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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.17
Saldū

2013.gada 12.septembrī

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem Saldus novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumā
„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Saldus ūdenssaimniecības attīstības
II kārta” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai”.
2. Par SIA „Saldus komunālserviss” projektu „Informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai”.
3. Par Noteikumu Nr.2 „Par vispārējās izglītības iestāžu darbības
nosacījumiem un valsts budžeta mērķdotācijas sadali pedagogu darba
samaksai Saldus novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

1.§
Par grozījumiem Saldus novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumā
„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Saldus ūdenssaimniecības attīstības
II kārta” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai”
Sakarā ar to, ka tehniski ekonomiskajā pamatojumā „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II
kārta” tika precizēti tīklu garumi ir jāgroza Saldus novada domes 2013.gada 22.augusta sēdes
lēmumu „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”
(protokols Nr.15 64.§)
Pamatojoties uz 2007.gada 4.decembra ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1 aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par
2000”” 4.pielikumu,

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS,

I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
Grozīt Saldus novada domes 2013.gada 22.augusta sēdes lēmuma „Par
tehniski ekonomiskā pamatojuma „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta
īstenošanai protokols Nr.15 64.§), 3.punktu izteikt šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus:
1. Tabula Projekta komponenšu apraksts
Nr.

Pasākuma mērķis

Raksturojums

1.

Ūdensvada un
kanalizācijas tīklu
paplašināšana
Kuldīgas ielā (starp
Ziemeļu un Putnu)
Ūdensvada un
kanalizācijas tīklu
paplašināšana Ziemeļu
ielā
Ūdensvada un
kanalizācijas tīklu
paplašināšana
Slimnīcas ielā
Ūdensvada un
kanalizācijas tīklu
paplašināšana Atzaru
ielā
Kanalizācijas izbūve
Putnu ielā
KSS izbūve

Jauni ūdensapgādes tīkli
DN160
Jauni kanalizācijas tīkli
DN250

2.

3.

4.

5.
6.

Darbu veids
Ūdensapgādes tīklu
paplašināšana
Kanalizācijas tīklu
paplašināšana
Kanalizācijas sūkņu
stacijas izbūve

Jauni ūdensapgādes tīkli
DN160
Jauni kanalizācijas tīkli
DN200-250
Jauni ūdensapgādes tīkli
DN110-160
Jauni kanalizācijas tīkli
DN63-200
Jauni ūdensapgādes tīkli
DN63-110
Jauni kanalizācijas tīkli
DN 200
Jauni kanalizācijas tīkli
DN 200
KSS (50m3/h)

Raksturojums

Vienību
skaits
290

Mērvienības
m

304

m

1216

m

1105

m

636

m

550

m

256

m

240

m
m

445
1

gab.

Apjomi
gab/m

DN 63-160

2398

DN 63-250

2644

50 m3/h

1 gab.

2.§
Par SIA „Sadus komunālserviss” projektu „Informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai’’

Kurzemes plānošanas reģions, kā projekta vadošais partneris iesniedz projekta
iesniegumu Lietuvas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmai 2007-2013. Projekta
nosaukums „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai”.
Sakarā ar to, ka samazinājies sākotnēji plānotais projekta sadarbības partneru skaits SIA
„Saldus komunālserviss” projekta budžets ir iespējams palielināt par EUR 3 500, līdz ar to
projekta budžeta daļa, kas attiecas uz Saldus novadu ir EUR 28 500 jeb LVL 20 029,91.
85% no projekta attiecināmajām izmaksām tiek līdzfinansēti no Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas.
Projekta īstenošanas laiks no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim.
Projekta mērķis ir ēku ūdens ievada ūdensskaitītāju aprīkošana ar attālinātās nolasīšanas
sistēmu, ar kuru rādījumus var nolasīt uzņēmuma birojā. Sistēmas papildus iespēja ir veikt
nepārtrauktu spiediena kontroli dažādās pilsētas vietās un līdz ar to ātrāk reaģēt uz avārijām
ūdensvada tīklā. Projekta ietvaros plānots ar attālinātās datu nolasīšanas iekārtām aprīkot 135
uzņēmuma esošos ūdens skaitītājus uz ēku ūdens ievadiem un 25 mezglus plānots aprīkot ar
spiediena devējiem, kuru datu pārraidei tiek izmantota ūdensmērītāju datus raidošā iekārta.

atklāti balsojot: PAR – 16 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
A.CEĻAPĪTERS, R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS, U.FELDMANIS, A.HERINGS,
E.KALNIŅŠ, D.KONUŠEVSKIS, J.LEVICS, A.MACULĒVIČS, M.MEDNIS,
I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Akceptēt, ka SIA „Saldus komunālserviss” projektā „Informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai” piedalās kā partneris.
2. SIA „Saldus komunālserviss” nodrošināt no saviem budžeta līdzekļiem
finansējumu 15% apmērā no projekta kopīgās budžeta daļas, kas attiecas uz Saldus
novadu, kā arī segt finansējumu projekta finanšu plūsmas nodrošināšanai.

