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SALAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Salas novada Salas pagastā
2020.gada 8.oktobrī

Nr.15

Sēde sasaukta: plkst. 08.30
Sēdi atklāj: plkst. 08.30
Darba kārtībā:
N.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lēmuma nosaukums

Lēmuma
Nr.
Par mērķdotācijas sadali Salas novada izglītības iestādēm interešu
263
izglītībai
264
Par mērķdotācijas sadali Salas novada izglītības iestādēm pamata un
vispārējai izglītībai
Par mērķdotācijas sadali Salas novada izglītības iestādēm piecgadīgo un
265
sešgadīgo bērnu apmācībai
Par Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru algām
266
267
Par piemaksu noteikšanu PII “Ābelīte” pirmsskolas skolotājiem (5-6
gadīgo audzēkņu grupās)
268
Par grozījumiem 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2020/3
“Salas novada pašvaldības 2020. gada budžets”

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Deputāti: Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls
Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Arnis Baumeisters, finansiste Kristīne
Jucīte, sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu
speciāliste Jolanta Grandāne
Nav ieradies – deputāts Jānis Bite – attaisnojošu iemeslu dēļ
Atklāti balsojot: PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris
Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ārkārtas sēdes darba kārtību ar 6 punktiem.
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1.
Lēmums Nr.263
Par mērķdotācijas sadali Salas novada izglītības iestādēm interešu izglītībai
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 3.panta pirmo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 9.punktu, Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās
izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382 „Interešu
izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ņemot vērā Interešu izglītības programmas un
mērķdotācijas līdzekļu sadales komisijas 2020.gada 8.septembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR
– 6 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Inga Pastare, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Pēteris Krastiņš, Vija Pazuha balsošanā
nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirto mērķdotāciju interešu izglītības pedagogu atalgojumam laika periodam no
01.09.2020.- 31.12.2020. 11004 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri euro) apmērā sadalīt šādi:
1.1. Salas vidusskolai - 6656 EUR;
1.2. Biržu pamatskolai - 4348 EUR.
2.
Lēmums Nr.264
Par mērķdotācijas sadali Salas novada izglītības iestādēm pamata un vispārējai izglītībai
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2020. gadam” 3.panta pirmo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 9.punktu, Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās
izglītības iestādēs”, Ministru kabineta2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, 2018.gada 27.septembra nolikumu ”Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas
pedagogu darba samaksas sadalei Salas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un darba slodžu pārdalei”, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds
Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Inga Pastare balsošanā nepiedalās, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirto mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības pedagogu atalgojumam laika periodam
no 01.09.2020. līdz 31.12.2020. 228352 EUR (divi simti divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti
piecdesmit divi euro) sadalīt šādi:
1.1. Salas vidusskolai – 154512 EUR;
1.2. Biržu pamatskolai – 73840 EUR.
3.
Lēmums Nr.265
Par mērķdotācijas sadali Salas novada izglītības iestādēm piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībai
(I.Sproģe)
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Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2020. gadam” 3.panta trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 29.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 9.punktu, Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās
izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, 2018.gada 27.septembra nolikumu ”Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas
pedagogu darba samaksas sadalei Salas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un darba slodžu pārdalei”, atklāti balsojot: PAR – 6 (Irēna Sproģe,
Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare balsošanā nepiedalās, Salas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirto mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai laika periodam no
01.09.2020. līdz 31.12.2020. 30436 EUR (trīsdesmit tūkstoši četri simti trīsdesmit seši euro)
sadalīt šādi:
1.1. PII „Ābelīte” – 21895 EUR;
1.2. Biržu pamatskolai – 8541 EUR.
4.
Lēmums Nr.266
Par Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru algām
(I.Sproģe)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 ,,Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 6.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447 ,,Par
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs” 13.punktu,” atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna
Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Egīls Rušiņš,
Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Vija Pazuha balsošanā nepiedalās,
Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoriem mēneša algas no 01.09.2020.
līdz 31.08.2021. šādi:
1.1. Salas vidusskolā – 1200 EUR (viens tūkstotis divi simti euro);
1.2. Biržu pamatskolā – 1112 EUR (viens tūkstotis viens simts divpadsmit euro).
5.
Lēmums Nr.267
Par piemaksu noteikšanu PII “Ābelīte” pirmsskolas skolotājiem (5-6gadīgo audzēkņu
grupās)
(I.Sproģe, I.Pastare)
Salas novada dome ir izskatījusi PII “Ābelīte” vadītājas I.Pastares 2020. gada 5. oktobra
iesniegumu ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu 6 pirmsskolas skolotāju atalgojumam, kuras
strādā 5-6 gadīgo apmācībā.
Izskatot jautājumu, tika konstatēts, ka valsts piešķirtā mērķdotācija 5-6 gadīgo apmācībā
iesaistītajiem skolotājiem pietiek 34 stundu apmaksai nedēļā vienam pedagogam. Savukārt
2018.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas
izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” 11. punkts paredz, ka
apmācība tiek īstenota visas dienas garumā. Tas nozīmē, ka skolotājiem noteikta 40 stundu darba
nedēļa. No pašvaldības budžeta finansēto pirmsskolas skolotāju algas likme ir 795 EUR mēnesī.
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Ņemot vērā iepriekšminēto, būtu nepieciešams mērķdotācija 5-6 gadīgo apmācībā
iesaistītajiem skolotājiem no pašvaldības budžeta piemaksāt 119,25 EUR mēnesī vienam
skolotājam.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 ,,Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 32.3 punktu, 2018.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.716
“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu
paraugiem” 11. punktu, Salas novada domes 2020.gada 27.janvāra lēmumu Nr.10 “Par Salas
novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un
mēnešalgu apstiprināšanu”, atklāti balsojot: PAR – 7 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra
Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Inga Pastare balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt piemaksu no pašvaldības budžeta 2020./2021.mācību gadā (no 01.09.2020. –
31.08.2021.) pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” sešām pirmsskolas skolotājām (5 – 6
gadīgo audzēkņu grupās) 119,25 EUR (viens simts deviņpadsmit euro 25 centi) apmērā mēnesī
katrai.
6.
Lēmums Nr.268
Par grozījumiem 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2020/3 “Salas novada
pašvaldības 2020. gada budžets”
(I.Sproģe, K.Jucīte)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
PAR – 8 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare,
Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2020/10 „Grozījumi 2020. gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2020/3 “Salas novada pašvaldības 2020. gada budžets”” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Sēdi slēdz: plkst. 08.50

Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja

/personiskais paraksts/

I.Sproģe 08.10.2020.

Sēdes protokolētāja /personiskais paraksts/

I.Rēķe
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08.10.2020.

