LATVIJAS REPUBLIKA
VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000057259,
Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122
tālr.641 07279, fakss 64161969 vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Vecpiebalgas novada Inešu pagastā
2018.gada 4.oktobrī

Nr.15

Sēde sasaukta plkst.1600
Sēdi atklāj plkst.1600
Deputāti balso par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot, PAR - I.Radziņa, V.Melbārdis,
A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav, domes
sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.
Darba kārtībā:
1. Par valsts mērķdotācijas sadalījumu Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēm
laika periodam no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim.
2. Par grozījumiem 2018.gada 23.augusta Vecpiebalgas novada domes lēmumā Nr.10 “Par
pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm Vecpiebalgas novada izglītības
iestādēm 2018./2019.mācību gadam” (prot.Nr.13).
3. Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm Vecpiebalgas novada izglītības
iestādēm 2018./2019.mācību gadam.
4. Par amata vietas “Projektu vadītājs” izveidi.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Anderi”, Kaives
pagastā.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ
Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE
Sēdē piedalās:
Deputāti – Arita ANDERSONE
Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA
Viesturs MELBĀRDIS
Inese NAVRA
Indriķis PUTNIŅŠ
Ilona RADZIŅA
Ekonomiste Gita JANŠEVICA
Nekustamā īpašuma speciāliste Benita ZVEJNIECE
Juriste Sandra STRAUPE
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Sēdē nepiedalās:
Deputāti – Edgars BĒRZKALNS, attaisnojošu iemeslu dēļ
Kristaps DRIĶIS, attaisnojošu iemeslu dēļ
Edžus ĶAUKULIS, attaisnojošu iemeslu dēļ
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
1.
Par valsts mērķdotācijas sadalījumu
Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēm laika periodam no
2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim.
Ziņo G.Janševica, debatēs piedalās I.Navra, I.Putniņš
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība
nosaka kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no budžeta un 2016.gada
5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas
nosaka pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba
slodzes lielumu, un 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, kas nosaka kārtību, 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 darba samaksai un uz 2001.gada 28.augusta
Ministru kabineta noteikumu Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”
8.punktu, kas nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodam no kārtējā gada
1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam atbilstoši izglītojamo skaitam kārtējā gada
1. septembrī vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs attiecīgajā administratīvajā
teritorijā; apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018
atzinumu (protokols Nr.10),atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,
A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt valsts mērķdotāciju apmēru Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no
2018.gada 1.septembra līdz 31.decembrim:
1.1.Pamata un vispārējā vidējā izglītībai EUR 165 300 (Viens simts sešdesmit pieci tūkstoši
trīs simti euro):
1.1.1. Vecpiebalgas vidusskolai EUR 135 008;
1.1.2. Vecpiebalgas novada pamatskolai EUR 30 292 .
1.2.Interešu izglītībai EUR 7 304 (septiņi tūkstoši trīs simti četri euro):
1.3.Bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai EUR 23 776 (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti
septiņdesmit seši euro):
2. Apstiprināt valsts mērķdotācijas plānoto izlietojumu vienam mēnesim pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam (1.tabula)
3. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku amata likmes un atalgojuma
apmēru (2.tabula).
4. Apstiprināt valsts mērķdotācijas plānoto izlietojumu vienam mēnesim interešu izglītībai
(3.tabula).
5. Apstiprināt valsts mērķdotācijas plānoto izlietojumu vienam mēnesim bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanai (4.tabula).
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2.
Par grozījumiem 2018.gada 23.augusta Vecpiebalgas novada
domes lēmumā Nr. 10“Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm
Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 2018./2019.mācību gadam” (prot. Nr. 13).
Ziņo G.Janševica, debatēs piedalās I.Radziņa, I.Navra, I.Putniņš
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības
piešķir pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības iestādēm un kontrolē šo līdzekļu izmantošanu un
2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, kas nosaka pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru
un pedagogu darba slodzes lielumu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu,
kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, pamatojoties uz
Vecpiebalgas vidusskolas direktora Arvja Kalēja iesniegumu (18.09.2018.) un apvienotās
finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018 atzinumu (protokols
Nr.10), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa,
I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS – nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
Veikt grozījumus 2018.gada 23.augusta Vecpiebalgas novada domes lēmumā Nr. 10 „Par
pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm
2018./2019.mācību gadam” (prot. Nr. 13):
1.Izteikt 1.2.punktu šādā redakcijā:
“1.2. Pirmsskolas izglītībai Vecpiebalgas vidusskolā:
1.2.1. Izglītības iestādes vadītāja vietnieks pirmsskolas darbā-1 likme;
1.2.2. Pirmsskolas izglītības skolotājs (grupās bērniem līdz 4 gadu vecumam) – 5.611
likmes;
1.2.3. Pirmsskolas izglītības skolotājs (grupās bērniem no 5 gadu vecuma līdz 6 gadu
vecumam)- līdz 1.5 likmēm;
1.2.4. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs- 1.15 likmes;
1.2.5. Logopēds – 0.222 likmes;
1.2.6. Pirmsskolas izglītības sporta pulciņa skolotājs- 0.333 likmes;
1.2.7. Pirmsskolas izglītības angļu valodas pulciņa skolotājs- 0.1 likmes.
1.2.8. Pirmsskolas izglītības radošās matemātikas pulciņa skolotājs- 0.133 likme.”
3.
Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām
likmēm Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 2018./2019.mācību gadam.
Ziņo G.Janševica, debatēs piedalās I.Navra, I.Radziņa, I.Putniņš
Pamatojoties uz saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus , Izglītības likuma 17.panta 3.daļas
6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības piešķir pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības iestādēm un
kontrolē šo līdzekļu izmantošanu un 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.
445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas nosaka pedagogu darba samaksas noteikšanas
kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu, Vecpiebalgas vidusskolas
direktora A.Kalēja iesniegumu, Vecpiebalgas novada pamatskolas direktora A.Saksa iesniegumu
un apvienotās finanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 20.09.2018
atzinumu (protokols Nr.10), atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone,
A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1.
Apstiprināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējamās Vecpiebalgas novada
izglītības iestāžu slodzes un amatalgas:
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2.

