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SĒDES PROTOKOLS 
LIEPĀJĀ 

2018.gada 13.decembrī Nr. 11 
 

Sēde sasaukta 2018.gada 13.decembrī pulksten 13.30. 
Sēde atklāta 2018.gada 13.decembrī pulksten 13.33. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Atis DEKSNIS 
 
Sēdē piedalās 4 komitejas locekļi: 

Pāvels SEREDA 
Edvīns STRIKS 
Helvijs VALCIS 
Māris VERPAKOVSKIS 
  

Sēdē nepiedalās 2 komitejas locekļi: 
Linda MATISONE, darba pienākumu dēļ 
Gints ROČĀNS, darba pienākumu dēļ 
  

Klātesošie:  
Evija MŪRNIECE, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas  
                     pilsētas domes Sporta pārvalde” vadītāja vietniece 
Kristīne NIEDRE-LATHERE, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes  
                          “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” vadītāja 
Zane POMERANCE, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas  
                      pilsētas Izglītības pārvalde” juriste 
  

Sēdi protokolē: Domes priekšsēdētāja padomniece izglītības jautājumos Iveta FOMINA 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 
 

1. Par Liepājas internātpamatskolas likvidēšanu. 
2. Par "Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs" direktora pienākumu 

izpildītāju. 
3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.409 

"Par projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT 
jomā"". 

4. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.9 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS 
KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS 
IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS". 

5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.167 
"Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu izcenojumu 
apstiprināšanu". 
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1.# 
Par Liepājas internātpamatskolas likvidēšanu 

 
ZIŅO Kristīne 
NIEDRE-LATHERE: 
 

    - Informē, ka ar 2018.gada 1.janvāri spēkā 
stājās grozījumi Izglītības likumā, ar kuriem 
Izglītības likuma pārejas noteikumi papildināti ar 
61.punktu, kurš nosaka, ka jaunu internātskolu 
dibināšana no 2018.gada 1.janvāra nav atļauta, bet 
internātpamatskolas, kas nodibinātas līdz 
minētajam datumam, valsts turpina līdzfinansēt līdz 
2018.gada 31.decembrim. Pamatojoties uz to, ka 
valsts pārtrauks finansēt pašvaldību dibināto 
internātskolu daļējos uzturēšanas izdevumus, kā 
arī to, ka 2019.gada 1.augustā stāsies spēkā 
grozījumi Izglītības likumā, kuri paredzēs svītrot no 
Izglītības likuma tādu izglītības iestāžu veidu kā 
internātskolas, domei jāpieņem lēmums par 
Liepājas internātpamatskolas likvidāciju un ar 
lēmumu jānosaka likvidācijas procedūra, termiņi, 
atbildīgie. Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 
1.punkts paredz pilsētas pašvaldība un novada 
pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes 
ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās 
izglītības iestādes.  
    Izvērtējot esošo Liepājas pilsētas izglītības 
iestāžu tīklu un iespējamos risinājumus, likvidējot 
internātpamatskolu, tiks nodrošināta izglītojamo 
iekļaušana Liepājas vispārizglītojošās skolās. 
Izglītojamo vecākiem būs iespēja izvēlēties 
izglītības iestādi, kurā izglītojamais pēc Liepājas 
internātpamatskolas likvidācijas varēs turpināt 
mācības. Liepājas izglītības iestādēm ir jābūt 
gatavām uzņemt un integrēt internātpamatskolas 
skolēnus, radot īpašu drošības un atbalsta sistēmu 
integrējamajiem. 
   Ņemot vērā minēto, izskatīšanai Izglītības, 
kultūras un sporta komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par Liepājas internātpamatskolas 
likvidēšanu". 
   Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

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

 

NOLEMJ:     Akceptēt lēmuma projektu "Par Liepājas 
internātpamatskolas likvidēšanu" un iesniegt to 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 
(Domes sēdē ziņo: Atis Deksnis) 

 
2.# 

Par "Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs" direktora pienākumu 
izpildītāju 

 
ZIŅO Kristīne 
NIEDRE-LATHERE: 
 

    - Informē, ka pašvaldības iestādē "Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvalde" ir saņemts Liepājas 
Līvupes pamatskolas - attīstības centra direktora 
Ata Brikmaņa iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu 
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no amata, kā arī ir saņemts Liepājas Līvupes 
pamatskolas – attīstības centra direktora vietnieces 
izglītības jomā Sarmītes Sidorovas iesniegums ar 
lūgumu iecelt viņu par skolas direktora pienākumu 
izpildītāju. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes 
ministrijas saskaņojumu par minētās izglītības 
iestādes direktora atbrīvošanu, izskatīšanai 
pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejā 
iesniegts lēmuma projekts "Par "Liepājas Līvupes 
pamatskola - attīstības centrs" direktora pienākumu 
izpildītāju", kurā paredzēts atbrīvot no amata ar 
2018.gada 31.decembri Liepājas Līvupes 
pamatskolas - attīstības centra direktoru Ati 
Brikmani un ar 2019.gada 2.janvāri par Liepājas 
Līvupes pamatskolas - attīstības centra direktora 
pienākumu izpildītāju līdz jauna direktora 
apstiprināšanai amatā iecelt Liepājas Līvupes 
pamatskolas - attīstības centra direktora vietnieci 
izglītības jomā Sarmīti Sidorovu.  
    Lūdz atbalstīt iesniegto lēmuma projektu. 

