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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

 
2019.gada 1.martā Nr. 3 

 
Sēde sasaukta 2019.gada 1.martā pulksten 11.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 1.martā pulksten 10.59. 
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS 
 
Sēdē piedalās 14 deputāti: 

Gunārs ANSIŅŠ 
Atis DEKSNIS 
Helēna GERILOVIČA no Liepājas pārstāvniecības Rīgā 
Linda MATISONE 
Ludmila RJAZANOVA 
Gints ROČĀNS 
Pāvels SEREDA 
Uldis SESKS 
Gaļina SKOROBOGATOVA 
Edvīns STRIKS 
Modris ŠVEIDUKS 
Helvijs VALCIS 
Māris VERPAKOVSKIS no Liepājas pārstāvniecības Rīgā 
Vilnis VITKOVSKIS no Liepājas pārstāvniecības Rīgā 

  
Uzaicinātās personas:  

Kristīne NIEDRE-LATHERE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja 
Simona PETROVICA, Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrības Liepājas    
nodaļas vadītāja 
Zane POMERANCE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes juriste 
Liepājas pilsētas 12.vidusskolas skolēnu vecāku pārstāvis 

  
Sēdi protokolē Egita LUKJANOVA 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Liepājas pilsētas 12.vidusskolas un Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas  
apvienošanu. 

 
1. 

Par Liepājas pilsētas 12.vidusskolas un Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 
apvienošanu 

 
ZIŅO Jānis VILNĪTIS: 
 

- Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī - Dome) ārkārtas 
sēdi un informē, ka izskatīšanai Domes ārkārtas sēdē ir 
iesniegts lēmuma projekts "Par Liepājas pilsētas 
12.vidusskolas un Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 
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apvienošanu". 
   Stāsta par SIA "Dynamic University" veikto pētījumu par 
izglītības nozares attīstību un darbības plānu 2015.-
2020.gadam un iemesliem, kāpēc nepieciešams apvienot 
Liepājas pilsētas 12.vidusskolu (turpmāk - 12.vidusskola) un 
Liepājas A.Puškina 2.vidusskolu (turpmāk - 2.vidusskola).    
   Skaidro, ka Domei jārespektē normatīvajos aktos 
noteiktais, ka no 2020.gada 1.septembra minimāli 
pieļaujamajam izglītojamo skaitam vidējās izglītības pakāpē 
jābūt vismaz 120 audzēkņiem, ka jānodrošina vismaz divas 
paralēlās klases un skolēnu skaitam vienā klasē jābūt vismaz 
22, ka vienam izglītojamam jānodrošina mācību telpā 
minimālā telpu platība 2 kv.m, jāņem vērā, cik lieli Eiropas 
Savienības, valsts un Liepājas pilsētas pašvaldības  
(turpmāk – pašvaldība) finanšu līdzekļi ieguldīti Liepājas 
vidusskolu sakārtošanā, kā arī papildus jārespektē tas, ka ir 
jauni mācību procesa kvalitātes kritēriji.  
   Informē par 3 kritērijiem, kas jāizpilda, lai skolas saņemtu 
valsts finansējumu un varētu nodrošināt atalgojumu 
pedagogiem: 
- vidusskolnieku skaits vidusskolas klasēs; 
- akreditācijā izglītības programmu īstenošanas kvalitāte ir 

novērtēta ne zemāk par III (no IV) kvalitātes vērtējuma 
līmeni; 

- OCEI, kas ir obligāto centralizēto eksāmenu indekss 
12.klašu beidzējiem. 

