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Ievads
Saldus pilsētas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu attīstības plāna iespēju analīzi un plānošanu
veica SIA „AC Konsultācijas”. Izglītības attīstības plāna izstrāde tika veikta atbilstoši 2011. gada 1. marta
noslēgtā pakalpojumu līguma Nr. 159 noteikumiem un nosacījumiem. Pasūtītājs ir Saldus novada
pašvaldība.
Izglītības attīstības plāna izstrādes mērėis ir, Ħemot vērā esošo sociāli ekonomisko un demogrāfisko
situāciju, finanšu un darbības efektivitātes rādītājus, izstrādāt rekomendācijas Saldus pilsētas izglītības
iestāžu tīkla attīstībai.
Lai pilnvērtīgi izstrādātu rekomendācijas, darbs tika sadalīts vairākos posmos (skat. 1. attēlu) Tika veikta
esošās situācijas analīze, mērėu, uzdevumu un nepieciešamo rīcību noteikšana. Tāpat tika organizētas
tikšanās un pārrunas ar pašvaldību atbildīgajām personām. Lai izvēlētos pašvaldībai piemērotāko
pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības skolu tīkla attīstības alternatīvu, tika veikta izglītības iestāžu
vadītāju aptauja.
Izglītības attīstības plāna izstrāde balstīta uz Saldus novada Izglītības pārvaldes un Saldus pilsētas
izglītības iestāžu vadītāju iesniegtajiem datiem par skolēnu skaitu, pamatdatiem par izglītības iestāžu
ēkām, par izglītības iestāžu pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultātiem, mācību procesa
nodrošināšanu, veiktajām investīcijām, pedagoăisko un tehnisko darbinieku likmēm un skaitu. Informāciju
par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiĦām sniedza Saldus novada dome, informāciju par izglītības iestāžu
budžeta tāmēm – Saldus novada pašvaldības Ekonomikas nodaĜa. Informāciju par infrastruktūras tehnisko
stāvokli sniedza Saldus novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas nodaĜa.
Izglītības attīstības plāns sagatavots saskaĦā ar pakalpojuma izpildes vispārīgajiem noteikumiem un
pakalpojuma ietvaros veicamajiem darbiem. ZiĦojums sagatavots, pamatojoties uz informāciju, ko sniedza
Saldus novada pašvaldība, Saldus novada Izglītības pārvalde un Saldus novada izglītības iestāžu vadība.
Informācijas sniedzējs ir atbildīgs par sniegto datu patiesumu. Veicot sniegtās informācijas korekciju, SIA
„AC Konsultācijas” balstījās uz analītiskām procedūrām, ko piemēroja sniegtajai informācijai. Šajā
ziĦojumā ietvertā informācija iegūta arī no publiski pieejamajiem datu avotiem, piemēram,

Centrālās

statistikas pārvaldes, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas datu bāzēm.
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1.

attēls
ttēls.
ēls. Izgl
Izglītības
zglītības attīstības plāna izstrādes shēma

-Izglītojamo skaits
-Izglītības iestādes
sasniedzamība
-Telpu pieejamība, lietderīga
izmantošana, noslodze
- Ieguldītās investīcijas
-ES līdzfinansēto projektu
īstenošana un to uzstādījumi
-Saimnieciskā efektivitāte
-Izglītības un vides kvalitāte
-Finanšu efektivitāte

Izglītības attīstības plāns izstrādāts
saskaĦā
saskaĦā ar
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daĜas 4. punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju –
„Gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām
mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), kā arī
pamatojoties
pamatojoties uz
Izglītības likumu;
Profesionālās izglītības likumu;
Nacionālo Attīstības plānu 2007. – 2013. gadam;;
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăiju līdz 2030. gadam;
Nacionālo stratēăisko ietvardokumentu 2007. - 2013. gada periodam;
Kurzemes plānošanas reăiona Rīcības plānu 2010. - 2013. gadam;
Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2007. - 2013. gadam;
Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. - 2015. gadam;
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Mūžizglītības politikas pamatnostādnēm 2007. - 2013. gadam;
Saldus novada attīstības programmu 2009. – 2015. gadam..
Izglītības attīstības plāns aptver pirmskolas, pamata un vispārējās izglītības iestādes Saldus pilsētā un
tuvākā apkaimē. Tuvākās apkaimes teritorijas ir Saldus pagasts, Zvārdes pagasts, Novadnieku pagasts un
ZirĦu pagasts, iekĜaujot tās izglītības iestādes, kas atrodas 10 km rādiusā ap Saldus pilsētas centru.
Izglītības attīstības plāns neietver interešu izglītības, profesionālās izglītības

un augstākās izglītības

pakāpes jautājumu risinājumus.
Balstoties uz Izglītības attīstības plāna izstrādē iegūtajiem secinājumiem, ir sagatavotas rekomendācijas
Saldus pilsētas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības projektiem.
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Kopsavilkums
Izglītības attīstības plāna mērėis ir Saldus pilsētas un tuvākā apkārtnē esošajās teritorijās izglītības iestāžu
un to infrastruktūras

optimizācija, lai nodrošinātu iespēju izglītojamiem pieejamību kvalitatīvai

pirmsskolas, pamata un vidējai izglītībai sasniedzamā attālumā.
Izglītības iestāžu infrastruktūras kapacitāte ir veidojusies atbilstoši pagājušā gadsimta astoĦdesmito gadu
iedzīvotāju skaitam un dzimstībai, un pēdējos divdesmit gadus tā ir saglabājusies teju nemainīga. Tajā
pašā laikā pēdējos 20 gados dzimstība ir sarukusi vairāk nekā divas reizes, īpaši izteikts tās samazinājums
ir lauku teritorijās ārpus attīstības centriem. Neraugoties uz nelieliem dzimstības pieauguma rādītājiem
pēdējā desmitgadē, ilgtermiĦa dzimstības rādītāji turpina samazināties. Tā rezultātā daudzas izglītības
iestādes jau šobrīd netiek optimāli noslogotas.
Kopsavilkuma tabulā (1. tabula) atspoguĜoti galvenie izglītības attīstību raksturojošie rādītāji Saldus
pilsētas un tuvākā apkārtnē esošajās teritorijās.
1.

Nr.

1.

tabula. Galvenie izglītības
pilsēttā un tuvākā
izglītības attīstību raksturojošie rādītāji Saldus pilsē
tuvākā apkaimē

Rādītājs

Iedzīvotāju skaits

2010./2011. m. g.

2017./2018. m. g.(novērtējums)
g.(novērtējums)

17 9481

17 416

2.

Pirmsskolas vecuma audzēkĦu skaits

772

700

3.

AudzēkĦu skaits vispārējās izglītības

2 417

2012

6

6

10

6

63

95

440

366

Ls 1510 (kopā vidējais)

Ls 1307 (kopā vidējais)

iestādēs
4.

Nepieciešamais pirmsskolas izglītības
iestāžu skaits

5.

Nepieciešamais vispārējo izglītības
iestāžu skaits

6.

Vispārējo izglītības iestāžu piepildījums
pret maksimālo kapacitāti

7.

Pedagoăisko likmju skaits vispārējās
izglītības iestādēs, atbilstoši spēkā
esošajai metodikai

8.

Kopējās darbības izmaksas uz vienu
pirmskolas izglītības iestādes un
vispārējās izglītības iestādes audzēkni
gadā, Ls

1

Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes dati uz 01.01.2011.
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Izmantoto terminu un lietoto saīsinājumu
saīsinājumu skaidrojums
Izmantotie termini
Izglītība
Izglītība — sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts.
Izglītības process ietver mācību un audzināšanas darbību. Izglītības rezultāts ir personas zināšanu,
prasmju un attieksmju kopums.
Izglītības
Izglītības iestāde - valsts, pašvaldību vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta iestāde, kuras
uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai uzĦēmums (uzĦēmējsabiedrība), kuram izglītības
programmu īstenošana ir viens no nodarbošanās veidiem.
Izglītojamais
Izglītojamais - skolēns, audzēknis, students vai klausītājs, kas apgūst izglītības programmu izglītības
iestādē vai pie privātpraksē strādājoša pedagoga.
Pedagogs - fiziskā persona, kurai ir šajā vai citā izglītību reglamentējošā likumā noteiktā izglītība un
profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības programmas īstenošanā izglītības iestādē vai
sertificētā privātpraksē.
Pirmsskolas izglītība
izglītība - izglītības pakāpe, kurā notiek bērna personības daudzpusīga veidošanās, veselības
stiprināšana, sagatavošanās pamatizglītības ieguvei.
Profesionālās
Profesionālās ievirzes izglītība - sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī vērtīborientācijas
veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod
iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā.
Profesionālā
Profesionālā izglītība - praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā, profesionālās
kvalifikācijas ieguvei un pilnveidei.
Izglītības
Izglītības attīstības plāns – Saldus pilsētas u tuvākās apkaimes izglītības iestāžu infrastruktūras un
izglītības iestāžu attīstības plāns
Vidējā
Vidējā izgl
izglītība
glītība - izglītības pakāpe, kurā notiek daudzpusīga personības pilnveide, mērėtiecīga un
padziĜināta izaugsme apzināti izraudzītā vispārējās vai profesionālās izglītības vai arī vispārējās un
profesionālās izglītības virzienā, sagatavošanās studijām augstākajā izglītības pakāpē vai profesionālajai
darbībai, iesaiste sabiedrības dzīvē.
Vispārējā
Vispārējā izglītība — cilvēka, dabas un sabiedrības daudzveidības un vienotības izziĦas, humānas, brīvas
un atbildīgas personības veidošanās process un tā rezultāts2.
Izmantotie
Izmantotie saīsinājumi
saīsinājumi
CSP - Centrālā statistikas pārvalde
ES – Eiropas Savienība
ERAF - Eiropas Reăionālās attīstības fonds
IP – Izglītības pārvalde
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

