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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 14.martā Nr. 4 
 

Sēde sasaukta 2019.gada 14.martā pulksten 13.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 14.martā pulksten 13.01. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Atis DEKSNIS 
 
Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi: 

Gints ROČĀNS 
Pāvels SEREDA 
Edvīns STRIKS 
Helvijs VALCIS 
Māris VERPAKOVSKIS 
  

Sēdē nepiedalās 1 komitejas locekļi: 
Linda MATISONE, darba pienākumu dēļ 
  

Klātesošie:  
Nora DRIĶE, laikraksta “Kurzemes Vārds” korespondente 
Māris EGMANIS, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā  
                  īpašuma pārvalde" vadītājs 
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 pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola" 
likvidāciju un pievienošanu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Liepājas 8.vidusskola". 

2. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 15.jūnija nolikumā Nr.17 
"LIEPĀJAS PILSĒTAS 2.MŪZIKAS SKOLAS NOLIKUMS". 

3. Par pašvaldības iestādes "Liepājas Kompleksā sporta skola" sniegto maksas 
pakalpojumu cenu apstiprināšanu. 

4. Par konceptuālu atbalstu nekustamo īpašumu maiņai un robežu pārkārtošanai. 
 

1.# 
Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas vakara /maiņu/ 

vidusskola" likvidāciju un pievienošanu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei 
"Liepājas 8.vidusskola" 

 
ZIŅO Kristīne 
NIEDRE-LATHERE: 

     - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts 
"Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas Vakara /maiņu/ vidusskola" likvidāciju un 
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pievienošanu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei 
"Liepājas 8.vidusskola", lai īstenotu nākamo 
reorganizācijas posmu uzsāktā skolu tīkla 
sakārtošanas kontekstā. Lēmuma projektā ir 
atrunāts kādas programmas tiks pārņemtas, lai to 
īstenošanu uzsāktu 8.vidusskolā. Argumenti skolu 
tīkla sakārtošanai jau iepriekš ir izskanējuši - 
nepietiekamais skolēnu skaits gan sākumskolas 
posmā, gan vidusskolas posmā,  Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzekļu apguves kritēriju 
izpilde, kā arī skolas kapacitātes stiprināšana. 
Izvērtējot Liepājas pilsētā esošo un prognozēto 
vispārējās izglītības iestāžu piepildījumu, mācību 
telpu noslodzi un to pilnvērtīgu izmantošanu, 
konstatēts, ka minētajām prasībām nevarēs 
kvalificēties Liepājas 8. vidusskola.  
    Lai turpmāk nodrošinātu efektīvu mācību 
procesa organizāciju, Liepājas vakara (maiņu) 
vidusskolas programmas ir lietderīgi nodot 
īstenošanai Liepājas 8. vidusskolai, jo ņemot vērā 
izglītojamo skaitu Liepājas 8.vidusskolā (10. – 
12.klasēs - 52 izglītojamie) - Liepājas 8.vidusskola 
nespēs izpildīt Ministru kabineta noteikumu   
prasības, kas stāsies spēkā 2020. gada 1.septembrī. 
Tāpat Liepājas 8.vidusskolai nākotnē pastāv risks 
nenokomplektēt 1. klases. Lēmuma projekts paredz 
arī to, ka Liepājas 8.vidusskolai būs jāīsteno 
pamatizglītības profesionāli orientētā virziena 
programma “Jūras zinības”, kā arī pirmsskolas 
izglītības programma, kuru plānots uzsākt realizēt 
š.g. septembrī 8.vidusskolas telpās, nodrošinot visus 
nepieciešamos bērnu drošības faktorus, iekārtojot 
vidi atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām, 
pielāgotu infrastruktūru kā to prasa valsts normatīvi. 
Pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis" 5-6 gadīgo 
bērnu grupas varētu būt pilotprogramma, kuras 
īstenošanu uzsāktu 8.vidusskolā. Norāda, ka 
programmas realizācija tiks uzsākta tikai pie 
nosacījuma, ja 8.vidusskolas telpas tiks pielāgotas 
visām nepieciešamajām prasībām: klašu telpu 
platība, higiēniskās prasības, mēbeles, aprīkojums, 
atpūtas stūrīši u.c. 
    Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 
 

RUNĀ Pāvels SEREDA: 
 

   - Jautā, kas notiks ar Vakara /maiņu/ vidusskolas 
esošo ēku Raiņa ielā un iestādes pasniedzējiem pēc 
skolas likvidācijas? 
 

