
 

 

Liepājas pilsētas 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 11. februārī  

 
Nr. 2 

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 pastāvīgās 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde notiek, izmantojot videokonferenču rīku 
Zoom Meeting. 

 
Sēde sasaukta 2021.gada 11.februārī pulksten 13:00. 
Sēde atklāta 2021.gada 11.februārī pulksten 13:45. 
Sēdi vada Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Atis  Deksnis 
 
Sēdē piedalās 6 komitejas locekļi: 

Linda Matisone  
Edvīns Striks 
Helvijs Valcis 

         Gints Ročāns 
         Pāvels Sereda 
         Māris Verpakovskis 
 

 
Uzaicinātās personas:  

Kristīne Liedre-Lathere , Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Izglītības 
pārvalde” vadītāja 
Zane Pomerance, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Izglītības pārvalde” 
juriste 
Evija Mūrniece , Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” 
vadītāja vietniece 
Māris Egmanis , Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma 
pārvalde ” vadītājs 

  
Sēdi protokolē Agnese Lagzdiņa 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par pirmskolas izglītības iestādes dibināšanu 

2. Par Liepājas pilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu 
līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 



 

 

3. Par grozījumu 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā 
Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 
privātajai izglītības iestādei” 

4.  Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2021.gadā  

5.  
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
9.     

Par grozījumu 2019.gada 22.augusta nolikumā Nr.18 "Liepājas Liedaga 
vidusskolas nolikums" 
 
Par grozījumu 2017.gada 19.janvāra nolikumā Nr.6 "Liepājas 3.pamatskolas 
nolikums" 
 
Par grozījumu 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.32 "Liepājas pirmsskolas 
izglītības iestādes "Gailītis" nolikums" 
 
Par ēkas Kungu ielā 24 nodošanu lietošanā 
 
Par grozījumiem pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 
nolikumā 

 
 

1.§ 
Par pirmskolas izglītības iestādes dibināšanu 

 

Ziņo Kristīne Niedre-Lathere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Informē, ka lēmums nepieciešams, lai dibinātu Liepājas 
pirmsskolas izglītības iestādi “Prātnieks” Koku ielā 10, 
Liepājā, un apstiprinātu jaunās izglītības iestādes 
nolikumu. Pirmsskolas izglītības iestādē Koku ielā 10 ir 
nodrošināta vieta 214 izglītojamajiem 11 grupās vecumā 
no 1,5 – 7 gadiem. 
Iestādē tiks nodrošinātas darba vietas ap 50 
darbiniekiem. Pirmsskolas izglītības iestādes vadību un 
pārvaldību nodrošinās vadītājs, savukārt pedagoģiskā 
darba vadību nodrošinās vadītāja vietnieks izglītības 
jomā un 25 pedagoģiskie darbinieki – 22 pirmsskolas 
skolotāji, kas piesaistīti konkrētām grupām; 2 mūzikas 
skolotāji; 1 sporta skolotājs. Lai nodrošinātu atbalstu 
izglītojamo personības izaugsmei, kā arī nodrošinātu 
iekļaujošās izglītības principu īstenošanu, iestādē 
strādās atbalsta personāls - logopēds, sociālais 
pedagogs un iestādes māsa. Katrai grupai piesaistīts 
viens skolotāja palīgs. Saimnieciskos jautājumus 
pārraudzīs saimniecības vadītājs. Iestāde sadarbosies ar 
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, nodrošinot ēdiena 
gatavošanu uz vietas iestādē. Lai to nodrošinātu, ir 
labiekārtots virtuves komplekss, kā arī izveidota bērnu 
ēdamzāle. 
Iestādes telpas ir piemērotas un atbilstoši iekārtotas 
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Plānojot 
mācību vidi atbilstoši bērnu vecumam un izglītības 
iestādes konceptam, ir ievēroti vairāki principi: iestādes 
telpas maksimāli iekārtotas bērnu patstāvīgās darbības 
nodrošināšanai, vide ir fiziski droša, attīstoša un 
daudzfunkcionāla. Iestādes teritorija ir labiekārtota ar 
rotaļu laukumiem, nojumēm, attīstošām rotaļu iekārtām. 



 

 

 
 
 
Runā Pāvels Sereda: 
 
 
 
 
Runā Kristīne Niedre-
Lathere: 

Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un saistošo noteikumu projektu 
 

Vēlas noskaidrot kāda ir ietekme uz pilsētas budžetu, lai 
zinātu kopējās izmaksas. Atgādina, ka nākotnē būtu 
nepieciešams izskatīt vēl vismaz viena pašvaldības 
bērnudārza būvniecību.   
 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Prātnieks” dibināšana 
palielina izglītības nozares izdevumus 2021. gadā 
indikatīvi par EUR 535 093, 2022. gadā par EUR 576 
000, turpmākajos gados finansējuma apjoms atkarīgs no 
pašvaldības ieņēmumiem. 
 
