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2019.gada 28.februārī Nr. 3 
 

Sēde sasaukta 2019.gada 28.februārī pulksten 13.00. 
Sēde atklāta 2019.gada 28.februārī pulksten 12.56. 
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Atis DEKSNIS 
 
Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi: 

Linda MATISONE 
Gints ROČĀNS 
Pāvels SEREDA 
Edvīns STRIKS 
Helvijs VALCIS 
  

Sēdē nepiedalās 1 komitejas locekļi: 
Māris VERPAKOVSKIS, darba pienākumu dēļ 
  

Klātesošie:  
Nora DRIĶE, laikraksta “Kurzemes Vārds” korespondente 
Kristīne NIEDRE-LATHERE, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas  
                               pilsētas Izglītības pārvalde” vadītāja 
Zane POMERANCE, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas  
                      Izglītības pārvalde” juriste 
Sarmīte PUJĒNA, portāla “irliepaja.lv” korespondente 
Jānis VILNĪTIS, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs 
  

Sēdi protokolē: Domes priekšsēdētāja padomniece izglītības jautājumos Iveta FOMINA 
 
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 Atis DEKSNIS: 
 

    - Informē, ka jau ilgāku laiku dažādos formātos ir 
notikušas diskusijas par nepieciešamību uzsākt skolu 
tīkla sakārtošanu Liepājā. 
    Jau iepriekš esam izanalizējuši un pieņēmuši 
lēmumus par Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādes "Cīrulītis" likvidāciju, pievienojot to Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādei "Liepājas speciālā 
internātpamatskola", saistībā ar iegūto attīstības 
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centra statusu, izveidota Liepājas Līvupes pamatskola 
- attīstības centrs, kurš īsteno speciālās pirmsskolas 
izglītības, speciālās pamatizglītības un profesionālās 
pamatizglītības programmas. Pagājušā gada nogalē 
pieņemts lēmums par Liepājas Internātpamatskolas 
likvidāciju, š.g. 28.februāra Domes sēdē pieņemts 
lēmums par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 
nosaukuma no "Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola" 
maiņu uz "Liepājas Tālmācības vidusskola".  
     Šodien mums jāveic nākamais solis skolu tīkla 
sakārtošanā un, lai izpildītu valstī noteiktos 
normatīvos aktus, kā arī izvērtējot Liepājas pilsētā 
esošo un prognozēto vispārējās izglītības iestāžu 
piepildījumu, mācību telpu noslodzi un to pilnvērtīgu 
izmantošanu, secināts, ka minētajām prasībām 
nevarēs kvalificēties Liepājas pilsētas 12.vidusskola 
un Liepājas A. Puškina 2.vidusskola.  
      Izskatīšanai komitejas sēdē iesniegts lēmuma 
projekts "Par Liepājas pilsētas 12.vidusskolas un 
Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas apvienošanu". Lūdz 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju Kristīni 
Niedri-Latheri ziņot par lēmuma projektu. 

 
RUNĀ Kristīne 
NIEDRE-LATHERE: 
 

 
- (prezentācija)  
      Informē, ka valstī normatīvie akti nosaka, ka no 
2020.gada 1.septembra minimāli pieļaujamais 
izglītojamo skaits vidējās izglītības pakāpē būs vismaz 
120 audzēkņi, jānodrošina vismaz divas paralēlās 
klases un skolēnu skaits vienā klasē vismaz 22 
izglītojamie, kā arī vienam izglītojamam jānodrošina 
mācību telpā minimālā telpu platība 2 kvadrātmetri. 
Izvērtējot Liepājas pilsētā esošo un prognozēto 
vispārējās izglītības iestāžu piepildījumu, mācību telpu 
noslodzi un to pilnvērtīgu izmantošanu, konstatēts, ka 
minētajām prasībām nevarēs kvalificēties Liepājas 
pilsētas 12. vidusskola un Liepājas A. Puškina 2. 
vidusskola. Līdz ar to, lai stiprinātu skolu efektīvu, 
ilgtspējīgu, kvalitātē un vienlīdzības principos balstītu 
izglītības pakalpojumu attīstību, piedāvāts risinājums 
apvienot Liepājas pilsētas 12. vidusskolu un Liepājas 
A. Puškina 2. vidusskolu, izveidojot jaunu, modernu, 
spēcīgu un  mūsdienu prasībām atbilstošu vispārējās 
izglītības iestādi ar atbilstošu skolēnu skaitu un klašu 
piepildījumu. 
     Liepājas pilsētas 12. vidusskolas un Liepājas 
A.Puškina 2. vidusskolas apvienošanas rezultātā ir 
iespējams nodrošināt mācību iestādē nepieciešamo 
skolēnu skaitu, 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. 
Apvienošana veicinās pedagogu profesionālo 
izaugsmi, plašāku atbalsta personāla pieejamību, 
savstarpēji apgūstot abu skolu labākās tradīcijas un 
pieredzi. Skolēniem mācību procesā būs pieejamas  
mūsdienīgas un inovatīvas informācijas un 
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komunikācijas tehnoloģijas, mūsdienu vidējās 
izglītības posmā nozīmīgākās izglītības programmas, 
plaša materiāli tehniskā bāze, sporta infrastruktūra, arī 
blakus esošā Tenisa halle. Pilnvērtīgāk tiks 
nodrošināts metodiskais darbs pedagogu atbalstam, 
ieviešot jauno mācību saturu.  
Apvienojot Liepājas pilsētas 12. vidusskolu ar  
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolu un uz 
reorganizējamo izglītības iestāžu bāzes izveidojot 
Liepājas pilsētas pašvaldības pārraudzībā esošu 
jaunu izglītības iestādi, tiks ievērotas skolu tīkla 
optimizācijas prasības. Reorganizācijas rezultātā abu 
skolu izglītības darbinieki turpinās darbu apvienotajā 
skolā, izvērtējot darba slodzes un pārskatot darba 
līgumus. Izveidotā izglītības iestāde turpinās realizēt 
šobrīd Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas un Liepājas 
pilsētas 12. vidusskolas licencētās un akreditētās 
izglītības programmas.  
Skolu apvienošanās rezultātā, Liepājas pilsētas 
12.vidusskolas ēka (Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37) 
tiek nodota J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas 
mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi atbrīvojot 
nomāto ēku Rožu ielā 10, kurā šobrīd mācās 
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas 1.-3. klašu 
skolēni. 
     Lai nodrošinātu reorganizācijas procesu, tiks 
izveidota reorganizācijas komisija ar abu skolu 
pārstāvju līdzdalību, kas risinās organizatoriskos 
jautājumus. Reorganizācija pabeidzama līdz 
2019.gada 1.septembrim. 
    Ierosina iestrādāt lēmuma projektā 
reorganizējamo skolu nosaukt par A.Puškina Liepājas 
vidusskolu, atbrīvojoties no numerācijas. No 
A.Puškina 2.vidusskolas vadības tika saņemts 
priekšlikums skolai piešķirt Liepājas Liedaga 
vidusskolas nosaukumu. Šis jautājums varētu tikt 
izdiskutēts abu skolu starpā reorganizācijas procesa 
laikā.  
      Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.  
 

