
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 
PASTĀVĪGĀ IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA 

 

Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404774, fakss 63423391 
 

SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

2019.gada 10.oktobrī Nr. 11 
 

Sēde sasaukta 2019.gada 10.oktobrī pulksten 13.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 10.oktobrī pulksten 13.00. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Atis DEKSNIS 
 
Sēdē piedalās 4 komitejas locekļi: 
 

Gints ROČĀNS 
Pāvels SEREDA 
Edvīns STRIKS 
Helvijs VALCIS 

 
Sēdē nepiedalās 2 komitejas locekļi: 
 

Linda MATISONE, darba pienākumu dēļ 
               Māris VERPAKOVSKIS, darba pienākumu dēļ 
 
Klātesošie:    Kristīne NIEDRE-LATHERE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes  
                                              vadītāja 
                Evija MŪRNIECE, Liepājas pilsētas Sporta pārvaldes vadītāja vietniece 
 
Sēdi protokolē: Domes priekšsēdētāja padomniece izglītības jautājumos Iveta FOMINA 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
 

1. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2019.gadā. 

2. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 24.marta nolikumā Nr.8 
"Liepājas Ezerkrasta sākumskolas nolikums". 

3. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra nolikumā 
Nr.39 "Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs nolikums". 

4. Par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta 
skola" nolikumā. 

 
 

1.# 
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības  

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā 
 

ZIŅO Kristīne 
NIEDRE-LATHERE: 
 

   - Informē, ka izskatīšanai pastāvīgās Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas sēdē iesniegts lēmuma 
projekts "Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
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par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
2019.gadā", kas paredz apstiprināt viena izglītojamā 
mācību un audzināšanas izmaksas mēnesī no 
2019.gada 1.septembra vispārējās izglītības 
iestādēs, pirmsskolas izglītības iestādēs un 
speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs.  
    Atzīmē, ka, uzsākot 2019./2020.mācību gadu, ir 
noslēgti 47 līgumi ar citām pašvaldībām par 526 
izglītojamiem, kuri apmeklē Liepājas pilsētas 
izglītības iestādes, bet kuru deklarētās dzīves vietas 
ir citu pašvaldību teritorijās un, ka Liepājas pilsētas 
pašvaldība 2019.gadā ir noslēgusi līgumus ar 40 
pašvaldībām par 462 izglītojamiem, kuru dzīves 
vieta ir deklarēta Liepājas pilsētā, bet kuri izglītojas 
citās pašvaldībās. Vidējās izmaksas 2019.gadā no 
1.septembra līdz 31.decembrim uz vienu izglītojamo 
vispārējās izglītības iestādēs ir 32,36 eiro, 
pirmsskolas izglītības iestādēs - 162,12 eiro un 
speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs - 143,13 
eiro. Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu 
pašvaldību bērniem, ieņēmumi tiek novirzīti izglītības 
nozares papildu finansēšanai. 
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma 
projektu. 

 
KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ:     Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā" un 
iesniegt to izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
pastāvīgās Finanšu komitejas 2019.gada 
10.oktobra sēdē. 

 
2.# 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 24.marta  
nolikumā Nr.8 "Liepājas Ezerkrasta sākumskolas nolikums" 

 
ZIŅO Kristīne 
NIEDRE-LATHERE: 
 

   - Informē, ka izskatīšanai pastāvīgās Izglītības, 
kultūras un sporta komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 
2016.gada 24.marta nolikumā Nr.82 "Liepājas 
Ezerkrasta sākumskolas nolikums". Lēmums 
nepieciešams, lai noteiktu izglītības programmu 
realizēšanas vietas (adreses). 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.  
 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 24.marta 
nolikumā Nr.8 "Liepājas Ezerkrasta sākumskolas 
nolikums" un nolikuma projektu "Grozījums 
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 24.marta 
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nolikumā Nr.8 "LIEPĀJAS EZERKRASTA 
SĀKUMSKOLAS NOLIKUMS" un iesniegt tos 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2019.gada 
17.oktobra sēdē. 
(Domes sēdē ziņo: G.Ročāns) 

 
3.# 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra  
nolikumā Nr.39 "Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs nolikums" 

 
ZIŅO Kristīne 
NIEDRE-LATHERE: 
 

   - Informē, ka izskatīšanai pastāvīgās Izglītības, 
kultūras un sporta komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 22.novembra nolikumā Nr.39 "Liepājas 
Līvupes pamatskola - attīstības centrs nolikums". 
Lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu grozījumus 
Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra 
nolikumā, kas saistīts ar izmaiņām skolas 
realizējamo programmu nosaukumos un iegūstamo 
kvalifikāciju.  
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ:    Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra 
nolikumā Nr.39 "Liepājas Līvupes pamatskola - 
attīstības centrs nolikums"" un nolikuma 
projektu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 
2018.gada 22.novembra nolikumā Nr.39 
"Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs 
nolikums"" un iesniegt tos izskatīšanai Liepājas 
pilsētas domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 
(Domes sēdē ziņo: G.Ročāns) 

 
4.# 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes  
"Liepājas Tenisa sporta skola" nolikumā 

 
ZIŅO Evija MŪRNIECE: 
 

- Informē, ka izskatīšanai pastāvīgās Izglītības, 
kultūras un sporta komitejā iesniegts lēmuma projekts 
"Par grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" nolikumā". 
Lēmums nepieciešams, lai noteiktu Liepājas pilsētas 
Tenisa sporta skolas izglītības programmu 
īstenošanas vietas (adreses). 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ: Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 
Tenisa sporta skola" nolikumā" un nolikuma 
projektu "Grozījumi Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" nolikumā" 
un iesniegt tos izskatīšanai Liepājas pilsētas 
domes 2019.gada 17.oktobra sēdē. 
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(Domes sēdē ziņo: G.Ročāns) 
 
Sēde slēgta 2019.gada 10.oktobrī pulksten 13.11. 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS  Atis DEKSNIS 

 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Gints ROČĀNS 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Pāvels SEREDA 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Edvīns STRIKS 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Helvijs VALCIS 
 

 
Protokolēja: 

  
Iveta FOMINA 

 