2

29.10.1998. likums „Izglītības likums”
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LR – Latvijas Republika
m. g. – mācību gads
milj.
milj - miljons
MK – Ministru kabinets
PII – pirmsskolas izglītības iestāde
psk. – pamatskola
SBJC – Saldus bērnu un jauniešu centrs
tk. – tūkstotis
vsk. – vidusskola
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1. Demogrāfiskās
Demogrāfiskās attīstības raksturojums un novērtējums
Saldus pilsētā un novadā tāpat kā visā Latvijā kopumā, ir vērojamas negatīvas iezīmes demogrāfiskajā
situācijā – iedzīvotāju skaits samazinās (2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu iedzīvotāju skaits novadā
ir samazinājies vēl par 329 cilvēkiem, pilsētā – par 166), relatīvi mazs ir bērnu un pusaudžu (līdz
darbaspējas vecumam) īpatsvars (16,2% no novada iedzīvotājiem), kas zemā dzimstības līmeĦa dēĜ turpina
sarukt. Šie procesi liecina, ka nākotnē samazināsies darbspējīgo iedzīvotāju skaits. Saldus novadā
2009. gadā tika reăistrēti 254 dzimušie un 329 mirušie, un dabiskā pieauguma saldo saglabājas negatīvs
3

– 2,6. Katru gadu no Saldus novada izbrauc vairāk iedzīvotāju, nekā iebrauc, un migrācijas saldo 2010.
4

gadā bija -168 personas gadā .
Tādējādi var secināt, ka iedzīvotāju skaitu novadā ir ietekmējuši gan negatīvie ilgtermiĦa migrācijas
procesi, gan negatīvais dabiskā pieauguma saldo, un paredzams, ka šāda tendence saglabāsies arī
turpmāk.
Pēc Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes datiem Latvijas un arī Saldus novada iedzīvotāju skaits pēdējos
desmit gados turpina samazināties, neraugoties uz to, ka jaundzimušo skaits pēdējos gados ir
palielinājies (2. tabula).
2.
Gads

Pilsēta
Pilsēta

Pieaugums
pret katru

tabula. Dzimstība
Dzimstība Saldus pilsētā un Saldus novada pagastos
%

Lauki

Pieaugums
pret katru

%

Kopā
Kopā

Pieaugums
pret katru

iepriekšējo
iepriekšējo

iepriekšējo
iepriekšējo

iepriekšējo
iepriekšējo

gadu

gadu
gadu

gadu

%

2000.

130

0

0

217

0

0

347

0

0

2001.

113

-17

-13

178

-39

-18

291

-56

-16

2002.

99

-14

-12

176

-2

-1

275

-16

-5

2003.

130

31

31

174

-2

-1

304

29

11

2004.

119

-11

-8

163

-11

-6

282

-22

-7

2005.

134

15

13

159

-4

-2

293

11

4

2006.

130

-4

-3

170

11

7

300

7

2

2007.

138

8

6

172

2

1

310

10

3

2008.

126

-12

-9

144

-28

-16

270

-40

-13

2009.

115

-11

-9

160

16

11

275

5

2

2010.

95

-20

-17

151

-9

-6

246

-29

-11

Kopā:
Kopā:

-22

-32

-30

Avots: Saldus novada pašvaldība

Saldus pilsētā iedzīvotāju dzimstība no 2003. gada līdz 2008. gadam bija stabila – ap 130
jaundzimušajiem vidēji gadā, taču valsts ekonomiskās krīzes rezultātā arī pilsētā ir tendence samazināties
jaundzimušo skaitam un 2010. gadā tas sasniedz tikai 95 jaundzimušos gadā. Aplūkojot 2. tabulu, var

3

CSP dati

4

CSP dati
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secināt, ka neliels bērnu pieplūdums vispārējās izglītības iestādēs būs 2013./2014. m. g. un 2016./2017.
m. g., kad skolas gaitas uzsāks 2005. un 2007. gadā dzimušie bērni. Bērni, kas sāks mācības nākamajā
2011./2012. m. g. un citi līdz 2011. gadam dzimušie bērni kā izglītojamie Saldus pilsētā un novadā būs
mazāk. Savukārt pirmsskolas izglītības iestādēs, arī turpmāk samazinoties jaundzimušo skaitam, būs
vērojams audzēkĦu sarukums.
Saldus pilsētā un ap pilsētu esošajos pagastos jaundzimušo skaita dinamikā ir novērojama gan pozitīva,
gan negatīva dzimstības tendence. Pilsētā un atsevišėos pagastos (skat. grafiku Nr. 1 un Nr. 2) dzimstība
samazinās, kā rezultātā var prognozēt, ka skolēnu skaits pilsētas un tuvākās apkaimes skolās
2017./2018. m. g. turpinās samazināties.
Vissliktākie bērnu dzimstības rādītāji aplūkojamā teritorijā novērojami Zvārdes pagastā.
Grafiks

Nr.

1.

Saldus

pilsētā
pilsētā

jaundzimušo skaits

attiecīgajā

gadā

Grafiks

Nr.

2.
2.

Saldus

pilsētai
pilsētai

pieguĜoš
pieguĜošajos
Ĝošajos

pagastos

attiecīgajā
attiecīgajā gadā jaundzimušo skaits

Avots: Saldus novada pašvaldība

Pēdējo trīs gadu laikā Saldus novadā novērojama krītoša dzimstības tendence, kaut gan būtu jābūt tieši
pretēji. Šobrīd Latvijā tiek novērots reproduktīvā vecumā esošo sieviešu skaita pieaugums, ko nosaka
pagājušā gadsimta astoĦdesmito gadu augstie dzimstības rādītāji.
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2. Izglītojamo
Izglītojamo skaita analīze un novērtējums
Latvijā jaundzimušo bērnu skaitam kopš 1998. gada ir bijusi tendence pieaugt, un 2008. gadā tas
sasniedza 24 tk. jaundzimušo. Tas nozīmē par 5,5 tk. bērnu lielāku dzimstību salīdzinājumā ar
1998. gadu, sasniedzot augstāko rādītāju pēdējā desmitgadē. Salīdzinājumam – pagājušā gadsimta
astoĦdesmito gadu sākumā Latvijā katru gadu piedzima aptuveni par vienu trešdaĜu vairāk bērnu nekā
šobrīd. Kopš tā laika izglītības infrastruktūra nav pilnveidota un ir salīdzinoši maz optimizēta atbilstoši
dzimstības tendencēm. Nākamajos gados ir sagaidāms, ka būs nepieciešami kardināli lēmumi gan
pirmsskolas, gan vispārējās izglītības optimizācijai, Ħemot vērā, ka, sākot ar 2009. gadu, jaundzimušo
skaitam ir tendence atkal sarukt.

2.1. AudzēkĦu
AudzēkĦu skaita novērtējums pirmsskolas izglītības ciklā
Saldus novadā pirmsskolas izglītības iestādēs pēdējo trīs gadu laikā vērojams neliels bērnu skaita
pieaugums, kas attiecīgi palielina pieprasījumu pēc vietām. Salīdzinot ar 2000. gadu, pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklējošo bērnu skaits 2010. gadā palielinājies par 15,8%. SaskaĦā ar Saldus novada
Izglītības pārvaldes sniegto informāciju 2010. gada septembrī pirmsskolas izglītības iestādēs bija
pieteikušies 295 bērni. Te gan jāmin, ka tie ir bērni vecumā līdz 5 gadiem. Ja pieĦem, ka vidēji bērns
pirmsskolas izglītības iestādi sāk apmeklēt no divu gadu vecuma, tad kopējais skaits bērnu, kuri
neapmeklē izglītības iestādes, bet vēlas tās apmeklēt ir 94 bērni, no tiem 61 Saldus pilsētā un tuvākā
apkaimē.
Saldus pilsētā un tuvākā apkaimē esošajās teritorijās darbojas piecas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes un viena speciālā pirmsskolas izglītības iestāde (skat. 3. tabulu). Novadnieku, ZirĦu,

Zvārdes

pamatskolās, Saldus pilsētas sākumskolā un interešu izglītības iestādē Saldū ir atsevišėas, pielāgotas
telpas, kur tiek īstenotas programmas pirmsskolas izglītības vecuma bērniem. Saldus pilsētā ir arī viena
privātā kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde „AsniĦš”.
3. tabula. Iestāžu,
Iestāžu, grupu un bērnu skaits Saldus pilsētā un tuvākā
tuvākā apkaimē pirmskolas izglītības
izglītības ciklā
N.p.k.

Pilsēta/Pagasts
Pilsēta/Pagasts

Iestāžu
Iestāžu skaits

Grupu skaits

Bērnu skaits

1.

Saldus pilsēta

6

30

576

2.

Novadnieku pagasts

1

1

39

3.

Saldus pagasts

1

4

75

4.

ZirĦu pagasts

2

5

69

5.

Zvārdes pagasts

1

1

13

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

Pēdējos trijos gados audzēkĦu skaita izmaiĦas ir bijušas nebūtiskas un PII strādājušas ar maksimāli
iespējamo noslodzi, jo tās spēj uzĦemt tik daudz audzēkĦu, cik atĜauj vietu skaits izglītības iestādē (skat.
4. tabulu). Saldus pilsētā šobrīd ir 100 % PII piepildījums.
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4. tabula. AudzēkĦu
AudzēkĦu skaits Saldus pilsētas un tuvākās apkārtnes pirmsskolas
pirmsskolas izglītības
izglītības iestādēs
N.

Izglītības
Izglītības iestāde

p.
k

2008./2009. m. g.

2009./2010. m. g.

2010./2011. m. g.

