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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 9.jūnijā Nr.6 

Sēde sasaukta 2022.gada 9.jūnijā pulksten 13:01. 
Sēde atklāta 2022.gada 9.jūnijā pulksten 13:01. 
Sēdi vada Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis 
 
Sēdē piedalās 8 deputāti: 
         Dace Bluķe 
         Atis Deksnis 
         Agris Mertens 
         Uldis Sesks 
         Edvīns Striks, attālināti 
         Modris Šveiduks 
         Helvijs Valcis, attālināti 
         Vilnis Vitkovskis 

  
Uzaicinātās personas:  
Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs (5.§) 
Kaspars Endols biedrības “INTERNĀTS” pārstāvis (5.§) 
Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (2.§, 3.§, 4.§)  
Luīze Mulena, biedrības “INTERNĀTS”  pārstāve (5.§) 
Evija Jaunsleine, pašvaldības Juridiskās daļas vadītājas vietniece (1.§) 
 
Sēdi protokolē Iveta Fomina 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “OC Liepāja”. 

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

3. Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu 
maksu. 

4. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē. 

5. Par nekustamo īpašumu Krūmu ielā 65, Liepājā nodošanu lietošanā. 

 
Par papildus darba kārtības jautājumu 

 
Izsaka priekšlikumu  
Jānis Vilnītis: 

    - Atklāj Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 
pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
sēdi un informē, ka sēdes darba kārtībā iekļauti 4 
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jautājumi un pieteikts 1 papildus jautājums. Aicina 
balsot par papildus jautājuma "Par nekustamo 
īpašumu Krūmu ielā 65, Liepājā nodošanu lietošanā" 
iekļaušanu komitejas sēdes darba kārtībā. 

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:      Iekļaut komitejas sēdes darba kārtībā 
5.jautājumu "Par nekustamo īpašumu Krūmu ielā 
65 nodošanu lietošanā”. 

  

1.§ 
Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “OC Liepāja” 

 
Ziņo Evija Jaunsleine:    - Informē, ka sagatavotais lēmums nepieciešams, 

lai veiktu grozījumus deleģēšanas līgumā, kas 
noslēgts starp Liepājas valstspilsētas pašvaldību un 
SIA "OC Liepāja" par no pašvaldības funkcijām 
izrietošu uzdevumu veikšanu aktīva dzīvesveida un 
sporta jomā. Atzīmē par deleģēšanas līgumā 
veicamajiem grozījumiem:  
   - tiek palielināts infrastruktūras pieejamības stundu 
skaits un pievienota norāde, ka SIA “OC Liepāja” 
darbojas arī Liepājas valstspilsētas pašvaldībai 
piederošajā nekustamajā īpašumā - Tenisa kortos 
(Jūrmalas parks 5, Liepāja).  
    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 grozījumiem deleģēšanas līgumā 
ar SIA “OC Liepāja”". 

 
2.§ 

Par grozījumiem 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" (turpmāk - 
Saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir 
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ēdināšanas maksas atvieglojumus vispārējās 
izglītības iestādēs, kā arī nosaka atvieglojumu 
apmēru. Saistošajos noteikumos nepieciešami 
grozījumi, lai noteiktu, ka atvieglojumu ēdināšanas 
maksai 100% apmērā pirmsskolas izglītības iestādē 
varētu saņemt ģimene, kura audzina trīs un vairāk 
bērnus. Atvieglojumu var saņemt uzrādot 3+ 
Ģimenes karti. Grozījumi saistošajos noteikumos 
paredz: - noteikt, ka pirmsskolas izglītības iestādē 
atvieglojumu 100% apmērā (brīvpusdienas) ir 
tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura 
audzina trīs un vairāk bērnus vecumā līdz 16 
gadiem, bet ja kāds no bērniem turpina mācības 
vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības 
iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš 
sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā. 
Saskaņā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
domes 2022.gada 17.marta saistošiem noteikumiem 
Nr.6, ēdināšanas izdevumu segšanai 3+ ģimenēm 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs no 
2022.gada 1.septembra piešķirti 71 356 EUR. 
Piebilst, ka Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 
apmeklē 645 audzēkņi no ģimenēm, kuras audzina 
trīs un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

 
Runā Jānis Vilnītis: 
 

