
 

 

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 

2021.gada 9.septembrī Nr. 9 

Sēde sasaukta 2021.gada 9.septembrī pulksten 13:00. 
Sēde atklāta 2021.gada 9.septembrī pulksten 13:03. 
Sēdi vada Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis 
 

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

 

Uzaicinātās personas:  
          Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja (2.§, 3.§)  
          Andris Spricis, Jaunsardzes centra 1.Novada nodaļas vadītājs  
 

Sēdi protokolē Iveta Fomina 
 

DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm izglītības nozarē. 
2. Par grozījumu saistošajos noteikumos. 
3. Par stipendijām atbalstāmajām specialitātēm. 
4. Par vienošanos par grozījumiem Sadarbības līgumā Nr.SAD/JIC 2018/057/JI. 

 

1. § 
Informatīvs ziņojums par aktualitātēm Liepājas pilsētas izglītības nozarē 

 
Kristīne Niedre-Lathere:   - Informē par aktualitātēm izglītības nozarē, par  

izglītības iestāžu gatavību (izņemot pirmsskolas 
izglītības iestādes) Covid-19 testa veikšanai sadarbībā 
ar laboratoriju; par četru jaunu pirmsskolas izglītības 
grupu izveidi Liepājas 8.vidusskolas telpās. 

Jautā Dace Bluķe:  - Jautā, kāda situācija ir uz šodienu, vai ir mazinājusies 
rinda uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs? Vai 
zināms, cik pedagoģisko vakanču ir skolās un, kā tiek 
organizēts mācību process priekšmetos, kur ir pedagogu 
iztrūkums? 

Atbild  
Kristīne-Niedre-Lathere: 
 
 

  - Atbild, ka šobrīd notiek datu apkopošana un aktuālākā 
informācija par iztrūkstošo vietu skaitu bērnudārzos būs 
zināma oktobrī. Runājot par pedagogu vakancēm – tās ir 
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Izsaka priekšlikumu 
Dace Bluķe: 
 
 
 
Runā 
Kristīne Niedre-Lathere 
 
 

25 vakances, tajā skaitā arī pirmsskolas izglītības 
pedagogi. Ir rasts risinājums mācību procesu organizēt 
bloka stundās. 

  - Aicina izvērtēt priekšlikumu par pedagogu piesaisti 
Liepājas vispārizglītojošajām skolām, raugoties  
Dienvidkurzemes novada kontekstā, kā arī piesaistīt 
mācību darbā pensionētos skolotājus. 

   - Atzīmē, ka būs jādomā par attālinātu mācību darba 
formu atsevišķos priekšmetos, piesaistot pedagogus no 
citām skolām, piedāvājot konkurētspējīgu atalgojumu. 

Runā Jānis Vilnītis:   - Informē, ka ir noslēgušies trīs Liepājas skolu – 
7.vidusskolas, 8.vidusskolas un Oskara Kalpaka Liepājas 
15.vidusskolas modernizācijas darbi. 

 
Nolemj: 

 
   Pieņemt zināšanai Liepājas pilsētas pašvaldības 

iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" 
vadītājas Kristīnes Niedres-Latheres informatīvo 
ziņojumu par aktualitātēm izglītības nozarē. 

 

2.§ 
Par grozījumu saistošajos noteikumos 

 
Ziņo Atis Deksnis:    - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 

projekts un saistošo noteikumu projekts, kurš paredz 
izdarīt grozījumus Liepājas pilsētas domes 2014.gada 
21.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu", nosakot 
piešķiramo ikmēneša stipendiju pirms nodokļu 
nomaksas:  pilna laika augstākās izglītības programmās 
studējošajiem 250 euro, maģistrantūrā studējošajiem 
350 euro, savukārt, doktorantūrā un rezidentūrā 
studējošajiem 500 euro. 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma un saistošo 
noteikumu projektus. 

 
Izsaka priekšlikumu  
Dace Bluķe:  

 
    -  Aicina pašvaldību ar Latvijas Pašvaldību savienības 
vai Latvijas Lielo pilsētas asociācijas starpniecību  
risināt jautājumu par nodokļa nepiemērošanu 
stipendijām.  
 

Izsaka priekšlikumu  
Jānis Vilnītis: 

   - Ja citu jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot 
par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem. 