3.§
Par Noteikumu Nr.2 „Par vispārējās izglītības iestāžu darbības nosacījumiem
un valsts budžeta mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai Saldus
novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” un 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”,

atklāti balsojot: PAR – 11 deputāti (S.BEĻKEVIČS, P.BRAZDAUSKS,
U.FELDMANIS,
E.KALNIŅŠ,
D.KONUŠEVSKIS,
J.LEVICS,
A.MACULĒVIČS, I.RASSA, Dz.RUPEIKS, I.VANAGA, M.ZUSTS); PRET – 3
deputāti (A.CEĻAPĪTERS, A.HERINGS, M.MEDNIS); ATTURAS – 2 deputāti
(R.DONIŅŠ, V.DRUKOVSKIS), Saldus novada dome nolemj:

1. Apstiprināt Noteikumus Nr.2 „Par vispārējās izglītības iestāžu darbības
nosacījumiem un valsts budžeta mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai
Saldus novada pašvaldībā” (Noteikumi pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības Izglītības pārvaldes
vadītājai Saulcerītei LEVICAI.
Lēmumu nosūtīt pašvaldības Izglītības pārvaldei, finanšu nodaļai un visām
pašvaldības izglītības iestādēm.
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Saldū
2013.gada 12.septembrī

NOTEIKUMI Nr.2
Apstiprināti ar Saldus novada domes
2013.gada 12.septembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.17, 3.§)

PAR VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBĪBAS NOSACĪJUMIEM
UN VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS SADALI PEDAGOGU
DARBA SAMAKSAI SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 3.punktu un 22.12.2009. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka, kā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija (turpmāk –
mērķdotācija) Saldus novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
(turpmāk - skola) pedagogu darba samaksai, atvaļinājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
2. Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde izstrādā un Saldus novada dome apstiprina
mērķdotācijas sadales kārtību un atbilstoši šai kārtībai sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm.
3. Budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” finanšu nodaļa sagatavo kārtējā gada pārskatu
par mērķdotācijas izlietojumu un ievada pārskata datus Valsts kases informācijas sistēmā „Valsts
budžeta un pašvaldību budžeta pārskati”.
4. Noteikumi piemērojami valsts un pašvaldības budžeta apstiprinātā finansējuma ietvaros
attiecīgajam gadam atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka pedagogu darba
samaksas aprēķinu kartību.
II. Mērķdotācijas aprēķināšanas un sadales kārtība
5. Skolām sadala līdz 95% no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas. Atlikušais finansējums tiek
izlietots neparedzētiem gadījumiem (ilgstoši slimojošo skolēnu apmācībai, normatīvajos aktos
noteikto pabalstu un kompensāciju izmaksai un citiem gadījumiem).
6. Mērķdotāciju skolai aprēķina, ievērojot šādus rādītājus:
6.1. skolēnu skaitu izglītības pakāpē;
6.2. skolā īstenotās programmas;
6.3. skolas pieejamību.

