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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS Nr. 18.
protokols Nr. 19.

2017.gada 31.augusts

LĒMUMS
5.§ 1.
Par deleģēšanas līguma termiņa pagarināšanu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Edinburgas skola”
Izvērtējot līdzšinējo sadarbību ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Edinburgas skola”
(turpmāk tekstā – SIA “Edinburgas skola”), kas ir privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta
rasa” (turpmāk tekstā – PPII “Zelta rasa”) dibinātāja, konstatēts:
1. Deleģēšanas līgums starp Ķekavas novada pašvaldību un SIA “Edinburgas skola” tika noslēgts
uz termiņu no 01.09.2016. līdz 31.08.2017.
2. Saskaņā ar deleģēšanas līgumā noteikto kārtību no SIA “Edinburgas skola” ir saņemti šādi
regulārie pārskati:
2.1. līdz katra mēneša piektajam datumam apkopojums par bērnu apmeklējumu iepriekšējā
mēnesī;
2.2. atskaites par četru mēnešu periodu par finanšu līdzekļu izlietojumu, pievienojot sadalījumu
pa izdevumu pozīcijām;
2.3. mācību gada perspektīvais pasākumu plāns;
2.4. pedagoģiskā un saimnieciski organizatoriskā darba pārskats;
2.5. pedagogu tarifikācijas.
3.

2016./2017.mācību gada laikā Izglītības daļa veica četras PPII apsekošanas.

4.

2017./2018.mācību gadā plānots, ka PPII “Zelta rasa” pašvaldības deleģētās grupas turpinātu
apmeklēt 55 bērni (Ķekavas filiālē – 22 bērni un Baložu filiālē – 33 bērni), kuri uzsākuši
apmeklēt PPII “Zelta rasa” 2016./2017.mācību gadā.

5.

2017.gada 12.jūlijā notika tikšanās starp PPII “Zelta rasa” un Ķekavas novada pašvaldības
izglītības daļas pārstāvjiem, kuras laikā tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas. Tikšanās
laikā panākta vienošanās:
5.1. deleģēšanas līguma termiņš tiks pagarināts līdz 31.08.2018.;
5.2. divas reizes nedēļā (viena nodarbība līdz 30 minūtēm) PPII nodrošina logopēda nodarbības
bērniem no trīs gadu vecuma, kuriem tās ir nepieciešamas;
5.3. ņemot vērā bērnu vecumu, kas jau apmeklē PPII un kuri pretendē no rindas (no pusotra
gada līdz 2,5 gadiem), samazināt vietu skaitu līdz 98 vietām (40 vietas 2 grupās Zemes ielā
2, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un 58 vietas 3 grupās Lakstīgalu ielā 11,
Baložos, Ķekavas novadā), saglabājot finansējumu- 21 200 (divdesmit viens tūkstotis divi
simti euro, 00 centi) mēnesī (vidējas izmaksas uz vienu bērnu ir 216,33 EUR).

6.

2017.gada 22.augustā Ķekavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja sniedza
atzinumu – pagarināt deleģēšanas līgumu par vienu mācību gadu līdz 2018.gada 31.augustam,
nemainot līguma nosacījumus.

7.

Saskaņā ar konkursa par pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu
nolikuma Nr.16/1 (apstiprināts 18.02.2016.) 19.punktu, deleģēšanas līguma termiņš var tikt

pagarināts pēc abu pušu rakstveida vienošanās, izvērtējot deleģētā uzdevuma izpildes
kvalitāti.
Ievērojot to, ka pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā
noteikto autonomo funkciju izpildi un lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas,
nodrošinot Ķekavas novada iedzīvotāju ikdienas vajadzību apmierināšanu, sniegto pakalpojumu
pastāvīgu pilnveidošanu un uzlabošanu,
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 45.panta
otro daļu,
- ņemot vērā 2017.gada 22.augusta Ķekavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm „Par” (Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko)
„Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” - nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Edinburgas skola” vienošanās par 2016.gada
15.augusta deleģēšanas līguma Nr. 21-24/16/2 termiņa pagarināšanu (vienošanās projekts
pielikumā) līdz 2018.gada 31.augustam.

Sēdes vadītājs
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