Grupu
skaits

Bērnu
skaits

Grupu
skaits

Bērnu
skaits

Grupu
skaits

Bērnu
skaits

1

Saldus pagasta PII „GraudiĦš”

4

66

4

69

4

75

2

Saldus pilsētas PII „Īkstīte”

4

80

4

83

4

84

3

Saldus pilsētas PII „PasaciĦa”

5

104

5

106

9

164

4

Saldus pilsētas PII „Sienāzītis”

4

82

4

76

4

86

5

Saldus pilsētas PII „Zīlīte”

6

118

6

115

6

117

6

Saldus privātā kristīgā PII „AsniĦš”

1

14

1

15

1

10

Kopā
Kopā PII iestādēs:
iestādēs:
1

24

Saldus pilsētas spec. PII „CerībiĦa”

6

Kopā
Kopā spec. PII iestādēs:
1

Kurzemītes pamatskola

2

jaunatnes centrs

3

464
102

6

24
6

102

464
102

6

28

536

6

102

116
6

116

2

26

2

20

2

27

3

29

2

28

2

32

Saldus sākumskola

2

26

1

25

2

27

4

SātiĦu pamatskola

2

35

2

27

2

39

5

Striėu pamatskola

1

10

1

9

1

13

Saldus pilsētas Bērnu un

Kopā
Kopā pie skolām:
PAVISAM KOPĀ:
KOPĀ:

10

126

8

109

9

138

40

692

38

675

43

790

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

2010./2011. m. g. Saldus pilsētas un Saldus pagasta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē
5265 audzēkĦi, un 69 audzēkĦi apmeklē Saldus privāto kristīgo PII „AsniĦš”, Saldus pilsētas Bērnu un
jaunatnes centru un Saldus sākumskolu. Līdz ar to var apgalvot, ka pie 100 % bērnu dārzu noslodzes
kopējā pieejamā infrastruktūra ir 600 izglītojamo vietām. Vidēji 65 (9,2 %) audzēkĦi speciālajā PII
„CerībiĦa” ir no Saldus pilsētas.
Šobrīd Saldus pilsētā un Saldus pagastā ir 717 bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Līdz ar to var apgalvot,
ka 91,5 % bērnu šajā vecumā ir nodrošināti ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, kas ir salīdzinoši
augsts rādītājs.
Projekta „Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot pirmsskolas izglītības
iestādi „PasaciĦa”’ ERAF aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un
reăionālas nozīmes attīstības centros ietvaros” 1. kārtā PII „PasaciĦa” tika izveidotas 88 jaunas vietas
(nodota ekspluatācijā 2010. gadā), un 2. kārtā paredzēts izveidot 56 jaunas vietas. Projekta īstenošanas
beigu datums ir 2011. gada 30. septembris.
ĥemot vērā Saldus pilsētas iedzīvotāju dzimstības ilgtermiĦa novērtējumu, var secināt, ka īstermiĦā Saldus
pirmsskolas izglītības iestāžu potenciālo audzēkĦu skaits sasniegs šī brīža personu robežu optimistiskā
scenārija gadījumā,

5

ja Ħem vērā dzimstības datu vēsturisko variāciju.

Līdz ar to īstermiĦā nebūs

To skaitā netiek ietverti speciālās PII „CerībiĦa” izglītojamie
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nepieciešamas jaunas papildu vietas. Tomēr jāĦem vērā, ka, dzimstībai arī turpmāk kaut nedaudz
samazinoties, varētu rasties situācija, ka tuvākā nākotnē būtu nepieciešamība atteikties no kādas sliktā
tehniskā stāvoklī esošas pirmskolas izglītības iestādes infrastruktūras izmantošanas.
Savukārt, ja Ħem vērā pēdējo četru gadu dzimstības samazināšanās tendenci Saldus pilsētā (vidēji par 9,4%
gadā), un to, ka no valsts izbrauc daudzi jauni cilvēki reproduktīvajā vecumā, pesimistiskā scenārija
gadījumā pēc piecpadsmit gadiem Saldus pilsētas pirmsskolas iestāžu potenciālo audzēkĦu skaits var būt
vairs tikai daži simti. Tātad, īstenojoties galēji pesimistiskajam scenārijam, būs nepieciešama 3 reizes
mazāka pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūra nekā šobrīd (skat. grafiku Nr. 3).

Grafiks Nr. 3. Pirmsskolas audzēkĦu
audzēkĦu skaita dinamika Saldū optimistiskā un galēji
galēji pesimistiskā
pesimistiskā scenārija gadījumā

Šobrīd nav iespējams ticami novērtēt iespējamo scenāriju, Ħemot vērā nenoteiktību, ko parāda pēdējo
gadu statistikas dati.
Līdz ar to būtiski lēmumi par infrastruktūras attīstību būtu risināmi aptuveni pēc 3 – 5 gadiem, kad,
piepildoties pesimistiskajam scenārijam, būtu jālemj par pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras
būtisku samazinājumu.
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2.2. Skolēnu
Skolēnu skaita novērtējums vispārējā izglītības ciklā
Saldus novadā 2010./2011. m. g. sākumā bija 20 vispārizglītojošās dienas skolas, kurās mācījās 3592
izglītojamie, kas ir par 27,3 % izglītojamo mazāk nekā 2005./2006. m. g., kad vispārizglītojošās skolās
mācījās 4943 skolēni.
Skolu skaita reorganizācija Saldus novadā tika veikta 2009. gadā, kad tika reorganizētas 3 pamatskolas –
ZaĦas pamatskola, Jaunauces pamatskola un Vadakstes pamatskola un slēgta Šėēdes sākumskola. Saldus
pilsētā un pilsētai pieguĜošajos pagastos skolu skaits kopš 1991. gada saglabājies stabils, nav notikusi
skolu reorganizācija, neraugoties uz to, ka skolēnu skaits 2010./2011. m. g., salīdzinot ar 2000./2001.
m. g., ir samazinājies par 34,5 % . Līdz ar to izglītības iestāžu tīkla infrastruktūra būtiski pārsniedz
nepieciešamo. Pēc prognozēm 2017./2018. m. g. tas būs samazinājies vēl par 16,8 % salīdzinājumā ar šā
brīža situāciju (skat. grafiku Nr. 4). Līdz ar to ir nepieciešama skolu tīkla infrastruktūras kapacitātes
samazināšana arī pilsētas un tuvākās apkaimes skolās.
Grafiks Nr. 4. Skolēnu
Skolēnu un skolu skaita novērtējums Saldus pilsētā un tuvākā
tuvākā apkaimē

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

Pēdējos desmit gados daudzu mazo pilsētu un ciemu iedzīvotāji darbspējas vecumā migrē uz lielākiem
attīstības centriem, kur tiek nodrošinātas konkurētspējīgas darba vietas, lielāks atalgojums un izglītošanās
iespējas. Tas iezīmē lielāku iedzīvotāju koncentrāciju un to skaita palielināšanos pilsētu teritorijās
mehāniskā pieauguma rezultātā. To netieši apliecina arī dati par Kurzemes reăionu, kas norāda uz
iedzīvotāju īpatsvara pieaugumu pilsētās, īpaši lielajos attīstības centros, t.i., reăionā kopumā
samazinoties iedzīvotāju skaitam, tas visstraujāk sarūk tieši lauku apvidos. Par iedzīvotāju koncentrāciju
Saldus pilsētā liecina arī fakts, ka gandrīz trešdaĜa jeb 28,8 % Saldus pilsētas vispārizglītojošo skolu
audzēkĦu 2010./2011. m. g. ir apkārtējo novadu pagastu un citu administratīvo teritoriju iedzīvotāji (skat.
grafiku Nr. 5).
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Grafiks Nr. 5. Izglītojamo
Izglītojamo skaita izmaiĦas no apkārtējo
apkārtējo novadu pagastu un citām
citām administratīvajām teritorijām

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

Neraugoties uz to, ka izglītojamo skaits no apkārtējo novadu pagastu un citām administratīvajām
teritorijām, salīdzinot ar 2000./2001. m. g., ir sarucis par 29,4 %, tas attiecīgajā gadā Saldus pilsētas
skolās sasniedza 28,4 %, t.i., tikpat, cik izglītojamo skaits proporcionāli 2010./2011. m. g. Sākot ar
2006./2007. m. g., izglītojamo skaits no citām administratīvajām teritorijām Saldus pilsētā ir stabils – ap
410 (16,9 %) izglītojamiem. Lielākā daĜa izglītojamo pilsētas skolās ir no Brocēnu novada un pilsētai
pieguĜošajiem pagastiem - Saldus, ZirĦu un Novadnieku, kur no pagastu centriem ar Saldus pilsētu ir
nodrošināta laba sabiedriskā transporta satiksme.
Savukārt pēc Saldus novada Izglītības pārvaldes datiem katru gadu vidēji 120 (7 %) Saldus pilsētas skolēnu
mācās citu novadu teritorijās.
2010./2011. m. g. Saldus pilsētas un tuvākās apkaimes pamatskolas ciklā (1. – 6. klase) mācās 1056
skolēni. No 2013./2014. m. g. paredzams neliels izglītojamo skaita pieaugums. Turklāt tiek prognozēts,
ka 2015./2016. m. g. sākumskolēnu skaits būs palielinājies par aptuveni 4 %, salīdzinot ar 2010./2011.
mācību gadu, ja tiek Ħemts vērā jaundzimušo skaits attiecīgajā gadā, kas deklarēti Saldus pilsētā un
tuvākā apkaimē, taču 2017./2018. m. g. tas atkal būs noslīdējis šī gada līmenī (skat. grafiku Nr. 6).
Grafiks Nr. 6. 1. - 6. klašu skolēnu
skolēnu skaita dinamika Saldus pilsētā
pilsētā un tuvākā apkaimē 6

6

Vēsturiskie dati un prognoze (novērtējums)
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2010./2011. m. g. Saldus pamatskolas ciklā (7. - 9. klase) mācās 613 skolēni. Līdz 2017./2018. m. g.
Saldus pilsētā un tuvākā apkaimē gaidāms neliels šī cikla skolēnu skaita kritums. Turklāt, Ħemot vērā
pagājušā gadsimta 90. gadu zemos dzimstības rādītājus, prognozējams, ka 2017./2018. m. g. skolēnu
skaits 7. - 9. klasēs būs par 18,7% mazāks nekā 2010./2011. m. g. (skat. grafiku Nr. 7).
Grafiks
Grafiks Nr. 7. 7. - 9. klašu skolēnu
skolēnu skaita dinamika Saldus pilsētā
pilsētā un tuvākā apkaimē 7

2010./2011. m. g. Saldus pilsētā un tuvākā apkaimē vidusskolas ciklā mācās 748 skolēni. Nākamo sešu
gadu laikā Saldū turpināsies vidusskolas skolēnu skaita samazināšanās, un tiek prognozēts, ka
2017./2018. m. g. vidusskolēnu skaits sasniegs tikai ap 450 skolēnu, kas ir par 38,5% mazāk nekā
2010./2011. m. g. (skat. grafiku Nr. 8).
Grafiks Nr. 8. Vidusskolēnu
Vidusskolēnu skaita dinamika Saldus pilsētā
pilsētā un tuvākā apkaimē 8

Līdz ar to 2017./2018. m. g. Saldus pilsētas un tuvākās apkaimes vispārizglītojošās skolās prognozējami
par 16,8 % mazāk izglītojamo salīdzinājumā ar 2010./2011. m. g. un par 53 % mazāk salīdzinājumā ar
2000./2001. m. g. (skat. grafiku Nr. 9).