   Informē par izglītības kvalitāti Kurzemes reģionā, salīdzinot 
ar pārējiem Latvijas reģioniem, par izglītības kvalitātes 
rādītājiem un skolēnu skaitu konkrētās Liepājas vidusskolās.  
  Izvērtējot Liepājas pilsētā esošo un prognozēto vispārējās 
izglītības iestāžu piepildījumu, mācību telpu noslodzi un to 
pilnvērtīgu izmantošanu, konstatēts, ka minētajām prasībām 
nevarēs kvalificēties 12.vidusskola un 2.vidusskola. Līdz ar to, 
lai stiprinātu skolu efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitātē un 
vienlīdzības principos balstītu izglītības pakalpojumu attīstību, 
piedāvāts risinājums apvienot 12.vidusskolu un 2.vidusskolu, 
izveidojot jaunu pašvaldības pakļautībā esošu vispārējās 
vidējās izglītības iestādi ēkā Liedaga ielā 5. Abu minēto 
vidusskolu apvienošanas rezultātā ir iespējams paaugstināt 
izglītības kvalitāti, racionāli un efektīvi izlietot pašvaldības 
finanšu līdzekļus, pilnībā izmantot 2.vidusskolas modernizēto 
mācību vidi, paplašinot piedāvāto izglītības programmu izvēli 
vidējās izglītības posmā.  
   Lai nodrošinātu reorganizācijas procesu, tiks izveidota 
reorganizācijas komisija ar abu skolu pārstāvju līdzdalību, kas 
risinās organizatoriskos jautājumus.  
   Izveidotā izglītības iestāde turpinās realizēt šobrīd 
2.vidusskolas un 12.vidusskolas licencētās un akreditētās 
izglītības programmas un tās direktora pienākumu pagaidu 
izpildītājs būs Valērijs Jepiskoposovs. Galvenais arguments 
šai izvēlei ir, ka viņam kā 12.vidusskolas direktoram ir 
pieredze skolu apvienošanā (12.vidusskolas un 
4.pamatskolas apvienošana). Ņemot vērā normatīvajos aktos 
noteikto, tiks organizēts izveidotās izglītības iestādes direktora 
amata pretendentu atlases konkurss.  
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   Informē, ka apvienošanas rezultātā izveidotā skola savu 
darbību sāks jaunajā 2019./2010.mācību gadā.  
   Skaidro, ka lēmuma projektā jaunizveidotās vispārējās 
vidējās izglītības iestādes nosaukums ir "Liepājas A.Puškina 
vidusskola", taču, ņemot vērā 2.vidusskolas iniciatīvu un 
redzējumu par skolas nosaukuma maiņu, šis jautājums vēl 
paliks atvērts. Apvienotās vidusskolas direktoram, 
pedagogiem un vecākiem pašiem jāvienojas par skolas 
nosaukumu, un reorganizācijas procesa gaitā nosaukumu 
varēs mainīt. 
   Aicina deputātus uzsākt debates par sagatavoto lēmuma 
projektu. 
 

Ludmila RJAZANOVA: 
 

- Informē, ka, lai atbalstītu sagatavoto lēmuma projektu, ir 
jābūt pilnai pārliecībai, ka skolu apvienošana ir pārdomāta, 
izskatīti visi riski un rezultātā nepasliktināsies MŪSU, 
liepājnieku, bērnu izglītības kvalitāte.  
   Jautā, vai mēs, atkārtoti neuzkāpsim uz grābekļa, kad 
pašvaldība ar vieglo roku atbrīvojās no bērnudārziem un 
pašlaik mēs izjūtam telpu trūkumu, uz vietu dārziņā ir lielas 
rindas. 
   Informē, ka šā gada 25.februārī tikšanas laikā ar 
pašvaldības domes priekšsēdētāju pajautāja: "Vai ir zināms 
liepājnieku skaits, kuri atgriežas no ārzemēm uz dzīvi Liepājā 
ar bērniem?" Izsaka cerību, ka šodien atbilde būs. Pēc 
piedalīšanās 2. un 12.vidusskolu kopsapulcē ar vecākiem, 
noklausoties abu skolu direktorus, ir sapratusi, ka skolu 
reorganizācija ir sasteigta un nepārdomāta. Nav pieņemams, 
ka tiek izlikti ar steigu vieni skolēni, lai tur turpinātu mācīties 
citi. Vecāku skaits sapulcē bija ļoti liels, bet vai visiem 
vecākiem bija iespēja uzdot jautājumu? Saņemt atbildi? 
Šodien, 2019.gada 1.martā, tiks pieņemts lēmums neņemot 
vēra vecāku/ Liepājas iedzīvotāju viedokli, kas ir arī nodokļu 
maksātāji? 
Vēlreiz atkārto par trūkumiem: nepietiekošs kabinetu skaits, 
skapīšu skaits, un, ka nav dzirdējusi ne vārda par ēdināšanas 
pakalpojuma organizēšanu. 
   Informē, ka pēc Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 
vadītājas teiktā Izglītības komitejā 1030 skolēniem vietas būs. 
Šā mācību gada sākumā abās skolās kopā bija 1121 skolēns. 
Jautā, kā tiks pieņemts lēmums – kurš skolēns ies uz 
apvienoto skolu, bet kuram būs jāmeklē cita skola? 
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/par-skolu-
apvienosanu-lemj-viena-miera-231366 
   Skaidro, ka lēmumā ir rakstīts, ka, apvienojot skolas, tiks 
paaugstināta izglītības kvalitāte. Vai tad izglītības kvalitāti 
Liepājas skolās var paaugstināt tikai apvienojot skolas? Vai 
citas iespējas, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, nav?  
Jautā: 
- kā skolu apvienošana veicinās pedagogu meistarības 
izaugsmi? 
- cik darbinieku (pedagogu un tehniskā personāla) tiek plānots 
samazināt, apvienojot skolas? 
- ietaupījums 73 809 eiro. Par kādu ietaupījumu varam runāt, 
ja ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā turpinās mācīties bērni? Te 
drīzāk ir jārunā par ietaupījumu, kuru pašvaldība iegūs no tā, 
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ka nevajadzēs iznomāt ēku Rožu iela 10.  
Jautājumi: 
1. Vai ir zināms liepājnieku skaits, kuri atgriežas no ārzemēm 
uz dzīvi Liepājā ar bērniem? 
2. Kā skolu apvienošana veicinās pedagogu meistarības 
izaugsmi? 
3. Cik darbinieku (pedagogu un tehniskā personāla) tiek 
plānots samazināt, apvienojot skolas? 
4. Kāds ir ietaupījums pašvaldībai, ja netiks nomāta ēka Rožu 
ielā 10? 
5. Cik liels ir 10.vidusskolas skolēnu skaits, kurus plāno 
pārcelt uz 12.vidusskolas telpām?  
6. Cik pašlaik izmaksā 1 skolēns 12.vidusskolā un cik 
izmaksās 1 skolēns, kad mācīsies 10.vidusskolas              
1.-3.klases skolēni? 
 