   . 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  7 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par Par pirmskolas izglītības iestādes dibināšanu ". 
 

Atis Deksnis:  - Lūdz deputāti Lindu Matisoni par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
2.§ 

Par Liepājas pilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu 
līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 

 

Ziņo Zane Pomerance: - Informē, ka, lai varētu uzlabot bērnu un jauniešu 
nometņu organizēšanas kārtību, Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde ir aktualizējusi nolikuma projektu 
„Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu projektu 
konkursa nolikums”, kurā jaunā redakcijā izteikti 
konkursa kritēriji, kā ar uzlabotas projekta kontroles 
kārtības prasības. Liepājas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējums nometņu projektiem ir ieplānots 45 000 
eiro apmērā un tas iekļauts Izglītības pārvaldes 
pamatbudžetā. Pašvaldībai atbilstoši Bērnu tiesību 
aizsardzības likumam jāgādā par bērnu atpūtas 
organizēšanu un atbilstoši Izglītības likumam, 
pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru 
dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un 
pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības 
iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno 
izglītības programmu valsts valodā, nodrošināt 
jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt 
iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu 
pasākumus, arī bērnu nometnes. 



 

 

    Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  7 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par Liepājas pilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu 
nometņu projektu līdzfinansēšanas konkursa 
nolikumu” 
 

 
3.§ 

Par grozījumu 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā 
Liepājas pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 

privātajai izglītības iestādei” 
 

Ziņo Zane Pomerance: - Informē, ka 2017. gada 20. oktobrī spēkā stājušies 
grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra 
noteikumos Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas 
metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās 
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātai  izglītības 
iestādei”. Grozījumi noteikumos paredz, ka papildus šo 
noteikumu 6. punktā minētajām izmaksām pašvaldība 
izmaksās iekļauj arī to pašvaldības izglītības iestāžu 
kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu, kuras īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu. Kopējo pamatlīdzekļu 
nolietojumu aprēķina, ievērojot pašvaldībām noteikto 
ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību. Pašvaldības 
atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas budžeta gadā. 
Ievērojot minēto, saistošo noteikumu projektā ir 
norādītas konkrētas izmaksas katrā grupā 2021. gadam. 
2021. gada budžetā paredzēts finansējums privāto 
izglītības iestāžu līdzfinansējumam 322 385 EUR 
apmērā.  
Pašvaldības atbalsta apmērs vienam izglītojamam 
mēnesī pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē tiek noteikts: 
Izglītojamiem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam: 
2020. gadā – 201,89 euro; 
2021. gadā – 218,77 euro. 
Izglītojamiem, kuriem nepieciešama obligātā 
sagatavošana pamatizglītības ieguve: 
2020. gadā – 120,62 euro; 
2021. gadā – 135,97 euro.  
Izmaksas palielinājušās sakarā ar pedagogu, 
administratīvi tehnisko un tehnisko darbinieku darba 
slodzes un amatalgas palielināšanu. 
.  



 

 

    Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  7 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumu 2016.gada 28.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Liepājas pilsētas 
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības iestādei”". 
 

 
4.§ 

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2021.gadā 

 

Ziņo Zane Pomerance : - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai noteiktu viena 
izglītojamā izmaksas Liepājas pilsētas pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēs un  pirmsskolas izglītības 
iestādēs.  2021. gadā plānots noslēgt 42 līgumus ar 
citām pašvaldībām par 535 audzēkņiem, t.sk. skolās 
499 izglītojamie, pirmsskolās 36 audzēkņi (dati no Valsts 
izglītības informācijas sistēmas), kuri apmeklē Liepājas 
pilsētas pašvaldības izglītības iestādes, bet kuru 
deklarētās dzīvesvietas adrese ir citu pašvaldību 
administratīvajā teritorijā un ar 38 pašvaldībām par 465 
audzēkņiem, t.sk. skolās 378 izglītojamie, pirmsskolās 
87 audzēkņi (dati no Valsts izglītības informācijas 
sistēmas), kuru deklarētās dzīvesvietas adrese ir 
Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā, bet kuri izglītojas 
citu pašvaldību izglītības iestādēs.  
Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību 
bērniem, ieņēmumi tiek novirzīti izglītības nozares 
papildu finansēšanai. 
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  7 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
2021.gadā ". 
 



 

 

 
5.§ 

Par grozījumu 2019.gada 22.augusta nolikumā Nr.18 "Liepājas Liedaga 
vidusskolas nolikums" 

 

Ziņo Zane Pomerance: - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu 
grozījumu Liepājas Liedaga vidusskolas nolikumā. 
Grozījums nepieciešams, jo izglītības iestāde ir 
licencējusi papildus izglītības programmu un tā jānorāda 
nolikumā. 
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  7 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumu 2019.gada 22.augusta nolikumā 
Nr.18 "Liepājas Liedaga vidusskolas nolikums"". 
 