7

Vēsturiskie dati un prognoze (novērtējums)

8

Vēsturiskie dati un prognoze (novērtējums)
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Grafiks Nr. 9. Vispārizgl
Vispārizglītojošo
ārizglītojošo skolu skolēnu skaita kopējā aplēse Saldus pilsētā un tuvākā
tuvākā apkaimē

Vienlaikus, saglabājoties esošajām tendencēm un pieĦemot, ka dzimstība saglabāsies stabila pēdējo 5 –
10 gadu vidējā rādītāja līmenī, var prognozēt, ka Saldus pilsētā un tuvākā apkaimē ap 2030. gadu
vispārizglītojošo skolu kapacitāte būs nepieciešama ne vairāk kā 2000 skolēniem.
PieĦemot, ka dzimstība samazināsies pēdējo 4 gadu vidējā līmenī, kad Saldus pilsētā katru gadu vidēji par
9,4 % samazinās jaundzimušo skaits, var prognozēt, ka Saldus pilsētā un tuvākā apkaimē 2030. gadā
vispārizglītojošo skolu kapacitāte būs nepieciešama vien aptuveni 1300 skolēniem.

Grafiks Nr. 10. Vispārizglītojošo
Vispārizglītojošo skolu skolēnu skaita

Grafiks Nr. 11. Vispārizglītojošo
Vispārizglītojošo skolu skolēnu skaita

kopējā
kopējā

kopējā
kopējā aplēse Saldus pilsētā un tuvākā
tuvākā apkaimē ilgtermiĦā
ilgtermiĦā

aplēse
aplēse

Saldus

pilsētā

un

tuvākā
tuvākā

ilgtermiĦā
ilgtermiĦā optimistisk
optimistiskā
skā scenārija gadījumā

apkaimē

pesimistiskā
pesimistiskā scenārija gadījumā

Šobrīd valstī pastāv disproporcija starp pamatskolas absolventu izvēli izglītības turpināšanai vispārējās
vidējās izglītības iestādēs (63 %) un profesionālās izglītības programmās (33 %). Kā iemesls minams
profesionālās izglītības zemais prestižs un sliktā materiāli tehniskā bāze. Saldus pilsētā šī proporcija vidēji
ir: 21,7 % skolēnu mācības turpina profesionālajās izglītības iestādēs un 75,1% - vispārizglītojošās skolās;
pārējie mācības neturpina, strādā vai mācās citā administratīvajā teritorijā.
Viena no profesionālās izglītības reformas sākotnējām pamatnostādnēm ir atjaunot vispārējās izglītības un
profesionālās izglītības proporciju 50:50. PieĦemot, ka reformas rezultāti būs pozitīvi, var prognozēt, ka
2017./2018. m. g. kopējais izglītojamo skaits Saldus izglītības iestāžu vidusskolas ciklā sasniegs vien ap
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300 skolēniem. Vienlaikus, saglabājoties esošajām tendencēm, var prognozēt, ka Saldus pilsētā un tuvākā
apkaimē 2020. gadā vispārizglītojošo skolu kapacitāte būs nepieciešama aptuveni 1900 – 2000
skolēniem.
Tomēr jāĦem vērā, ka profesionālās izglītības audzēkĦu skaita prognoze var mainīties, jo tā ir balstīta
vienīgi uz IZM apstiprināto profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēăiju, un precīzākai
kapacitātes aplēsei ir nepieciešama detalizētāka izpēte un situācijas attīstības novērojumu turpmākajos
gados.
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3. Pārskats par izglītības iestādēm Saldus pilsētā un tuvākā apkārtnē
esošās
esošās teritorijās
Izglītības attīstības plāns aptver pirmskolas, pamata un vispārējās izglītības iestādes Saldus pilsētā un
tuvākā apkaimē. Tuvākās apkaimes teritorijas ir Saldus pagasts, Zvārdes pagasts, Novadnieku pagasts un
ZirĦu pagasts, iekĜaujot tās izglītības iestādes, kas atrodas 10 km rādiusā ap Saldus pilsētas centru.

3.1. Pirmsskolas izglītības
izglītības iestādes
Saldus

pilsētā un tuvākā apkārtnē esošās teritorijās 2010./2011. m. g. ir 6 pašvaldības pirmskolas

izglītības iestādes, kurās mācās 638 izglītojamie, kas ir par 15,8 % izglītojamo vairāk nekā
2000./2001. m. g. Papildus tiek nodrošināta piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmskolas izglītības
apmācība īpaši izveidotās grupās sākumskolās, pamatskolās vai interešu izglītības iestādēs.
Saldus pilsētā un tuvākā apkaimē esošās teritorijās pēdējo desmit gadu laikā pirmskolas izglītības iestāžu
skaits ir saglabājies stabils. Līdz ar to ir uzskatāms, ka esošā izglītības iestāžu infrastruktūra atbilst
nepieciešamajai.
Saldus pilsētas un tuvākās apkaimes pirmskolas izglītības tīkls atspoguĜots 5. tabulā un 2. attēlā.
5.
Nr.p.k.

tabula. Pirmsskolas izglītības
izglītības iestādes Saldus pilsētā un tuvākā
tuvākā apkaimē

Izglītības
Izglītības

Adrese

iestāde
iestāde

AudzēkĦu
AudzēkĦu skaits 2010.
2010./2011.
/2011.
m. g.

1.

PII „GraudiĦš”

Druva, Saldus pag., Saldus novads

75

2.

PII „CerībiĦa”

Veidenbauma iela 2a, Saldus

3.

PII „Īkstīte”

Bērzu aleja 16a, Saldus

80

4.

PII „Sienāzītis”

Celtnieku iela 2, Saldus

86

5.

PII „PasaciĦa”

Veidenbauma iela 2a, Saldus

161

6.

PII „Zīlīte”

Rīgas iela 17, Saldus

118

118

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati
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2.

attēls.
attēls. Pirmsskolas izglītības
izglītības iestāžu
iestāžu atrašanās vieta Saldus pilsētā
pilsētā un tuvākā
tuvākā apkaimē

Visas Saldus pilsētas pirmskolas izglītības iestādes ir koncentrētas tuvu centram, savukārt PII „GraudiĦš”,
kas atrodas Saldus pagastā, apmeklē tieši Saldus pagasta iedzīvotāju bērni.
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3.2. Vispārējās
Vispārējās izglītības iestādes
Saldus pilsētā un tuvākā apkārtnē esošajās teritorijās 2010./2011. m. g. ir 10 vispārizglītojošās skolas,
kurās mācās 2417 izglītojamie, kas ir par 34,5 % izglītojamo mazāk nekā 2000./2001. m. g.
Saldus pilsētā un tuvākā apkārtnē esošajās teritorijās pēdējo divdesmit gadu laikā skolu skaits ir
saglabājies stabils. Līdz šim nav notikusi apjomīga skolu reorganizācija, neraugoties uz to, ka dzimstība ir
būtiski sarukusi un skolēnu skaits samazinājies par trešdaĜu. Skolēnu skaita samazinājums būtiski ietekmē
skolu piepildījumu, nenoslogojot tās optimāli.
Līdz ar to ir uzskatāms, ka esošā izglītības iestāžu infrastruktūra būtiski pārsniedz nepieciešamo.
Saldus pilsētas un tuvākās apkaimes vispārējās izglītības tīkls atspoguĜots 5. tabulā un 2. attēlā.
6.
Nr.
p. k.

tabula. Vispārējās
Vispārējās izglītības
izglītības iestādes Saldus pilsētā un tuvākā apkārtnē esošās teritorijās

Izglītības
Izglītības iestāde

Adrese

Skolēnu
Skolēnu
skaits

Mācību programmas

2009./2010.
m. g.
1

Saldus sākumskola

Cieceres iela

267

•

6, Saldus
2

Saldus pamatskola

Saldus, Lielā

Pamatizglītības pirmā posma izglītības
programma

338

•

Pamatizglītības

•

Pamatizglītības

•

Pamatizglītības profesionāli orientētā

iela 31/35,
Saldus
3

Kurzemītes

Liepu iela 12,

pamatskola

Butnāri, ZirĦu

135

pagasts,

virziena izglītības programma

Saldus novads

•

Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem

•

Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem

4

SātiĦu pamatskola

SātiĦi,

95

Novadnieku
pag., Saldus
novads

•

Pirmsskolas izglītības programma

•

Pamatizglītības

•

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību
un tehnikas virziena programma

•

Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem

5

Striėu pamatskola

Striėi, Zvārdes

74

pagasts,

•
•

Saldus novads
6

Saldus ăimnāzija

Kuldīgas iela

Pamatizglītības
Pamatizglītības humanitārā un sociālā
virziena izglītības programma

290

•

3, Saldus

Pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase)
programma

•

Pamatizglītības 2. posma (7. - 9. klase)
matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programma

•

Vispārējās vidējās izglītības
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Nr.
p. k.

