno mācību gadu 
Liepājas vispārizglītojošajās skolās uzsākuši 8087 
skolēni. Uzsākoties jaunajam mācību gadam, 
pašvaldība skolām dāvinājusi mūsdienīgu digitālu 
skolēnu emocionālās uzvedības grūtību monitoringa un 
atbalsta rīku, kas palīdzēs gan skolotājam, gan bērnam 
un viņu vecākiem veiksmīgāk sekot līdzi skolēna 
labbūtības jautājumiem. Atzīmē, ka augustā un 
septembrī notikušas vizītes visās skolās, lai pārliecinātos 
par to gatavību mācību gadam, savukārt septembrī tiks 
apmeklētas pirmsskolas izglītības iestādes. Runājot par 
saturiskajām lietām – par gatavību pārejai uz apmācību 
valsts valodā izglītības iestādēs, secināts, ka 
pirmsskolas izglītības iestādēs mazākumtautību 
programmas šobrīd tiek īstenotas 29 grupās no 186 
(26% no kopējā skaita); skolās mazākumtautību 
programma tiek īstenota 4 izglītības iestādēs (20% 
izglītojamie no kopējā izglītojamo skaita). Visās izglītības  
iestādēs ir licencētas un uzsāktas īstenot izglītības 
programmas latviešu valodā, papildus tiks nodrošināti 
latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu 
palīgiem, Izglītības pārvaldes pārraudzības jautājums - 
kvalitatīva mācība procesa nodrošināšana valsts valodā, 
norit darbs ar iestāžu vadības komandām u.c. Izvērtējot 
12.klašu skolēnu sniegumu centralizētajos eksāmenos, 
var secināt, ka pēdējo 3 gadu laikā pilsētā ir uzlabojušies 
rezultāti matemātikā, palielinājies matemātikā kārtotāju 
skaits, kuriem vērtējums ir virs 81%. Nedaudz zemāki 
rezultāti pēdējo 3 gadu laikā ir latviešu valodas 
centralizētajā eksāmenā, pasliktinājušies angļu valodas 
rezultāti. 
    Informē par turpmākajām darbībām 
2022./2023.mācību gadā: 
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   - mācību stundu neaizskaramība (nepieciešamības 
gadījumos maksimāla stundu aizvietošana); 
   - efektīva konsultāciju sistēmas izveide un uzraudzība, 
vērtējumu uzlabošanas noteikumu precizēšana 
(pārdomāt konsultāciju sniegšanas veidu); 
   - pedagogu sadarbība, kopīga materiālu izstrāde un 
vienotu prasību izvirzīšana; 
   - diferencēta un individualizēta pieeja mācību stundas 
laikā, attīstot skolēniem tekstpratību; 
    - mācību stundu vērošana (stundas darba 
organizācija, formatīvā vērtēšana). 
   - skolu tīkla pārskatīšana/reorganizācija.    

Debatēs par jautājumu 
piedalās: 

 
   (Jānis Vilnītis, Dace Bluķe, Kristīne Niedre-Lathere) 
par apkopota vienota informatīvā materiāla 
sagatavošanu skolēnu vecākiem par ēdināšanas 
maksas atvieglojumiem izglītības iestādēs un 
braukšanai sabiedriskajā transportā; par termiņu, kurā 
pilnībā tiks nodrošināta pārejā uz mācībām valsts 
valodā; par pedagogu resursu; par izglītības kvalitāti; par 
izglītības darbinieku streiku un vecāku laicīgu 
informēšanu par iestāžu darbu streika laikā. 

Par lēmumu balso: 
"par" – 
 
 
“pret” – 
“atturas” – 
“nebalso” – 

 
   9 (Dace Bluķe, Atis Deksnis, Agris Mertens, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
   nav 
   nav 
   nav 
 

Nolemj:       Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par 
izglītības aktualitātēm Liepājā. 

 
Sēde slēgta 2022.gada 8.septembrī pulksten 13:39. 
 

Priekšsēdētājs                      Jānis Vilnītis  

Priekšsēdētāja vietnieks                                                                     Vilnis Vitkovskis 

Komitejas locekle                                                                                Dace Bluķe 

Komitejas loceklis                                                                               Atis Deksnis 

Komitejas loceklis                                                                               Modris Šveiduks 

Komitejas loceklis                                                                               Agris Mertens 

Komitejas loceklis                                                                               Uldis Sesks 

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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