 
     - Ievērojot Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
1.panta 16.punktu, ierosina iesniegtajā lēmuma 
projektā veikt šādus labojumus: 
   - izteikt 6.4.punktu šādā redakcijā: 
   “6.4. no ģimenes, kura audzina trīs un vairāk 
bērnus vecumā līdz 18 gadiem vai ar I vai II 
invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu 
vecumu, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības 
vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības 
iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš 
sasniedzis 24 gadu vecumu”; 
    - izteikt 9.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 
    “9.5. noteikumu 6.4. un 8.4.apakšpunktā, 8.1 
punktā noteiktajā gadījumā - dokumentus, kas 
apliecina, ka ģimene audzina trīs vai vairāk bērnus 
(Latvijas Goda ģimenes apliecība). Ja ģimenē ir 
bērns, kas nav sasniedzis 24 gadu vecumu un netiek 
uzrādīta Latvijas Goda ģimenes apliecība, tad 
jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka viņš turpina 
mācības vispārējās izglītības vai profesionālās 
izglītības iestādē dienas nodaļā. Minēto faktu 
pārbaudei izglītības iestādei ir tiesības pieprasīt 
informāciju no citām valsts un pašvaldības 
institūcijām”. 
     Ņemot vērā šos priekšlikumus, līdz Domes sēdei 
tiks precizētas papildus nepieciešamās izmaksas. 
Informē, ka nākamajā budžeta gadā tiks plānots 
finansējums arī vispārējās izglītības ēdināšanas 
maksas atvieglojumiem ģimenēm, kurās audzina trīs 
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un vairāk bērnu (šobrīd Saistošie noteikumi paredz 
– ģimenēm, kurās audzina četrus un vairāk bērnu). 

Debatēs par jautājumu 
piedalās: 

- (Dace Bluķe, Jānis Vilnītis) 

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 grozījumiem Liepājas pilsētas 
domes 2011.gada 27.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.13 "Par izglītojamo ēdināšanas 
maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās 
izglītības iestādēs"" ar labojumiem. 

  

3.§ 
Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde"  

pakalpojumu maksu 
 

Ziņo  
Kristīne Niedre-Lathere: 

   - Informē, ka Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 
maksas pakalpojumu cenrādis apstiprināts ar 
2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.280/9 “Par 
pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvalde” pakalpojumu maksu”. Sagatavotais 
lēmuma projekts paredz apstiprināt jaunu Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvaldes sniegto maksas 
pakalpojumu cenrādi, jo ir mainījies sniedzamo 
pakalpojumu klāsts un izdarīti grozījumi 
normatīvajos aktos, kas ietekmē maksas 
pakalpojumu cenu. Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvalde, īstenojot savas nolikumā noteiktās 
funkcijas, organizē izglītojošus pasākumus un 
nodarbības bērniem un jauniešiem, nodrošina 
metodisko atbalstu izglītības kvalitātes uzlabošanai 
un kompetenču pieejas izglītībā īstenošanu, kā arī 
veicina digitālo lietpratību un personības izaugsmes 
un pilnveides iespējas Kurzemes novada 
iedzīvotajiem. Paredzētie ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem, indikatīvi 27 578 eiro gadā, tiks 
izlietoti tehniski materiālās bāzes papildināšanai un 
mācību procesa organizēšanai. No Izglītības 
attīstības un metodiskā atbalsta centra ieņēmumiem 
20% novirzīti Liepājas valstspilsētas pašvaldības 
budžetā komunālo izdevumu segšanai par Peldu 
ielas 5 telpām (4.stāvs).  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Par lēmumu balso:  
"par" – 
 
 

 
    9 (Dace Bluķe, Atis Deksnis, Agris Mertens, 
Uldis Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
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“pret” – 
“atturas” – 
“nebalso” – 
 

    nav 
    nav 
    nav 

Nolemj:      Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par pašvaldības iestādes "Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu 
maksu". 

 
4.§ 

Informatīvs ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē 
 

Ziņo  
Kristīne Niedre-Lathere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - (prezentācija) Informē par aktualitātēm izglītības 
nozarē 2022.gada otrajā ceturksnī. Atzīmē, ka, 
noslēdzoties mācību gadam, ir notikuši vairāki 
nozīmīgi pasākumi: š.g. 12. un 13.maijā Liepājā 
notika Latvijas pašvaldību savienības rīkots 
darbseminārs, kurā bija jāuzņem 32 Latvijas pilsētu 
pašvaldības izglītības pārvažu vadītāji, lai dalītos 
pieredzē par darbu izglītības jomā Liepājā un 
apmeklētu izglītības iestādes; 31.maijā tika rīkoti 
Izcilības svētki, kuros godināti talantīgākie skolēni, 
savukārt, 1.jūnijā sumināti skolēni, kuri guvuši 
panākumus Latvijas skolu organizētajās sporta 
sacensībās. Atzīmē, ka valstiski ir noteikts, ka, 
sākoties jaunajam mācību gadam, pašvaldībām būs 
jābūt gatavām nodrošināt Ukrainas bērnu izglītības 
apmācības process latviešu mācības programmās. 
   Informē par Ukrainas bērnu skaitu, kuri apgūst 
vispārējo izglītību sekojošās skolās: 
Liepājas Liedaga vidusskolā - 18 skolēnu, 
8.vidusskolā - 8 skolēnu, 3.pamatskolā - 11, 
7.vidusskolā -10, Oskara Kalpaka 15.vidusskolā - 2, 
DALP 5.vidusskolā - 5, Raiņa 6.vidusskolā - 3, 
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā – 3 un J.Čakstes 
Liepājas pilsētas 10.vidusskolā – 2 skolēni. 
Savukārt, pirmsskolas izglītības iestādes šobrīd 
apmeklē 49 bērni, no kuriem 14 bērni apgūst 
mazākumtautību programmas. Attālināti mācās 93 
skolēni. Galvenie izaicinājumi – valsts valodas 
apguve, nometņu organizēšana, ēdināšana un 
pirmsskolas rindas ( šobrīd nevaram nodrošināt 
vietu 9 pirmsskolas vecuma bērniem) un mācības 
latviešu valodas programmās 2022./2023. mācību 
gadā. Piebilst, ka par bāzes skolu Ukrainas bērniem 
tiek plānota Liepājas 8.vidusskola. Informē, ka par 
nometņu organizēšanu Valsts izglītības satura 
centrs piedāvā segt atalgojumu skolotājiem, kuri būs 
iesaistīti nometnēs ukraiņu bērniem (50% ukraiņu 
bērni un 50% latviešu bērni); plānotais valsts 
finansējums - 20 eiro par bērnu dienas nometnē (6 -
10 dienas), 40  eiro par bērnu diennakts nometnē (10 
dienas). Liepājas pašvaldībā iezīmētā summa 
nometņu organizēšanai ir 15 206 eiro. 
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Debatēs par jautājumu 
piedalās: 