Izglītības
Izglītības iestāde

Adrese

Skolēnu
Skolēnu
skaits

Mācību programmas

2009./2010.
m. g.
vispārizglītojošā virziena programma
•

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena
programma

•

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un
sociālā virziena programma

7

Saldus 2. vidusskola

Striėu iela 2,

356

Saldus

•

Pamatizglītības

•

Pamatizglītības humanitārā un sociālā
virziena programma

•

Pamatizglītības pedagoăiskās korekcijas
izglītības programma

•

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un
sociālā virziena programma

•

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena
programma

•

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli
orientētā virziena programma

8

Druvas vidusskola

Skolas iela 2,

379

Saldus pag.,

•

Pamatizglītības

•

Pamatizglītības profesionāli orientētā

Saldus novads

virziena programma
•

Pamatizglītības pedagoăiskās korekcijas
izglītības programma

•

Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma

•

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un
sociālā virziena programma

•

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena
programma

•

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli
orientētā virziena programma

9

Saldus vakara

Dārza iela 13,

vidusskola

Saldus

207

•

Pamatizglītības otrā posma programma

•

Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma

10

Cieceres

Kalnsētas iela

internātpamatskola

13, Saldus

276

•

Pamatizglītības

•

Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem

•

Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.
- 4. klase) programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati
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3.att
3.attēls.
attēls. Vispārējās izglītības iestāžu atrašanās vieta Saldus
Saldus pilsētā
pilsētā un tuvākā
tuvākā apkaimē
8

6

10

3

0

7
1

2
9

4

5

sākumskolas/pamatskolas

vidusskolas

Saldus pilsētas skolēni uz/no mācībām izglītības iestādēs nokĜūst kājām, izmantojot sabiedrisko
transportu, vai arī skolēnus uz mācībām atved vecāki ar personīgo automašīnu. Saldus novada pašvaldība
nesedz un nepiedāvā atlaides Saldus pilsētas skolēniem braukšanai sabiedriskajā transportā.
Saldus pilsētā ir laba autobusu satiksmes pieejamība. Autobusos biĜetes cena ir 30 santīmi par braucienu.
Saldus novada teritorijā brauciena cena vienā virzienā uz Saldus pilsētu vai atpakaĜ ir no 30 līdz 60
santīmiem.
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Saldus pilsēta atbilstoši mācību un nodarbību ritmam ir viegli sasniedzama visām tuvākās apkaimes
izglītības iestādēm, jo autobusu satiksme ir salīdzinoši bieža.
7.

tabula. Saldus pilsētas
pilsētas sasniedzamība no tuvākās
tuvākās apkaimes izglītības
izglītības iestādēm

Izglītības
Izglītības iestāde

Attālums
Attālums līdz Saldus

Braukšanas ilgums līdz
līdz Saldus pilsētas

pilsētas
pilsētas centram, km

centram ar sabiedrisko transportu,
minūtes
min
ūtes

Kurzemītes pamatskola

3,9 km

4 minūtes

SātiĦu pamatskola

7,2 km

15 minūtes

Striėu pamatskola

8,6 km

16 minūtes

Druvas vidusskola

5,9 km

8 minūtes

Kurzemītes pamatskolai ir savs autobuss skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, kas iegādāts ar valsts un
pašvaldības finansējuma atbalstu. Dienā autobuss veic 79 km un pārvadā 116 bērnus, kuri nedzīvo
Butnāru ciematā un kurus nepieved vecāki.
NokĜūšanai uz SātiĦu pamatskolu skolēni izmanto sabiedrisko transportu, maksa par braucienu skolēnam
vienā virzienā ir 40 santīmi, kas mēnesī sasniedz Ls 16. 16 % SātiĦu pamatskolas audzēkĦu veido Saldus
pilsētas iedzīvotāji.
NokĜūšanai uz Striėu pamatskolu skolēni izmanto sabiedrisko transportu, pašvaldība sedz skolēnu
pārvadājumus vienā virzienā. 55 % Striėu pamatskolas skolēnu ir no Saldus pilsētas. Vienam skolēnam ceĜš
uz skolu mēnesī izmaksā aptuveni Ls 6.
NokĜūšanai uz Druvas vidusskolu skolēni izmanto sabiedrisko transportu, pašvaldība sedz skolēnu
pārvadājumus vienā virzienā. Maksa par braucienu vienam skolēnam mēnesī sasniedz vidēji Ls 8. Aptuveni
viena trešdaĜa Druvas vidusskolas skolēnu ir Saldus pilsētas iedzīvotāji.
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4. Pārskats
Pārskats par izglītības iestāžu infrastruktūru
infrastruktūru

Saldus pilsētā un tuvākā apkārtnē esošajās teritorijās pirmsskolas izglītību var iegūt četrās Saldus pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādēs, vienā

Saldus pagasta pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī speciālajā

pirmsskolas izglītības iestādē „CerībiĦa”.
Saldus pilsētā un tuvākā apkārtnē esošajās teritorijās iegūt kvalitatīvu vispārējo izglītību var vienā
sākumskolā, četrās pamatskolās, trīs vidusskolās un vienā ăimnāzijā. Saldus pilsētā un tuvākā apkaimē
esošo pirmsskolas un vispārējo izglītības iestāžu īstenotās izglītības programmas ir nozīmīgas gan
pilsētas, gan reăiona, kā arī valsts mērogā (skat. 8. tabulu).
8.

tabula. Izglītības
Izglītības iestāžu funkcionālā nozīmība

Izglītības
Izglītības iestāde

Nozīmības
Nozīmības mērogs
Pilsētas/novada
Pilsētas/novada

PII „GraudiĦš”

reăiona
reăiona

valsts

x

PII „CerībiĦa”

x

PII „Īkstīte”

x

PII „Sienāzītis”

x

PII „PasaciĦa”

x

PII „Zīlīte”

x

Saldus sākumskola

x

Saldus pamatskola

x

Kurzemītes pamatskola

x

SātiĦu pamatskola

x

Striėu pamatskola

x

Saldus ăimnāzija

x

Saldus 2. vidusskola

x

Druvas vidusskola

x

Saldus vakara vidusskola

x

Cieceres internātpamatskola

x

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

Viens no pašvaldības uzdevumiem atbilstoši tās autonomajām funkcijām ir nodrošināt kvalitatīvu un
pieejamu izglītību. Viens no izglītības kvalitātes aspektiem ir fiziskā infrastruktūra – ēkas, kurās tiek
nodrošināts mācību process. Pašvaldības rūpes par kvalitatīvu izglītību ir viens no priekšnosacījumiem
iedzīvotāju neaizplūšanai uz citām teritorijām, kā rezultātā vairāku ES līdzfinansētu projektu ietvaros tiek
vai

tiks

īstenoti

projekti

izglītības

iestāžu

infrastruktūras

uzlabošanai

un

energoefektivitātes

paaugstināšanai (skat. 9. tabulu).
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9.
Izglītības
Izglītības iestāde
iestāde

tabula. Izglītības
Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas projekti
ES līdzfinansētais
līdzfinansētais projekts

Projekta
īstenošanas beigu
datums

Saistību
Saistību termiĦš
iestādes
ādes funkciju
iest
saglabāšanai
saglab
āšanai un
rezultātu
rezultātu
uzturēšanai
ēšanai
uztur

PII „GraudiĦš”

-

-

-

PII „CerībiĦa”

-

-

-

PII „Īkstīte”

-

-

-

PII „Sienāzītis”

-

-

-

2010. gada

2015. gads

ERAF „Izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot
PII „PasaciĦa”

pirmsskolas izglītības iestādi „PasaciĦa”’
1. kārta

augusts (piebūves
nodošana
ekspluatācijā)

ERAF„Izglītības iestāžu infrastruktūras

2011. gada

attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot

septembris

pirmsskolas izglītības iestādi „PasaciĦa”’
2. kārta

2016. gads

(plānotā piebūves
nodošana
ekspluatācijā)

PII „Zīlīte”

-

-

-

Saldus sākumskola

ERAF „Izglītības iestāžu informatizācija”

2011. gads

2016. gads

Kurzemītes pamatskola

ERAF „Izglītības iestāžu informatizācija”

2011. gads

2016. gads

Saldus pamatskola

ERAF „Izglītības iestāžu informatizācija”

2011. gads

2016. gads

SātiĦu pamatskola

ERAF „Izglītības iestāžu informatizācija”

2011. gads

2016. gads

Striėu pamatskola

ERAF „Izglītības iestāžu informatizācija”

2011. gads

2016. gads

Saldus pilsētas ăimnāzija

ERAF „Kvalitatīvai dabaszinātĦu apguvei

2010. gads

2015. gads

ERAF „Izglītības iestāžu informatizācija”

2011. gads

2016. gads

ERAF „Kvalitatīvai dabaszinātĦu apguvei

2010. gads

2015. gads

2010. gads

2015. gads

2010. gads

2015. gads

ERAF „Izglītības iestāžu informatizācija”

2011. gads

2016. gads

ERAF „Izglītības iestāžu informatizācija”

2011. gads

2016. gads

atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana”

Saldus pilsētas 2. vidusskola

atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana”
Saldus pilsētas vakara

ERAF „Kvalitatīvai dabaszinātĦu apguvei

vidusskola

atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana”

Druvas vidusskola

ERAF „Druvas vidusskolas infrastruktūras
pielāgošana izglītojamiem ar kustību
traucējumiem”

Cieceres internātpamatskola

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati
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4.1. Pirmsskolas izglītības
izglītības iestādes
10. tabulā ir atspoguĜota pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība laika posmā no 2005. līdz 2010. gadam.
10. tabula. Pārskats par Saldus pilsētas
pilsētas un tuvākās
tuvākās apkaimes pirmskolas izglītības
izglītības iestāžu infrastruktūras
infrastruktūras attīstību
attīstību no 2005.
2005. līdz
līdz 2010.
2010. gadam

Izglītības
Izglītības iestāde

Ēkas/korpusu
platība
platība

PII „GraudiĦš”

1036,0

m2

Ēkas/korpusa

Būvniecības

Līdzšin
īdzšinējie
inējie ieguldījumi ēku renovācijā un

Investīcijas,
Investīcijas,

ES struktūrfondu
struktūrfondu

Citas iestādes,
iestādes, kas

funkcija

gads

rekonstrukcijā
rekonstrukcijā

Ls

projekti

atrodas šajā
šajā ēkā

PII ēka

1970.

1986. gadā – iestādes paplašināšana
2006. gadā – rotaĜu telpas – nodarbību telpas,

-

-

55 000

guĜamtelpas, tualetes, garderobes, virtuvītesēdiena sadales telpas remontdarbi

PII „CerībiĦa”

1238,0

PII ēka

1979.

2004. gadā - ieejas mezgla rekonstrukcija

n.d.