Atis Deksnis: - Lūdz deputātu Māri Verpakovski par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
6.§ 

Par grozījumu 2017.gada 19.janvāra nolikumā Nr.6 "Liepājas 3.pamatskolas 
nolikums" 

 

Ziņo Zane Pomerance: - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu 
grozījumu Liepājas 3. pamatskolas nolikumā. Grozījums 
nepieciešams, jo izglītības iestāde ir licencējusi papildus 
izglītības programmu un tā jānorāda nolikumā 
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  7 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj: 
 
 
 
Atis Deksnis: 

 Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumu 2017.gada 19.janvāra nolikumā Nr.6 
"Liepājas 3.pamatskolas nolikums" 
 
- Lūdz deputātu Māri Verpakovski par lēmuma projektu 
ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē  

 
 

7.§ 



 

 

Par grozījumu 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.32 "Liepājas pirmsskolas 
izglītības iestādes "Gailītis" nolikums 

 

Ziņo Zane Pomerance : - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu 
grozījumus Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Gailītis” nolikumā. Grozījumi nepieciešami, jo 
pirmsskolas izglītības iestāde ”Gailītis” licencē papildus 
realizējamo pirmsskolas izglītības programmu un tā 
jānorāda iestādes nolikumā. 
 
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un saistošo noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  7 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumu 2017.gada 14.decembra nolikumā 
Nr.32 "Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 
"Gailītis" nolikums ". 
 

Atis Deksnis:  - Lūdz deputātu Gintu Ročānu par lēmuma projektu ziņot 
Liepājas pilsētas domes sēdē. 

 
 

8.§ 
Par ēkas Kungu ielā 24 nodošanu lietošanā 

 

Ziņo Māris Egmanis: - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādei “Liepājas muzejs” iestādes 
nolikumā paredzēto funkciju veikšanai nodotu lietošanā 
ēku Kungu ielā 24 jeb Hoijeres kundzes viesnīcu, kas 
šobrīd tiek restaurēta par 17.–19. gs. interjera muzeju. 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā 
īpašuma pārvalde” pēc ēkas Kungu ielā 24 restaurācijas 
un pārbūves darbu pieņemšanas ekspluatācijā 
sagatavos parakstīšanai aktu par ēkas nodošanu 
lietošanā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei 
“Liepājas muzejs”. Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 
pašvaldība pieņem lēmumus par tās kustamās 
nekustamās mantas racionālu un lietderīgu 
izmantošanu. 
Saskaņā ar sadarbības projektu “Dievidkurzemes 
piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” un Kungu ielas 
radošā kvartāla darbības stratēģiju 2016.–2026. gadam, 
objektā “Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un 
pārbūve par muzeja ēku Kungu ielas kvartālā, Liepājā” 
tiek izveidota muzeja filiāle – Interjera muzejs ar to 
papildinošo funkciju – eksperimentālo virtuvi. 
 



 

 

   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un saistošo noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  7 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par ēkas Kungu ielā 24 nodošanu lietošanā". 
  
  

 
 
 

9.§ 
Par grozījumiem pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Domes Sporta 

pārvalde” nolikumā 
 

Ziņo Kristīne Niedre-Lathere: - Informē, ka lēmums nepieciešams, lai Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Domes Sporta 
pārvalde” nolikumā veiktu grozījumus, kas paredz 
precizēt Sporta pārvaldes atsevišķas funkcijas un 
atsevišķus uzdevumus. Ņemot vērā to, ka Liepājas 
pilsētas dome Sporta pārvaldes nolikumu apstiprināja 
2018. gadā, tad laika gaitā atsevišķas normas ir 
zaudējušas savu aktualitāti.  
 
   Aicina atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu 
un saistošo noteikumu projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  7 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Edvīns Striks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, Gints Ročāns, 
Pāvels Sereda) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 

Nolemj:    Virzīt tālākai izskatīšanai darba kārtības jautājumu 
"Par grozījumiem pašvaldības iestādes “Liepājas 
pilsētas Domes Sporta pārvalde” nolikumā ". 
  
  

 
 
Sēde slēgta 2020.gada 11.februārī pulksten 13:45. 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs  Atis Deksnis 

 

Komitejas priekšsēdētāja vietniece                                                                    Linda Matisone 



 

 

 

Komitejas loceklis                                                                                  Edvīns Striks 

 

Komitejas loceklis                                                                                  Helvijs Valcis 

 

Komitejas loceklis     

 

 Komitejas loceklis 

 

 Komitejas loceklis                                                                             

 Māris Verpakovskis 

 

Gints Ročāns 

 

Pāvels Sereda 

   

   

Protokolēja  Agnese Lagzdiņa 

 