      Norāda, ka ir saņemti ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzēju (SIA "Zālītes A", SIA "Māras Lācis", SIA 
"Viedaga" piedāvājumi ēdināšanas maksu 
paaugstināšanai izglītības iestādēs. 
    Uzsākts darbs pie skolu nosaukumu maiņas, 
izslēdzot skolu numerāciju – skolām, kurām 
nosaukumā ir tikai skaitlis,  jārada jauns nosaukums. 
Informē par sagatavotajiem priekšlikumiem 
izmaiņām un papildinājumiem valsts normatīvajos 
aktos, iestāžu digitalizāciju, Ukstiņa izglītības centru, 
par SIA “Lielvārds” projektu, par atbildes vēstules 
projektu par nepieciešamību atjaunot Pašvaldības 
policijas dežūras skolās  u.c. aktualitātēm izglītības 
jomā. 
 
   - (Jānis Vilnītis, Dace Bluķe) par nepieciešamību 
skolās uzstādīt video novērošanas kameras.    

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 Liepājas pilsētas Izglītības 
pārvaldes vadītājas Kristīnes Niedres-Lahteres 
sniegto informāciju par aktualitātēm izglītības 
nozarē 2022.gada otrajā ceturksnī. 

 

5.§ 
Par nekustamo īpašumu Krūmu ielā 65, Liepājā  

nodošanu lietošanā 
 

Ziņo Māris Egmanis:    - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts 
lēmuma projekts par nekustamo īpašumu Krūmu ielā 
65 nodošanu lietošanā, kurš paredz nodot 
sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai 
“INTERNĀTS” lietošanā bez atlīdzības uz 1 gadu, 
īpašumu kultūras un radošo industriju pasākumu, 
aktivitāšu veikšanai. 
 

Runā Kaspars Endols:    - Informē par kultūras telpas izveidi radošo 
industriju aktivitātēm bijušās internātpamatskolas 
telpās Krūmu ielā 65, kurā tiktu piedāvāts plašs 
pasākumu klāsts gan jauniešu auditorijai, gan 
senioriem. 

 
Runā Luīze Mulena: 

 
   - Atzīmē, ka Laumas mikrorajons ir daļa no 
Liepājas, tomēr šajā pilsētas daļā tikpat kā nenotiek 
aktivitātes kultūras jomā. Biedrībai “INTERNĀTS” ir 
radusies ideja attīstīt minētajā mikrorajonā radošo 
industriju kultūras centru, realizēt laikmetīgus, 
kultūrizglītojošas aktivitātes, veidot mākslinieku 
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rezidenci, rīkot izstādes un koncertus. Atzīmē, ka 
centra atklāšana plānota š.g. 17.jūlijā. Dalībai 
radošā centra darbībai atsaukušies fonda “Viegli” 
mūziķi, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskolas audzēkņi, studenti no Latvijas Kultūras 
akadēmijas, Jauno mediju mākslas studenti no 
Liepājas Universitātes u.c.   

 
Jautā Dace Bluķe: 
 

 
   - Jautā par finansējumu idejas īstenošanai un 
komunālo maksājumu izdevumu segšanai. 

 
Atbild Kaspars Endols: 

 
    Atbild, ka pasākumu īstenošanai tiks piesaistīti 
sadarbības partneri, savukārt, tuvākajā laikā 
plānotajiem pasākumiem tiks ieguldīti esošie resursi.   

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 nekustamo īpašumu Krūmu ielā 
65, Liepājā nodošanu lietošanā". 

 
Sēde slēgta 2022.gada 9.jūnijā pulksten 13:55. 
 
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 

 

 