-

-

PII „Īkstīte”

1106,1

PII ēka

1988.

Zāles grīdas atjaunošana

10 000

-

-

PII „Sienāzītis”

662,2

PII ēka

1964.

-

-

-

-

PII „PasaciĦa”

3402,3

PII ēka

1979.

„Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība nacionālas un reăionālas nozīmes

Saldus spec. PII
89 380

ERAF

„CerībiĦa” (no 1998.
gada)

attīstības centros”, 1. kārta
„Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība nacionālas un reăionālas nozīmes

PII „Zīlīte”

1033,7

PII ēka

1974.

attīstības centros”, 2. kārta

364 762

ERAF

-

-

-

-

Avots: Saldus novada izglītības iestāžu dati
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PII „GraudiĦš”
„GraudiĦš” (vienīgā Latvijā ar šādu nosaukumu,, agrāk – „Druvas bērnudārzs”) celta 1970. gadā. 1986.
gadā tika veikta PII paplašināšana. Iestādē darbojas četras grupas. Ēkas lietošana atbilst noteiktajai un
zemesgrāmatā fiksētajai funkcijai – pirmskolas izglītības iestādes ēka. Ēkas ārsienas veido ėieăeĜi. Jumta
segums veidots no azbestcementa loksnēm. Iestādē ir centralizēta ūdens (pagastā ir ūdens atdzelžošanas
stacija, kas atbilst Eiropas Savienības prasībām) un kanalizācijas sistēma. Pirmsskolas izglītības iestāde ir
daĜēji renovēta, energoefektivitātes pasākumu ietvaros ir nomainīti logi, ārdurvis, nosiltinātas ārsienas
četrās guĜamistabās. 2010. gadā veikta siltumtrases rekonstrukcija – daĜēja radiatoru nomaiĦa, pagrabā ir
siltumskaitītājs. Sporta zāle sastāv no divām telpām, viena no tām ir renovēta. Plaša aktu zāle, kurā notiek
dažādi pasākumi, muzikālās nodarbības un tautiskās dejas. 2009. gadā iestādē ir uzstādītas automātiskās
ugunsaizsardzības iekārtas. Būtu jāuzlabo avārijas kāpĦu un jumta konstrukcijas tehniskais stāvoklis. Ēku
tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Iestādes apkārtnes sakopšanai katru gadu notiek vecāku talkas, kurās
apkārtne tiek sakopta, veidota un papildināta. Iestāde piedalās Ekoskolas programmā, ir iegūts ZaĜais
diploms un ZaĜais vimpelis, nākotnē plānots iegūt arī ZaĜo karogu.
Saldus speciālā PII „CerībiĦa”
„CerībiĦa” kā patstāvīga iestāde izveidojās 1992. gada 2. janvārī, reorganizējot PII
„PasaciĦa” . Speciālajai PII „ CerībiĦa” ir īres līgums ar toreizējo Saldus pilsētas domi un papildinājumi īres
līgumā no 2010. gada 1. oktobra. Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde atrodas vienā no divām PII
„PasaciĦa” vajadzībām 1979. gadā būvēt sāktajām ēkām (detalizēts apraksts – PII „PasaciĦa” informatīvajā
materiālā). Ēka tikai daĜēji atbilst speciālās izglītības iestādes vajadzībām. Iestādē ir sešas grupas: trīs no
tām – bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, viena – bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem,
viena bērniem ar redzes attīstības traucējumiem un viena – bērniem ar kustību traucējumiem (grupiĦā ir
arī bērni, kuri pārvietojas ratiĦkrēslos) un bērniem ar garīgās veselības attīstības traucējumiem jeb
psihoneiroloăiskajām saslimšanām. Atsevišėas guĜamtelpas ir tikai divās grupās, trūkst telpu speciālo
pedagogu kabinetu izvietošanai. Esošajos sociālekonomiskajos apstākĜos strauji pieaugot bērnu skaitam
ar dažādiem attīstības traucējumiem, grupas strādā ar palielinātu bērnu skaitu. Uz uzĦemšanu speciālajā
PII „CerībiĦa” gaida daudz vairāk bērnu, nekā būs iespējams uzĦemt 2011./2012. m. g. 1998. un 2003.
gadā veikta iestādes daĜēja logu maiĦa. 2004. gadā piedaloties Bērnu un ăimenes lietu ministrijas
izsludinātajā konkursā „Vides pielāgošana bērniem ar kustību traucējumiem”, veikta vienas grupas ieejas
mezgla rekonstrukcija - uzbūvēts panduss.
Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Īkstīte” atrodas 1988. gadā celtā ēkā. Ēkas lietošana atbilst noteiktai
funkcijai – pirmskolas izglītības iestādes ēka. Ēkas pamatus un pārsegumus veido dzelzsbetons un betons,
ārsienas – vieglbetons, bet jumtam izmantoti gumijotie lokšĦu materiāli un ruberoīds. Iestādē ir
centralizēta ūdens, apkures un kanalizācijas sistēma. Iestādē ir nomainīti logi un ārdurvis, atjaunota zāles
grīda. Iestāde atrodas paugurainā, sakoptā un apzaĜumotā vietā. 2010. gadā „CEMEX” projektu konkursa
ietvaros teritorijā tika izgatavota un uzstādīta jauna rotaĜu konstrukcija. Ēkas nesošo konstrukciju
stāvoklis ir apmierinošs, taču tai neatliekami ir veicami energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kuri
viennozīmīgi uzlabos ne tikai ēkas norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes rādītājus, bet arī ēkas
konstrukciju ilgmūžību un noturību. Ziemas aukstumā caur nenosiltināto pārsegumu (savietoto jumtu)
rodas lieli siltuma zudumi, ko izraisa tehniski un morāli nolietotais pārseguma siltinājums. Ēkas bitumena
ruĜĜu materiāla jumta segums ir tehniski un morāli nolietojies 22 ekspluatācijas gadu periodā un atrodas
pirmsavārijas stāvoklī, uz ko norāda daudzvietīgās lietus ūdens filtrācijas pēdas ēkas telpu griestos. Pēc
logu un ārdurvju nomaiĦas ēkā pietrūkst dabīgās ventilācijas svaiga gaisa pieplūdes. Esošā ēkas dabīgās
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ventilācijas sistēma nenodrošina pietiekamu gaisa apmaiĦu un ir uzskatāma par neatbilstošu ēkas
izmantošanas veidam.
Saldus PII „Sienāzītis”
„Sienāzītis” izglītības iestādes ēka celta 1964. gadā, tai ir divi stāvi. Ēkas lietošana atbilst
noteiktajai un zemesgrāmatā fiksētajai funkcijai – pirmskolas izglītības iestādes ēka. Pamati ir
dzelzsbetona/betona. Ēkas ārsienas veido ėieăeĜi. Jumta segums veidots no azbestcementa loksnēm.
Pārsegumi - dzelzsbetona/betona.

PII ir centralizēta ūdens un kanalizācijas sistēma. Pirmsskolas

izglītības iestādes ēkai ir nomainīti logi, ārdurvis. Ir pārvilktas aukstā un karstā ūdens caurules. Taču ēkas
tehniskās ekspluatācijas trūkumi un apstākĜi rada tās neatbilstību mūsdienu labiekārtojuma prasībām,
īpaši pirmsskolas izglītības iestādes telpu ekspluatācijas prasībām. Ēkas ārsienas nenodrošina pietiekošu
izolāciju pret auksto gaisu un mitrumu ziemas periodā. Virs ēkas 2. stāva atrodas zemjumta bēniĦu telpa
ar brīvu āra gaisa pieplūdi no pažobelēm, kas nodrošina jumta nesošo koka konstrukciju saglabāšanos
labā tehniskā stāvoklī, bet ziemas aukstumā brīvi vēdināmas bēniĦu telpas dēĜ caur nenosiltināto
pārsegumu ir lieli siltuma zudumi . Ēkas azbestcementa jumta plātĦu segums ir tehniski un morāli
nolietojies un atrodas pirmsavārijas stāvoklī, uz ko norāda vairākkārtējas un daudzvietīgās lietus ūdens
filtrācijas pēdas ēkas 2. stāva telpu griestos. Pēc logu un ārdurvju nomaiĦas ēkā pietrūkst dabīgās
ventilācijas svaiga gaisa pieplūdes. Esošā ēkas dabīgās ventilācijas sistēma nenodrošina pietiekamu gaisa
apmaiĦu un ir uzskatāma par neatbilstošu ēkas izmantošanas veidam.
Saldus PII „PasaciĦa”
„PasaciĦa” atrodas padomju laikā (1979. gadā) celtā bērnudārza ēkā, kas sastāv no diviem ar
gaiteni savienotiem korpusiem. 2010. gadā piebūvēta ēka ar 4 bērnu grupām, palīgtelpām un bērnu rotaĜu
laukumiem. Ēkas lietošana atbilst noteiktajai un zemesgrāmatā fiksētajai funkcijai – pirmskolas izglītības
iestādes ēka. Ēkas ārsienas veido ėieăeĜi/paneĜi. Jumta segums veidots no azbestcementa loksnēm un
metāla loksnēm. Pirmsskolas izglītības iestādē ir centralizēta ūdens un kanalizācijas sistēma. PII „PasaciĦa”
ēkai energoefektivitātes pasākumu ietvaros ir nomainīti logi. 2009. gadā divās bērnu grupas telpās tika
veikts remonts un nomainīts grīdas segums. 2010. gadā veikta siltuma mezgla rekonstrukcija,
komunikāciju sistēmas rekonstrukcija pagraba telpās, šo telpu sakārtošana un ēkas pamatu siltināšana.
Steidzīgi nepieciešama teritorijas drenāžas sistēmas sakārtošana, nodrošinot lietus un palu ūdeĦu
novadīšanu. Nepieciešama apkārtnes labiekārtošana: stādījumu, puėu dobju, krūmu koku atjaunošana pēc
rekonstrukcijas darbiem, kā arī pārējo bērnu rotaĜu laukumu atjaunošana (rotaĜu laukuma iekārtas,
nojumes, smilšu kastes utt.). Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti un tehnisko stāvokli, nepieciešama vecās
ēkas siltināšana, jumta, radiatoru, ūdens un kanalizācijas sistēmas nomaiĦa (vecajā ēkā siltais ūdens tiek
sildīts elektriskajos boileros). Nepieciešams kosmētiskais remonts (kas sevī ietver arī grīdu kapitālo
remontu). Ēku tehniskais stāvoklis – apmierinošs.
PII „Zīlīte”
„Zīlīte” ir nodota ekspluatācijā 1974. gadā. Ēkai ir divi stāvi. Ēka ir celta kā bērnudārzs. Ēkas ārsienas
veido ėieăeĜu mūris, pamati – dzelzsbetons/betons, pārsegumi – dzelzsbetons/betons. Iestādē ir
centralizēta ūdens un kanalizācijas sistēma. Iestādes ēkai 1991. gadā ir uzlikts slīpais jumts. Visai ēkai ir
nomainīti logi un ārdurvis. Apkārtne ir apzaĜumota, teritorijai apkārt ir žogs. Teritorijā atrodas
saimniecības ēka (koka) un trīs nojumes (koks/mūris). Taču ēkas tehniskās ekspluatācijas trūkumi un
apstākĜi rada ēkas neatbilstību mūsdienu labiekārtojuma prasībām, īpaši pirmsskolas izglītības iestādes
telpu ekspluatācijas prasībām. Ēkas ārsienas nenodrošina pietiekošu izolāciju pret auksto gaisu un
mitrumu ziemas periodā. Virs ēkas 2. stāva atrodas zemjumta bēniĦu telpa ar brīvu āra gaisa pieplūdi no
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pažobelēm, kas nodrošina jumta nesošo koka konstrukciju saglabāšanos labā tehniskā stāvoklī, bet
ziemas aukstumā caur nenosiltināto pārsegumu ir lieli siltuma zudumi.
Kopumā, lai esošajai pirmsskolas iestāžu infrastruktūrai nodrošinātu labu tehnisko stāvokli un veiktu
nepieciešamos energoefektivitātes pasākumus, tuvāko 5 gadu laikā būtu nepieciešamas vismaz 1,4 miljoni
LVL lielas investīcijas ēku renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai vien. Vienlaikus ir uzskatāms, ka
Saldus novada pašvaldības un izglītības iestāžu sniegtais infrastruktūras tehniskā stāvokĜa novērtējums ir
optimistisks, un faktiskais tehniskais stāvoklis, veicot objektu tehnisko apsekošanu atbilstoši spēkā
esošajiem būvnormatīviem var izrādīties būtiski sliktāks, un līdz ar to nepieciešamo investīciju apjoms
varētu būtiski pieaugt.
11.tabula. Saldus pirmsskolas izglītības
izglītības iestāžu tehnisk
tehniskā
iskā stāvokĜa vispārīgs raksturojums