   Iepriekš uzdoto jautājumu, kā arī jautājumu par veikto pētījumu par skolu tīkla 
pilnveidošanu, par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu un profesionalitātes 
paaugstināšanu pedagogiem, par 2. un 12.vidusskolas skolēnu vecāku iesniegumu pret 
skolu apvienošanu, par izglītības ministres Ilgas Šuplinskas intervijā teikto par skolu tīkla 
optimizāciju, par dalības starptautisko projektu īstenošanā turpināšanu un citu ar 
izglītības iestāžu reorganizācijas procesu saistītu jautājumu apspriešanā piedalās: Jānis 
VILNĪTIS, Gints ROČĀNS, Gunārs ANSIŅŠ, Pāvels SEREDA, Ludmila RJAZANOVA, 
Ģaļina SKOROBOGATOVA un Helēna GERILOVIČA. 
 

Gaļina 
SKOROBOGATOVA: 
 

- Informē, ka balsojumā nepiedalīsies, jo apvienošanas 
procesā ir ieinteresētā persona - strādā 2.vidusskolā, gan arī 
papildu darbs ir 12.vidusskolā. 
 

Jānis VILNĪTIS: 
 

- Izsaka priekšlikumu izdarīt izmaiņas lēmuma projekta 
3.punktā un aizstāt vārdus "Liepājas pilsētas 12.vidusskolas" 
ar vārdiem "reorganizējamo izglītības iestāžu". 
  Aicina deputātus izteikt viedokli balsojot par lēmuma 
projektu, kura 3.punktā izdarītas minētās izmaiņas. 
 

DOME, balsojot ar 11 balsīm par - V. VITKOVSKIS, L. MATISONE, A. DEKSNIS,                 
G. ROČĀNS, H. VALCIS, U. SESKS, E. STRIKS, M. ŠVEIDUKS, G. ANSIŅŠ,                     
J. VILNĪTIS, M. VERPAKOVSKIS, 3 pret - P. SEREDA, L. RJAZANOVA,                       
H. GERILOVIČA, atturas - nav, 1 nebalso - G. SKOROBOGATOVA,  
 

NOLEMJ:    Pieņemt lēmumu Nr.95 "Par Liepājas pilsētas 
12.vidusskolas un Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 
apvienošanu". 

 
Sēde slēgta 2019.gada 1.martā pulksten 11.50. 
 
 
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS  Jānis VILNĪTIS (05.03.2019.) 

 
 
 

 
Protokolēja 

  
Egita LUKJANOVA (05.03.2019) 

 