RUNĀ Kristīne 
NIEDRE-LATHERE: 
 

   - Atbild, ka ir analizēta arī šī situācija. Norāda, ka 
Izglītības pārvaldes kompetencē nav lemt par ēkas 
turpmāko funkciju. Atzīmē, ka situācija ar 
pedagogiem ir līdzīga kā citās skolās, kur vairāki 
skolotāji amata apvienošanas kārtībā strādā gan 
8.vidusskolā, gan Vakara /maiņu/ vidusskolā, 
tādējādi pēctecīgi būs iespēja pāriet darbā 
8.vidusskolā. Arī tehniskajam personālam tiks dota 
iespēja pāriet darbā 8.vidusskolā, ņemot vērā, ka 
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tiks paplašināts īstenojamo izglītības programmu 
klāsts. Piebilst, ka plānots veikt aptauju par 
potenciālo skolas nosaukumu nākotnē. 
 

 
RUNĀ Atis DEKSNIS: 
 

- Norāda, ka ir diskutēts jautājums par ēkas Raiņa 
ielā turpmākās izmantošanas iespējām, izskatīti 
varianti - ierīkot pirmsskolas izglītības iestādi vai 
atvērt kādas augstskolas filiāli. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ:      Akceptēt lēmuma projektu "Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas vakara 
/maiņu/ vidusskola" likvidāciju un pievienošanu 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Liepājas 
8.vidusskola" un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās Finanšu komitejas 2019.gada 
14.marta sēdē. 

 
2.# 

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 15.jūnija nolikumā Nr.17 
"LIEPĀJAS PILSĒTAS 2.MŪZIKAS SKOLAS NOLIKUMS" 

 
ZIŅO Kristīne 
NIEDRE-LATHERE: 
 

     - Informē, ka izskatīšanai Izglītības, kultūras un 
sporta komitejā iesniegts lēmuma projekts "Par 
grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2017.gada 
15.jūnija nolikumā Nr.17 "LIEPĀJAS PILSĒTAS 

2.MŪZIKAS SKOLAS NOLIKUMS" un nolikuma 
projekts "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 
2017.gada 15.jūnija nolikumā Nr.17 "LIEPĀJAS 

PILSĒTAS 2.MŪZIKAS SKOLAS NOLIKUMS"". Atzīmē, 
ka lēmums nepieciešams, jo tiks veiktas izmaiņas 
Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas pašpārvaldē, kā 
arī nolikumā jānorāda iestādē interešu izglītības 
īstenojamās programmas.  
     Lūdz atbalstīt lēmuma un nolikuma projektus. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ:      Akceptēt lēmuma projektu "Par grozījumiem 
Liepājas pilsētas domes 2017.gada 15.jūnija 
nolikumā Nr.17 "LIEPĀJAS PILSĒTAS 
2.MŪZIKAS SKOLAS NOLIKUMS" un nolikuma 
projektu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 
2017.gada 15.jūnija nolikumā Nr.17 "LIEPĀJAS 
PILSĒTAS 2.MŪZIKAS SKOLAS NOLIKUMS"" un 
iesniegt tos izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 
2019.gada 21.marta sēdē. 
(Domes sēdē ziņo: G.Ročāns) 

 
3.# 

Par pašvaldības iestādes "Liepājas Kompleksā sporta skola"  
sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu 

 
ZIŅO Evija MŪRNIECE: 
 