RUNĀ Pāvels SEREDA: 
 

    - Atzīmē, ka Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 
direktore prezentācijā vecāku sapulcē, š.g. 
27.februārī, ir norādījusi, ka apvienojot abas skolas 
nevarēs tikt nodrošināta audzēkņu ietilpība vienā ēkā, 
turklāt skola ģērbtuvēs var nodrošināt 700 apģērba 
skapīšus, bet plānotais bērnu skaits pie apvienošanas 
paredzams līdz 1100 bērniem, piebilst, ka arī valodu 
apmācība notiek divās grupās. 
    Jautā, kā tiks nodrošināts un organizēts skolēnu 
ēdināšanas process?  
     Ierosina reorganizējamo skolu mācību procesa 
darbu organizēt divās ēkās - sākumskolas posmā un 
atsevišķi vidusskolas posmā. 
    Aicina atlikt lēmuma projekta izskatīšanu līdz 
neskaidru jautājumu atrisināšanai. 
 
 



4 

 
RUNĀ Kristīne 
NIEDRE-LATHERE: 
 

    - Informē, ka A.Puškina 2.vidusskolas ēkā bez 
700 individuālajiem garderobes skapīšiem ir 
iespējams ierīkot arī atklātu garderobi. Atzīmē, ka 
skolēnu ēdināšanas jautājumu var atrisināt līdzīgi kā 
to organizē 5.vidusskola, kurā ir liels audzēkņu skaits 
un kura veiksmīgi tiek ar to galā.  
    Norāda, ka A.Puškina 2.vidusskolas ir 
modernizēta kā atvērta tipa skola, kur mācības, grupu 
nodarbības, diskusijas notiek ne tikai klasēs un 
mācību kabinetos, bet visā skolā, piemēram, gaiteņos, 
kas pielāgoti mācību darbam un aprīkoti ar speciāliem 
sēdekļiem, galdiņiem uz riteņiem, mobiliem paneļiem, 
kā arī ieplānotos zinātnes centrus varēs izmantot 
mācību procesa nodrošināšanai.  

KOMITEJA, balsojot ar 5 balsīm 
par, pret - 1, atturas-nav, 
nebalso-nav,  

 

NOLEMJ:     1. Akceptēt lēmuma projektu "Par Liepājas 
pilsētas 12.vidusskolas un Liepājas A.Puškina 
2.vidusskolas apvienošanu” un papildināt lēmuma 
projektu, nosakot, ka uz reorganizējamo iestāžu 
bāzes izveido Liepājas pilsētas pašvaldības 
pakļautībā esošu vispārējās vidējās izglītības 
iestādi ar nosaukumu - "Liepājas A.Puškina 
vidusskola" (juridiskā adrese: Liedaga iela 5, 
Liepāja). 
     2. Lēmuma projektu iesniegt izskatīšanai 
Liepājas pilsētas domes ārkārtas 2019.gada 
1.marta sēdē. 

 
Sēde slēgta 2019.gada 28.februārī pulksten 13.27. 
 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS       Atis DEKSNIS 

 
KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIECE                                                                          Linda MATISONE 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                          Gints ROČĀNS 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                          Pāvels SEREDA 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                          Edvīns STRIKS 

 
KOMITEJAS LOCEKLIS                                                                                          Helvijs VALCIS 
 
 
Protokolēja: 

  
 
Iveta FOMINA 

 