Izglītības
Izglītības iestāde

Tehniskais stāvoklis
stāvoklis

Energoefektivitāte
Energoefektivitāte

Vides pieejamība
pieejamība

PII „GraudiĦš”

■

■

■

PII „CerībiĦa”

■

■

■

PII „Īkstīte”

■

■

■

PII „Sienāzītis”

■

■

■

PII „PasaciĦa”

■

■

■

PII „Zīlīte”

■

■

■

Saldus pilsētā
pilsētā/
ētā/tuvākā
tuvākā
apkaimē
ē kopumā:
apkaim
kopumā:

■

■

■

Avots: Saldus novada pašvaldības un izglītības iestāžu dati

StāvokĜa novērtējums:

■

– labs

■

- apmierinošs

■–

slikts
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4.2. Vispārējās
Vispārējās izglītības iestādes
12. tabulā ir atspoguĜota vispārējo izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība laika posmā no 2005. līdz 2010. gadam.
12. tabula. Pārskats par Saldus pilsētas
pilsētas un tuvākās
tuvākās apkaimes izglītības
izglītības iestāžu infrastruktūras
infrastruktūras attīstību
attīstību no 2005.
2005. līdz
līdz 2010.
2010. gadam
Izglītības
Izglītības iestāde

Saldus sākumskola

Ēkas/korpusu
platība
plat
ība m2
2566,5

Ēkas/korpusa
funkcija
Skolas ēka

Būvniec
ūvniecības
niecības
gads
1991.

Līdzšinējie ieguldījumi ēku renovācijā un
rekonstrukcijā
rekonstrukcij
ā
Skolas jumta un mansarda izbūve

ES struktūrfondu
projekti

Investīcijas,
Investīcijas, Ls

51 000

Pašvaldības

Skolas renovācija un siltināšana

190 315

finansējums

Skolas elektroinstalāciju pārbūve

4 600

Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija

24 883

Citas iestādes, kas
atrodas šajā ēkā
-

Pasaules bankas kredīts
Pašvaldības
finansējums

1032,1

Sporta zāle

2007.

Būvniecība un iekārtošana

680 000

Pašvaldības

-

finansējums
Saldus pamatskola

871

Vecais skolas

1907.

-

-

-

-

-

-

korpuss
288,2

Sētas māja

1966.

-

-

2102

Jaunais skolas

1975.

Skolas renovācija un siltināšana arī Sporta zālei

525 049

korpuss

Pašvaldības
finansējums

Ēdināšanas
uzĦēmums IK „Sāgas”
nomā virtuves telpas
un sniedz ēdināšanas
pakalpojumus

365

Sporta zāle,

1975.

-

palīgbloks
Kurzemītes
pamatskola

1327

Skolas ēka

1986.

Skolas renovācija un siltināšana

12 182

Logi

(piešėirta valsts
mērėdotācija)

Dabaszinību kabineta izbūve, grīdu,

7 054
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Izglītības
Izglītības iestāde

Ēkas/korpusu

Ēkas/korpusa

Būvniec
ūvniecības
niecības

Līdzšinējie ieguldījumi ēku renovācijā un

platība
platība m2

funkcija

gads

rekonstrukcijā
rekonstrukcijā
griestu nomaiĦa

2 273

Ūdens sistēmas atjaunošana, radiatoru nomaiĦa,

5 000 (Vides

gāzes apkure

ministrijas balva

Turpināta logu nomaiĦa

ES struktūrfondu
projekti

Investīcijas,
Investīcijas, Ls

Citas iestādes, kas
atrodas šajā ēkā

skolai)
6 704 (pagasta
finansējums)

Siltināšana

13 303
27 046
(finansējums no
pagastu
apvienošanās

Siltināšana

naudas)
13 903

1099
63

Zāle
Zēnu amatu

2004.
2008.

mācības kabinets
SātiĦu pamatskola

587,4

Skolas ēka

Sporta zāles gāzes apkures serviss

3 896

-

-

Nopirktas un uzstādītas 3 moduĜu veida mājiĦas,

10 716

-

-

-

Dienesta viesnīca

-

IK „Iveta”

-

-

-

-

-

-

kas savienotas
1884.

Skolas renovācija un energoefektivitātes

Kopā

paaugstināšana
693,9

Skolas ēka

1957.

146 811
(2003. - 2009.

Skolas renovācija un energoefektivitātes

gadā)

paaugstināšana
1060

Skolas ēka

1965.

Skolas renovācija un energoefektivitātes
paaugstināšana

Striėu pamatskola

347

Vecās skolas ēka

1876.

Siltumenerăijas zudumu samazināšana un ēkas

84 726

remonts

1545

Jaunās skolas ēka

1992.

124

Katlu māja

1992.

-

-

-

-

152

Šėūnis

1988.

-

-

-

-
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Izglītības
Izglītības iestāde

Saldus ăimnāzija

Saldus 2.

Ēkas/korpusu

Ēkas/korpusa

Būvniec
ūvniecības
niecības

Līdzšinējie ieguldījumi ēku renovācijā un

platība
platība m2

funkcija

gads

rekonstrukcijā
rekonstrukcijā

4592

Mācību korpuss

1960.

Jumta nomaiĦa

12 707

Logu nomaiĦa

43 691

Foajē, garderobju izbūve

42 175

Aktu zāles remonts

10 000

DabaszinātĦu kabinetu remonts

15 784

206

Internāts

1965.

Kapitālais telpu remonts

33 000

5687

Skolas ēka

1978.

Skolas jumta nomaiĦa

4 700

Tualetes renovācija (2005. gads)

16 733

Skolas ieejas durvis, vestibils, ieejas kāpnes

24 426

vidusskola

ES struktūrfondu
projekti

Investīcijas,
Investīcijas, Ls

Citas iestādes, kas
atrodas šajā ēkā

ERAF

-

(2008. gads)

Druvas vidusskola

Dabas zinību kabinetu remonts

34 163

Logu nomaiĦa

13 671

259

Internāts

n.d.

-

-

957

Skola (mazais

1989.

Jumta remonts (lielais korpuss 1 pusē)

24 000

Autonomas apkures ierīkošana (katlu māja,

43 000

siltummezgls)

3 000

korpuss)
4983

Skolas (lielais

1989.

korpuss)
838

Skolas (apaĜais
korpuss)

ERAF

-

-

Jumta remonts (aktu zāle)
1989.

Skolas jumta siltināšana un seguma nomaiĦa,

Valsts investīciju

ierīkota ventilācija bioloăijas kabinetā un aktu

programma (VIP)

zālē.
Dabaszinību kabinetu remonti un aprīkojums (6
kabineti)

12 000

ERAF

Metāla logu konstrukciju nomaiĦa ar jaunām
alumīnija konstrukcijām un atbilstošām stikla

19 000

paketēm.
Modernas ventilācijas sistēmas (ar rekuperāciju)

55 000

ēdināšanas blokā uzstādīšana
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Izglītības
Izglītības iestāde

Ēkas/korpusu

Ēkas/korpusa

Būvniec
ūvniecības
niecības

Līdzšinējie ieguldījumi ēku renovācijā un

platība
platība m2

funkcija

gads

rekonstrukcijā
rekonstrukcijā
Skolēnu sanitāro mezglu kapitālais remonts

Citas iestādes, kas
atrodas šajā ēkā

79 999

Skolas pielāgošana izglītojamiem ar kustību
traucējumiem

ES struktūrfondu
projekti

Investīcijas,
Investīcijas, Ls

ERAF
21 000

Skolas logu daĜēja nomaiĦa
1023

Kopmītnes

1975.