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

 
 
   9 (Dace Bluķe, Atis Deksnis, Agris Mertens, Uldis 
Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 
Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 
    nav 
    nav 
    nav 
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Nolemj:      Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības 
jautājumu "Par grozījumu saistošajos noteikumos". 
(Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo Jānis Vilnītis) 

 
3.§ 

Par stipendijām atbalstāmajām specialitātēm 
 

Ziņo  
Kristīne Niedre-Lathere: 

  - Informē, ka izskatīšanai komitejā iesniegts lēmuma 

projekts par stipendijām atbalstāmajām specialitātēm, 

kurš paredz apstiprināt stipendiju piešķiršanai 

atbalstāmās profesionālo studiju specialitātes 

2021./2022.mācību gadam: ārsts (maksimālais 

atbalstāmo skaits 5), zobārsts (maksimālais atbalstāmo 

skaits 1), psihiatrs (maksimālais atbalstāmo skaits 1), 

sporta ārsts (maksimālais atbalstāmo skaits 1), 

psihologs (maksimālais atbalstāmo skaits 1), 

pirmsskolas izglītības skolotājs (maksimālais atbalstāmo 

skaits 4) un sociālais darbinieks (maksimālais 

atbalstāmo skaits 1). Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma 

projektu. 

Runā Edvīns Striks:   - Norāda, ka, viņaprāt, tika lūgts paredzēt atbalstīt 7 

ārstu stipendiātus.  

Izsaka priekšlikumu  
Jānis Vilnītis: 
 

  - Norāda, ka pie jautājuma par papildus stipendiju 

piešķiršanu vēl diviem ārstiem, var lemt oktobrī, kad 

plānots skatīt grozījumus budžetā.    

Izsaka priekšlikumu  
Edvīns Striks: 
 

 

   - Ierosina izskatīt priekšlikumu, ja stipendiju vietu 

skaits kādā no atbalstāmajām specialitātēm netiek 

aizpildīts, tad stipendiju plānotā budžeta ietvaros var 

piešķirt citām atbalstāmajām specialitātēm. 

Izsaka priekšlikumu  
Jānis Vilnītis: 
 

 

   - Lūdz komitejas locekli Ati Deksni sadarbībā ar 

valstspilsētas pašvaldības administrācijas Juridisko daļu 

līdz domes sēdei precizēt jautājumu par lēmuma 

projekta papildināšanu ar punktu, kurš nosaka, - ja 

stipendiju vietu skaits kādā no atbalstāmajām 

specialitātēm netiek aizpildīts, stipendiju plānotā 

budžeta ietvaros var piešķirt citām atbalstāmajām 

specialitātēm. 

    Ja cietu priekšlikumu nav, aicina balsot par lēmuma 

projektu ar papildinājumiem. 

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

 

 

   9 (Dace Bluķe, Atis Deksnis, Agris Mertens, Uldis 

Sesks, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, Helvijs 

Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis) 

    nav 

    nav 

    nav  
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Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 

"Par stipendijām atbalstāmajām specialitātēm" ar 

labojumiem (Domes sēdē ziņo Jānis Vilnītis). 

3.§ 
Par vienošanos par grozījumiem  

Sadarbības līgumā Nr.SAD/JIC 2018/057/JI 
 

Ziņo  
Kristīne Niedre-Lathere: 

   - Lai apstiprinātu vienošanos par grozījumiem 
sadarbības līgumā Nr.SAD/JIC 2018/057/JI ar 
Jaunsardzes centru, ņemot vērā to, ka centrs veicis 
grozījumus līgumā par esošās sadarbības uzlabošanu 
ar pašvaldību, ir sagatavots lēmuma projekts "Par 
vienošanos par grozījumiem Sadarbības līgumā". Ar 
lēmuma pieņemšanu tiks atbalstīta Jaunsardzes centra 
darbība Liepājas pilsētas pašvaldībā, atbalstot 
jaunatnes pilsoniskās apziņas un personiskās 
līdzdalības prasmju veidošanās veicināšanu, iesaistot 
jauniešus Jaunsardzes kustībā un veidojot jauniešu 
izpratni par valsts aizsardzību, patriotismu, pilsonisko 
apziņu. Informē, ka vienošanās projektā ir tehniskas 
kļūdas, kuras līdz domes sēdei tiks izlabotas.  
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Debatēs par lēmuma 
projektu piedalās: 

 
Andris Spricis, Jānis Vilnītis 

 
Izsaka priekšlikumu 
Jānis Vilnītis: 

 
   - Ja jautājumu un priekšlikumu nav, aicinu balsot par 
lēmuma projektu.  

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

 
 
   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 vienošanos par grozījumiem 
Sadarbības līgumā Nr.SAD/JIC 2018/057/JI" ar 
labojumiem (Domes sēdē ziņo Jānis Vilnītis). 

 

Sēde slēgta 2021.gada 9.septembrī pulksten 13:40. 
 

Priekšsēdētājs                      Jānis Vilnītis  

Komitejas locekle                                                                                Dace Bluķe 

Komitejas loceklis                                                                               Atis Deksnis 

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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