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Augšdaugavas novada pašvaldība 

Dome 
 

 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS 
SĒDES PROTOKOLS  

Daugavpilī 
 

 

2023.gada 5.janvārī         Nr.26 

 

Komitejas atklāta sēde sasaukta plkst. 11.00, Rīgas iela 2, Daugavpils  

Sēde atklāta plkst. 11.00. 

 

Sēdi vada: Jānis Belkovskis, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 

Sēdi protokolē: Rita Jankovska, Kancelejas Protokolu  daļas vadītāja 

 

Sēdē piedalās: 

 

 komitejas locekļi: 

Viktors Jasiņavičs, Dzintars Pabērzs, Gunta Okmane, Aleksandrs Sibircevs, Regīna Tamane 

 

 attālināti komitejas loceklis Dainis Millers 

 

 novada pašvaldības domes deputāti: 

Arvīds Kucins, Aivars Rasčevskis 

 

 novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki: 

Pēteris Dzalbe, Gunārs Kucins, Ināra Natarova, Janita Zarakovska 

 

 attālināti novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki: 

Dainis Bitiņš, Guntis Kaminskis, Diāna Laizāne, Artūrs Paipals, Kristīna Straume 

  

 attālināti pagastu pārvalžu vadītāji: 

Betija Ivanova, Viktors Potjomkins, Ināra Ūbele 

 

 attālināti Špoģu vidusskolas direktore Ināra Ondzule 
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1.  Špoģu vidusskolas attīstības plāns 2023.-2025.gadam. 

 

 

Uzstājās: 

 

Jānis Belkovskis, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, 

piedāvā papildināt komitejas sēdes darba kārtību ar diviem papildjautājumiem - 

informācijām, kuras izskatīt kā komitejas sēdes darba kārtības pēdējos jautājumus.  

 

  Augšdaugavas novada pašvaldības domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komiteja, balsojot ar 7 balsīm par (Jānis Belkovskis Viktors Jasiņavičs, Dainis Millers, 

Gunta Okmane, Dzintars Pabērzs, Aleksandrs Sibircevs, Regīna Tamane), pret – nav, 

atturas – nav, nolemj: 

 

Papildināt komitejas sēdes darba kārtību un izskatīt kā pēdējos komitejas sēdes darba 

kārtības jautājumus: 

 

1.  Informācija par novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 

2023.gada janvārim-augustam. Ziņotāja – Janita Zarakovska, Izglītības pārvaldes vadītāja. 

 

2. Informācija par izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju darba plānu. 

Ziņotājs - Jānis Belkovskis, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs. 

 

 

 

1. 

 

Špoģu vidusskolas attīstības plāns 2023.-2025.gadam 

____________________________________________________________________ 

(Janita Zarakovska, Aleksandrs Sibircevs, Ināra Ondzule, Arvīds Kucins,  Aivars 

Rasčevskis, Dzintars Pabērzs, Jānis Belkovskis) 

 

Uzstājās: 

 

Janita Zarakovska, Izglītības pārvaldes vadītāja, piedāvā Špoģu vidusskolas attīstības 

plānā labot 5.punktu “Attīstības stratēģiskie mērķi” un apkopot tos vienā punktā. 

 

Jānis Belkovskis, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, 

ierosina atšifrēt Špoģu vidusskolas attīstības plāna 5 lappusē minētos saīsinājumus – DD, 

CE un SR. 
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 Augšdaugavas novada pašvaldības domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komiteja, balsojot ar 7 balsīm par (Jānis Belkovskis, Viktors Jasiņavičs, Dainis Millers, 

Gunta Okmane, Dzintars Pabērzs, Aleksandrs Sibircevs, Regīna Tamane), pret – nav, 

atturas – nav, nolemj: 

 

 1. Pieņemt zināšanai Špoģu vidusskolas attīstības plānu 2023.-2025.gadam, labojot 

Špoģu vidusskolas attīstības plāna 5.punktu “Attīstības stratēģiskie mērķi” un apkopot tos 

vienā punktā, un atšifrējot attīstības plāna 5 lappusē minētos saīsinājumus – DD, CE un SR.. 

2. Uzdot Janitai Zarakovskai, Izglītības pārvaldes vadītājai, pēc labojumu veikšanas, 

saskaņot Špoģu vidusskolas attīstības plānu 2023.-2025.gadam. 

    

 

 

2. 

 

Informācija par novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2023.gada 

janvārim-augustam 

____________________________________________________________________ 

(Janita Zarakovska, Aivars Rasčevskis, Gunta Okmane, Pēteris Dzalbe,  

Viktors Jasiņavičs, Jānis Belkovskis) 

 

Uzstājās: 

 

Janita Zarakovska, Izglītības pārvaldes vadītāja, informē par to, ka ir saņemta 

mērķdotācija pašvaldības izglītības iestādēm, sniedz ieskatu par tās sadalījumu un, ka līdz 

domes sēdei kā papildjautājums tiks sagatavots arī lēmuma projekts.  

 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komiteja, balsojot ar 7 balsīm par (Jānis Belkovskis, Viktors Jasiņavičs, Dainis Millers, 

Gunta Okmane, Dzintars Pabērzs, Aleksandrs Sibircevs, Regīna Tamane), pret – nav, 

atturas – nav, nolemj: 

 

 1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 2023.gada janvārim-augustam.  

 

2. Uzdot Izglītības pārvaldes vadītājai Janitai Zarakovskai sagatavot uz domes sēdi 

kā papildjautājumu lēmuma projektu “Par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētās mērķdotācijas sadali 2023.gada janvārim-augustam”. 

 

 

3. 

 

Informācija par izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju darba plānu 

____________________________________________________________________ 

(Arvīds Kucins, Pēteris Dzalbe, Jānis Belkovskis) 
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Uzstājās: 

 

Jānis Belkovskis, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, 

informē par to, ka deputātiem tika nosūtīts komitejas darba plāns 2023.gada I pusgadam. Uz 

2023.gada 19.janvāra komitejas sēdi tiks aicināti Salienas, Skrudalienas un Maļinovas 

pagastu pārvalžu vadītāji un kultūras darbinieki. Uzsver, ka komiteja plāno vienu reizi 

pusgadā izskatīt kultūras dzīves jautājumus trīs pagastos. 

 

Arvīds Kucins, novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, uzsver, ka februāra 

komitejā ir jāizskata jautājums par 3 pagastu jau apvienoto kultūras dzīvi ar centru Višķos.  

 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komiteja, balsojot ar 7 balsīm par (Jānis Belkovskis, Viktors Jasiņavičs, Dainis Millers, 

Gunta Okmane, Dzintars Pabērzs, Aleksandrs Sibircevs, Regīna Tamane), pret – nav, 

atturas – nav, nolemj: 

 

 Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas darba plānu.  

 

Sēde slēgta plkst. 11.45. 

 

 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības  

domes izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas priekšsēdētājs    Jānis Belkovskis 

 

 

Kancelejas Protokolu daļas 

vadītāja  Rita Jankovska 