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

 

NOLEMJ:     Akceptēt lēmuma projektu "Par "Liepājas 
Līvupes pamatskola - attīstības centrs" 
direktora pienākumu izpildītāju" un iesniegt to 
izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2018.gada 
20.decembra sēdē. 
(Domes sēdē ziņo: Helvijs Valcis) 

 
3.# 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra  
lēmumā Nr.409 "Par projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par  

metodisko centru STEM un IKT jomā"" 
 

ZIŅO Kristīne 
NIEDRE-LATHERE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - Informē, ka, lai apstiprinātu projekta "Liepājas 
Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru 
STEM un IKT jomā" (turpmāk - projekts) izdevumu 
gala summu pēc Centrālās finanšu un līgumu 
aģentūras maksājuma pieprasījuma 
apstiprināšanas, izskatīšanai pastāvīgās Izglītības, 
kultūras un sporta komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 
2016.gada 8.decembra lēmumā Nr.409 "Par 
projektu "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par 
metodisko centru STEM un IKT jomā"", kurā 
paredzēts, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, 
precizēt projekta kopējās izmaksas, tajā skaitā 
attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.  
   Lūdz atbalstīt iesniegto lēmuma projektu. 

RUNĀ Helvijs VALCIS: 
 

   - Ievērojot likumu "Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā", debatēs 
un balsošanā par lēmuma projektu nepiedalos. 

KOMITEJA, balsojot ar 4 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso - 1,  
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NOLEMJ:     Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 8.decembra 
lēmumā Nr.409 "Par projektu "Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru 
STEM un IKT jomā"" un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās Finanšu komitejas 2018.gada 
13.decembra sēdē.  

 
4.# 

Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.9 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU 

PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS 
IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS" 

 
ZIŅO Evija MŪRNIECE: 
 

    - Informē, ka Domes 2011.gada 7.jūlija 
saistošie noteikumi Nr.9 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU 
PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS 
ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU 

IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS", nosaka 
kārtību, kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma maksa 
par izglītības ieguvi Liepājas pilsētas domes 
dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādēs, kā arī kārtību, kādā tiek noteikts 
līdzfinansējums un piemērots daļējs vai pilnīgs 
atbrīvojums no vecāku līdzfinansējuma maksas. 
Izskatīšanai pastāvīgās Izglītības, kultūras un 
sporta komitejā iesniegts lēmuma projekts par 
grozījumu minētajos saistošajos noteikumus, kurā 
paredzēts papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 
punktu, kas nosaka, ka uz audzēkņa likumiskā 
pārstāvja iesnieguma pamata un, ja audzēknis 
attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu sporta skolā) nav 
apmeklējis treniņus un kavējuma periods ir ilgāks 
par divām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika 
periodu līdzfinansējuma maksa nav jāmaksā. Ārsta 
izziņa sporta skolas audzēkņa likumiskajam 
pārstāvim kopā ar tā iesniegumu sporta skolā 
jāiesniedz 10 darba dienu laikā no ārsta izziņas 
izsniegšanas datuma.  
   Lūdz atbalstīt iesniegto lēmuma projektu un 
saistošo noteikumu projektu. 

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

 

NOLEMJ:     Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumu 
Liepājas pilsētas domes 2011.gada 7.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.9 "SAISTOŠIE 

NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS 
KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, 
KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN 
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS" 
un saistošo noteikumu projektu "SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS 
KĀRTĪBU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, 
KURAS ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN 
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS" 
un iesniegt tos izskatīšanai Liepājas pilsētas 
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domes pastāvīgās Finanšu komitejas 2018.gada 
13.decembra sēdē. 

 
5.# 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 12.maija  
lēmumā Nr.167 "Par LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas pakalpojumu 

izcenojumu apstiprināšanu" 
 

ZIŅO Evija MŪRNIECE: 
 

   - Informē, ka izskatīšanai pastāvīgās Izglītības, 
kultūras un sporta komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 
2011.gada 12.maija lēmumā Nr.167 "Par 
LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAS maksas 
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu", kurā 
paredzēts svītrot no lēmuma Nr.167 pielikuma 
tabulas "Sniegto maksas pakalpojumu 
piemērojamās atlaides" 2. un 5.ierakstā vārdus 
"Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas 
Tenisa sporta skola" absolventiem". Šāds 
precizējums nepieciešams, lai nodrošinātu sociālo 
vienlīdzību un tenisa infrastruktūras pieejamību 
sociāli mazaizsargātajām sabiedrības grupām, kuru 
lokam sporta skolas absolventi nav pieskaitāmi.  
Lūdz atbalstīt iesniegto lēmuma projektu. 

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

 

NOLEMJ:     Akceptēt lēmuma projektu "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 
12.maija lēmumā Nr.167 "Par LIEPĀJAS 
TENISA SPORTA SKOLAS maksas 
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu"  un 
iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu 
komitejas 2018.gada 13.decembra sēdē. 

 
Sēde slēgta 2018.gada 13.decembrī pulksten 14.11. 
 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS        (paraksts)  Atis DEKSNIS 

 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                 (paraksts)                                                                    Pāvels SEREDA 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                 (paraksts)                                                                   Edvīns STRIKS 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                 (paraksts)                                                                    Helvijs VALCIS 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                 (paraksts)                                                                   Māris VERPAKOVSKIS 
 
 
Protokolēja:                              (paraksts) 

  
 
Iveta FOMINA 

 