3.
4.
5.

1.1.Vecpiebalgas novada pamatskolā:
1.1.1. izglītības iestādes vadītājs – 0,55 likmes, amatalga- EUR 950.00 mēnesī par
slodzi;
1.1.2. pamatizglītības pedagogu darba apmaksai – 2,5 likmes, nepārsniedzot EUR
1775,00 vienā mēnesī.
Interešu izglītības pedagogiem:
2.1.Vecpiebalgas novada pamatskolā:
2.1.1. Interešu izglītības pedagogu darba apmaksai- 0,582 likmes, amatalga
EUR710,00;
2.2.Vecpiebalgas vidusskolā:
2.2.1. Interešu izglītības pedagogu darba apmaksai- 0,386 likmes, amatalga
EUR710,00.
Vecpiebalgas vidusskolai sociālā pedagoga likmi piešķirt laika periodam no 2018.gada
1.septembra līdz 1.novembrim.
Izpilddirektoram izdot rīkojumu izglītības iestāžu vadītājiem pedagoģisko darbinieku
tarifikāciju iesniegšanai.
Ekonomistam veikt kontroli par pedagoģiskajiem darbiniekiem tarificēto likmju un
amatalgu apmēru.

4.
Par amata vietas “Projektu vadītājs” izveidi.
Ziņo I.Putniņš, debatēs piedalās I.Radziņa, I.Navra, I.Putniņš
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.pantu, 21.panta pirmās daļas 8.un 9.punktu,
atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra,
I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS - nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
1. Izveidot zem struktūrvienības Vecpiebalgas vidusskola” jaunu amata vienību “Projektu
vadītājs” (profesiju klasifikatora kods 2422 01) ar slodzi 0,5 un mēnešalgu pilnai likmei
710 EUR.
5.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Anderi”, Kaives pagastā.
Ziņo B.Zvejniece
Atbilstoši Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas 26.07.2018. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.7-29/32 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes nosacījumi īpašuma „Anderi”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā kadastra Nr. 4258
003 0080, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0081 sadalīšanai” ir izstrādāts
zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Anderi” (kadastra Nr. 4258 003 0080).
Izskatot SIA „Apriņķa mērnieks” zemes ierīkotājas Colmontujas Džamjansurenas izstrādāto
zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, LR
likuma „Zemes ierīcības likums” 19. pantu, LR MK 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505.
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” II. daļas 26. un 28. punktiem, un LR MK 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa,
V.Melbārdis, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, I.Navra, I.Putniņš, PRET- nav, ATTURAS nav,
Vecpiebalgas novada dome nolemj:
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1. Apstiprināt SIA „Apriņķa mērnieks” zemes ierīkotājas Colmontujas Džamjansurenas
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Anderi”, kadastra Nr.4258
003 0080, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4258 003 0081.
2. Saglabāt no īpašuma „Anderi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0081
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003
0192 19,6 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā) , nosaukumu
“Anderi”, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, un noteikt zemes vienībai zemes
lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101.
3. Piešķirt no īpašuma „Anderi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003 0081
atdalāmajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 003
0191 4,8 ha kopplatībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā), nosaukumu
“Mežanderi”, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, un noteikt zemes vienībai zemes
lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods
0201.
Sēdi slēdz plkst. 16:37
Sēdes ilgums 37 minūtes.

Sēdi vadīja:

I.PUTNIŅŠ

Sēdi protokolēja:

I.ĢĒRMANE
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