- Informē, ka izskatīšanai pastāvīgās Izglītības, 
kultūras un sporta komitejā iesniegts lēmuma 
projekts "Par pašvaldības iestādes "Liepājas 
Kompleksā sporta skola" sniegto maksas 
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pakalpojumu cenu apstiprināšanu". Lēmuma 
projekts paredz apstiprināt Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Liepājas Kompleksā sporta 
skola" sniegto maksas pakalpojumu cenas, 
apstiprināt dienesta viesnīcas Dunikas ielā 9/11, 
Liepājā un Liepājas sporta centra "Ezerkrasts" 
baseina kompleksa jaunus maksas pakalpojuma 
izcenojumus, kā arī sporta bāžu telpu nomas 
maksas pakalpojumus, kuri ir aprēķināti atbilstoši 
2017.gada 22.septembra instrukcijai "Par maksas 
pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas un 
apstiprināšanas kārtību Liepājas pilsētas 
pašvaldībā".  Atzīmē, ka ieņēmumi no sniegtajiem 
pakalpojumiem tiek ieskaitīti Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Liepājas Kompleksā sporta 
skola" pamatbudžetā. 
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
 

RUNĀ Atis DEKSNIS: 
 

- Jautā, kā maksas pakalpojumu cenu pieaugums 
atsauksies uz sporta skolu audzēkņiem? 
 

RUNĀ Evija MŪRNIECE: 
 

- Atbild, ka ir izstrādāta plaša atbalsta sistēma sporta 
skolu audzēkņu atbalstam. 

KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ:     Akceptēt lēmuma projektu "Par pašvaldības 
iestādes "Liepājas Kompleksā sporta skola" 
sniegto maksas pakalpojumu cenu 
apstiprināšanu" un iesniegt to izskatīšanai 
pastāvīgās Finanšu komitejas 2019.gada 
14.marta sēdē. 

 
4.# 

Par konceptuālu atbalstu nekustamo īpašumu maiņai un  
robežu pārkārtošanai 

 
ZIŅO Māris EGMANIS: 
 

    - Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts "Par 
konceptuālu atbalstu nekustamo īpašumu maiņai un 
robežu pārkārtošanai". Lēmums nepieciešams, lai 
konceptuāli atbalstītu pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma Liepu ielā 9, Liepājā maiņu pret 
juridiskai personai piederošu nekustamo īpašumu 
Skolas ielā 9, Liepājā, kā arī pašvaldībai piederoša 
zemesgabala Skolas ielā 7A, Liepājā un juridiskai 
personai piederoša zemesgabala Bāriņu ielā 12, 
Liepājā robežu pārkārtošanu, nemainot 
zemesgabalu platības. Īpašums Skolas ielā 9 
nepieciešams izglītības, sporta un veselīga 
dzīvesveida veicināšanas funkcijas realizēšanai ar 
mērķi nodrošināt pilsētā pieejamu vēl vienu sporta 
zāli. Savukārt, zemesgabalu Skolas ielā 7A un 
Bāriņu ielā 12 robežu pārkārtošana nepieciešama 
laukumu būvniecības, rekonstruēšanas un 
uzturēšanas funkcijas nodrošināšanai ar mērķi 
izveidot labiekārtotu autostāvvietu Liepājas teātra 
apmeklētājiem.      
     Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 
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KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm 
par, pret-nav, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ:     Akceptēt lēmuma projektu "Par konceptuālu 
atbalstu nekustamo īpašumu maiņai un robežu 
pārkārtošanai"  un iesniegt to izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes 2019.gada 21.marta 
sēdē. 
(Domes sēdē ziņo: E.Striks) 

 
Sēde slēgta 2019.gada 14.martā pulksten 13.15. 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS  Atis DEKSNIS 

 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Gints ROČĀNS 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Pāvels SEREDA 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Edvīns STRIKS 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Helvijs VALCIS 
 
 

KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                    Māris VERPAKOVSKIS 
 

 
Protokolēja: 

  
Iveta FOMINA 

 