7. Skolēnu skaitu izglītības pakāpē nosaka pēc to skolēnu skaita, kas reģistrēti valsts izglītības
informatizācijas sistēmas datu bāzē uz 5.septembri. Skolas direktors atbild par savlaicīgas un
korektas informācijas ievadīšanu valsts izglītības informatizācijas sistēmā.
8. Veicot mērķdotācijas aprēķinu skolai, atbilstoši izglītības pakāpei tiek piemēroti šādi
koeficienti:
8.1.1.–4.klases skolēnu skaitam – koeficientu 0,75, bet, ja skolēnu skaits skolā ir 100
skolēni un mazāk, – koeficientu 1;
8.1. ja normēto skolēnu skaits skolā ir mazāks par reālo, 1.– 4.klases skolēnu skaitam,
valsts piešķirtā finansējuma ietvaros var piemērot koeficientu līdz 1;
8.2. 5.-9. klases skolēnu skaitu reizina ar koeficientu 1;
8.3. 10.- 12. klases skolēnu skaitu reizina ar koeficientu 1,25.
9. Ilgstoši slimojošiem skolēniem paredzētajās vispārējās pamatizglītības programmās, kuras
īsteno slimnīcās, esošo skolēnu skaitu reizina ar koeficientu 0,81.
10. Ja izglītības programma tiek realizēta Saldus vakara vidusskolā, esošo skolēnu skaitu reizina
ar koeficientu 0,8;
11. Lai nodrošinātu mācību procesu pēc modeļa „Nauda seko skolēnam” pamatizglītības
programmā, pašvaldība var pieņemt šādu lēmumu:
11.1. ja normēto skolēnu skaits skolā mazāks par 65 (klasē/klašu komplektā vidēji 13
skolēni) un nav iespējams nodrošināt mācību plāna realizāciju, skolu reorganizē vai
izvērtē skolas pastāvēšanas iespējas, papildus piemērojot koeficientu līdz 1,3 uz 1
pedagoģisko likmi;
11.2. ja skola var nodrošināt mācību procesu, apmaksājot pedagogiem klases
audzināšanu, gatavošanos stundām, konsultācijas, rakstu darbu labošanu,
individuālo/grupu darbu, atbalsta personāla un pagarinātās dienas grupu darbu, piešķirtā
finansējuma ietvaros izglītības iestādes vadītājs var lemt par algas likmes paaugstināšanu;
11.3. pamatskolas klasēs apstiprinātā pedagogu darba samaksas fonda ietvaros skolai ir
tiesības dalīt klases grupās atsevišķu mācību priekšmetu stundās;
11.4. ja skolai piešķirtais finansējums ir nepietiekams atbalsta personāla nodrošināšanai,
pamatojoties uz direktora iesniegumu, izglītības pārvalde izvērtē un novada dome lemj
par papildfinansējuma piešķiršanas iespējām.
12. Lai nodrošinātu mācību procesu pēc modeļa „Nauda seko skolēnam” vidējās izglītības
programmā, pašvaldība nosaka vidusskolas posmā (10.-12.klasēs):
12.1. Saldus novada pašvaldības Saldus 2.vidusskolā, Saldus 1.vidusskolā un Druvas
vidusskolā, var atvērt 10.klasi ar ne mazāk kā 20 izglītojamiem vienā klasē;
12.2. Saldus novada pašvaldības Saldus vakara vidusskolā, Ezeres vidusskolā un Kalnu
vidusskolā, var atvērt 10.klasi ar ne mazāk kā 15 izglītojamiem vienā klasē;
12.3. vidusskolas klasēs, apstiprinātā pedagogu darba samaksas fonda ietvaros, skolai ir
tiesības dalīt klases grupās atsevišķu mācību priekšmetu stundās, kā arī veidot dažādu
klašu izglītojamo apvienotās grupas;
12.4. ja skola var nodrošināt mācību procesu, apmaksājot pedagogiem klases
audzināšanu, gatavošanos stundām, konsultācijas, rakstu darbu labošanu,
individuālo/grupu darbu, atbalsta personāla un projektu, vai zinātniski pētniecisko darbu
konsultēšanu, piešķirtā finansējuma ietvaros, izglītības iestādes vadītājs var lemt par
algas likmes paaugstināšanu.
13. Atbilstoši īstenotajai programmai attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma
ietvaros piemēro šādus papildu koeficientus 13.1. ja skola īsteno speciālās izglītības programmu speciālajās klasēs, vai integrē
skolēnus ar speciālām vajadzībām vispārizglītojošās izglītības programmas klasēs, šajās
programmās esošo skolēnu skaitu reizina ar koeficientu 1,84;
13.2. ja skola īsteno pedagoģiskās korekcijas programmu, šajās programmās esošo
skolēnu skaitu reizina ar koeficientu 1,2;

13.3. profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmās ar padziļinātu mācību
priekšmetu (izņemot mūziku) apguvi skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,2;
13.4. profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmās ar padziļinātu mūzikas
apguvi skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,3.
14. Lai nodrošinātu mācību procesa kvalitāti, tiek noteikts:
14.1. pamatskolas posmā vispārējās izglītības iestādēs tiek apvienotas ne vairāk kā divas
klases;
14.2 vakara vidusskolā 7. - 9.klasēs uzņemt tikai pilngadīgus izglītojamos, paredzot
izņēmuma gadījumus nepilngadīgo uzņemšanai. Izņēmuma gadījumus izvērtē skolas
administrācija un Izglītības pārvaldes speciālisti.
15. Skolai katru mēnesi tiek piešķirts papildus finansējums 1% apmērā no pedagogu tarifikācijas
stundu aizvietošanai un citiem neparedzētiem gadījumiem.
16. Skolu direktori Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina pedagogu darba samaksas
aprēķinu piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai.
17. Pašvaldība ne vairāk kā 15% no saņemtās mērķdotācijas izlieto skolas direktora, viņa
vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) darba
samaksas finansēšanai.
18. Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto ne vairāk
kā 12 % no saņemtās mērķdotācijas.
19. Gadījumos, ja paredzamas būtiskas atkāpes no iepriekš minētajām normām, administrācija
skolas darbības modeli saskaņo ar dibinātāju līdz kārtējā mēneša 5.datumam.
III. Noslēguma jautājums
20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2010.gada 22.aprīļa Saldus novada domes
Noteikumi Nr.1 „Par vispārējās izglītības iestāžu darbības nosacījumiem un valsts budžeta
mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai Saldus novada pašvaldībā” (protokols Nr.8, 3.§)
un 2010.gada 30.septembra Saldus novada domes Lēmums „Par grozījumiem 2010.gada
22.aprīļa Saldus novada domes lēmumā „Par noteikumu Nr.1 „Par vispārējās izglītības iestāžu
darbības nosacījumiem un iestāžu darbības nosacījumiem un valsts budžeta mērķdotācijas sadali
pedagogu darba samaksai Saldus novada pašvaldībā” apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 7.§).

Domes priekšsēdētāja

I.Rassa