2. stāva sanitāro mezglu remonts

4 000

-

-

Izremontēts 2. stāva gaitenis, kāpĦu telpa, 1.

2 000

-

-

18 000

-

-

Siltinātas sienas, nomainīti logi, ierīkota

Valsts investīciju

-

-

autonoma automātiska apkure, kapitāli

programma (VIP)

izremontēti sanitārie mezgli 1. stāvā.

113 579
-

stāva foajē, iekārtota veĜas mazgātuve
10 istabiĦu un sanitārā mezgla un gaiteĦa
remonts 3. stāvā

Saldus vakara
vidusskola

Cieceres internātpamatskola

33

Katlu māja

1997.

-

-

-

396

Mācību ēka

1906.

DabaszinātĦu kabinetu remonts

33 583

ERAF

52

Šėūnis

1975.

-

-

-

7

Darbnīca

1960.

-

-

-

1755,7

Skolas ēka

1935.

2000. gads: 5 - 9. klašu korpusa lejas gaiteĦa,

Valsts

-

sanitāro mezglu, kāpĦu telpu kapitālais remonts,

mērėdotācijas:

flīzēšana

26 855

1488,2

Skolas ēka

1962.

2703,7

Internāts

1966.

-

2001. gads: psihologa, medkabineta,
administrācijas telpu remonts, sporta kabineta
remonts, zīmēšanas kabineta remonts

12 170

2002. gads: 5 .- 9. klašu mācību korpusa jumta
renovācija, virtuves kosmētiskais remonts, 9. b

21 110

klases remonts, internāta korpusa kosmētiskais
remonts.

1 518

2003. gads: kosmētiskais remonts
2004. gads: internāta korpusa kāpĦu telpu
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Izglītības
Izglītības iestāde

Ēkas/korpusu

Ēkas/korpusa

Būvniec
ūvniecības
niecības

Līdzšinējie ieguldījumi ēku renovācijā un

platība
platība m2

funkcija

gads

rekonstrukcijā
rekonstrukcijā
kapitālais remonts, ugunsdrošības signalizācijas

Investīcijas,
Investīcijas, Ls

ES struktūrfondu
projekti

Citas iestādes, kas
atrodas šajā ēkā

19 667

sistēmas un trauksmes izziĦošanas sistēmas
piegādes un montāžas darbi
2005. gads: 5. - 9. klašu mācību korpusa logu,
durvju nomaiĦa, virtuves bloka logu, durvju

59 990

nomaiĦa, sporta zāles remonts
2006. gads: virtuves bloka renovācija, ventilācijas
sistēmas ierīkošana, internāta korpusa jumta

211 722

nomaiĦa, apkures sistēmas iekšējās kanalizācijas
sistēmas, ūdensvada nomaiĦa, sanitāro telpu un
dušu telpu renovācija
2007. gads: internāta korpusa 3. un 4. stāva

185 026

daĜēja renovācija, vispārceltniecības,
siltumapgādes un elektroapgādes renovācijas
būvdarbi, internāta kāpĦu remonts, 1. - 4. klašu
korpusa meiteĦu tualetes remonts, datorkabineta
remonts, ventilācija, elektroinstalācijas remonts
2008. gads: 1. - 4. klašu mācību korpusa jumta

161 271

renovācija un internāta ēkas 1. un 2. stāva daĜēja
renovācija, ārējās siltumtrases remonts, aktu
zāles kosmētiskais remonts, bibliotēkas, lasītavas
kosmētiskais remonts

166 188

2009. gads: ėīmijas, fizikas, matemātikas,
mājturības mācību kabinetu remonts un
aprīkojums, skatuves kosmētiskais remonts un
apgaismojuma ierīkošana, 1. - 4. klašu korpusa
zēnu un darbinieku tualešu remonts, garāžas
jumta renovācija, garāžas vārtu nomaiĦa, 1. - 4.

69 159

klašu korpusa daĜējā logu nomaiĦa
1. - 4 . klašu korpusa fasādes remonts, daĜēja
logu nomaiĦa

Avots: Saldus novada izglītības iestāžu dati
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Saldus sākumskola
sākumskola atrodas 1991. gadā celtā ēkā, kas celtniecības laikā pārprofilēta par sākumskolu.
2007. gadā skolai piebūvēta sporta zāle. Ēkas lietošana atbilst noteiktajai un zemesgrāmatā fiksētajai
funkcijai – izglītības iestādes ēka. Ēkas ārsienas - dzelzsbetona/betona, siltinātas ar putupolistirolu
80 mm. Jumta segums veidots no bitumenizētām viĜĦveida materiāla loksnēm. Skolā ir centralizēta ūdens
un kanalizācijas sistēma, centrālapkure, piespiedu nosūces/pieplūdes ventilācijas sistēma. Skolas ēka ir
renovēta 2002. gadā, energoefektivitātes pasākumu ietvaros ir nomainīti logi, samazināts logu apjoms,
uzstādītas ārdurvis alumīnija konstrukcijās, nosiltinātas ārsienas. 2003. gadā veikta elektroinstalāciju
rekonstrukcija.
Saldus pamatskolas izglītības
izglītības iestādes vecais korpuss atrodas pirmspadomju laikā (1907. gadā) celtā
skolas ēkā. Tās ārsienas veido ėieăeĜi. Jumta segums veidots no skārda ar azbestcementa lokšĦu
virssegumu. Skolā ir daĜēja ūdens un kanalizācijas sistēma. Skola un tās tehniskais stāvoklis prasa veikt
avārijas kāpĦu rekonstrukciju un visus energoefektivitātes paaugstināšanas darbus. Iekšējie inženiertīkli ir
tuvu pirmsavārijas stāvoklim. Esošie koka rāmju logi ir 100 % fiziski un morāli nolietojušies. Tā kā skola ir
vietējās nozīmes vēstures piemineklis, tad nav iespējama fasādes siltināšana no ārpuses, tādēĜ ēkai
nomaināmi logi (koka konstrukcija ar stikla pakešu pildījumu, nemainot vēsturisko izskatu un dalījumu),
siltināms cokols zem zemes līmeĦa, siltināms bēniĦu pārsegums un nomaināms jumta segums. Ēku
tehniskais stāvoklis – apmierinošs. Saldus pamatskolas izglītības iestādes jaunais korpuss atrodas
padomju laikā (1975. gadā) celtā skolas ēkā, kas sastāv no skolas, sporta ēku daĜām. Ēkas ārsienas veido
ėieăeĜi. Jumta segums lēzens. Skolā ir centralizēta ūdens un kanalizācijas sistēma. Skolas ēka ir renovēta,
energoefektivitātes pasākumu ietvaros ir nomainīti logi, ārdurvis, nosiltinātas ārsienas ar 100 mm akmens
vati un ar 160 mm akmens vati siltināts jumts. 2008. gadā veikta apkures sistēmas rekonstrukcija –
radiatoru nomaiĦa. Ēku tehniskais stāvoklis – labs. Saldus pamatskolas izglītības iestādes sētas māja
atrodas padomju laikā (1966. gadā) celtā skolas ēkā. Ēkas 1. stāvā atrodas mājturības klase, 2. stāvā
izvietotas bibliotēkas telpas. Ēkas ārsienas veido skaidbetons. Jumta segums veidots no azbestcementa
loksnēm. Skolā ir daĜēja centralizēta ūdens un kanalizācijas sistēma. Skolas ēka nav renovēta. Skolā
nepieciešams veikt visus energoefektivitātes paaugstināšanas darbus, kā arī nomainīt starpstāvu
pārseguma konstrukciju. Ēkas tehniskais stāvoklis – neapmierinošs.
Kurzemītes
Kurzemītes pamatskola atrodas padomju laikā (1987. gadā) celtā pirmskolas izglītības ēkā, kas sastāv no
skolas un sporta zāles, kas piebūvēta 2004. gadā. Ēkas lietošana atbilst noteiktajai un zemesgrāmatā
fiksētajai funkcijai – izglītības iestādes ēka ar 164 vietām. Ēkai nesošās ėieăeĜu šėērssienas ir ar saliekamo
keramzīta paneĜu aizpildījumu. Skolas jumta pārsegums - saliekamā dzelzsbetona paneĜi, siltinājums
atbilstoši 1987. gada būvniecības praksei – ruberoīda ruĜĜmateriāla segums. Skolā ir centralizēta ūdens,
kanalizācijas un apkures sistēma. Skolas ēka ir renovēta, energoefektivitātes pasākumu ietvaros ir
nomainīti logi, ārdurvis, nosiltinātas ārsienas (pusei ēkas). 2007. gadā veikta apkures sistēmas
rekonstrukcija – apkures katlu, radiatoru un sūkĦa nomaiĦa, kā arī pāreja uz gāzes apkuri. Skolas
apkārtne ir apzaĜumota, pieejams āra sporta laukums, futbola laukums. Ēku tehniskais stāvoklis – labs.
SātiĦu pamatskola atrodas trijās – 1884., 1957. un 1965. gadā – celtās skolas ēkās. Šajās ēkās atrodas
gan sporta/aktu zāle, gan ēdināšanas bloks, gan arī dienesta viesnīca. Ēku lietošana atbilst noteiktajai un
zemesgrāmatā fiksētajai funkcijai – izglītības iestādes ēka. Ēku ārsienas veido ėieăeĜi. Jumta segums
divām ēkām veidots no skārda loksnēm (skolas ēkai un dienesta viesnīcai „Monterrey” dakstiĦprofils,
vienai ēkai, kurā atrodas mājturības klases un dzīvokĜi, jumta segums ir azbestcementa loksnes). Skolā ir
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centralizēta ūdens un kanalizācijas sistēma. Skolas ēkas ir renovētas, energoefektivitātes pasākumu
ietvaros ir nomainīti logi, ārdurvis, un divām ēkām – pārsegums zem jumta. 2005. gadā veikta apkures
sistēmas rekonstrukcija skolas ēkā, dienesta viesnīcā – 2007. gadā krāsns apkure tika nomainīta pret
centrālapkuri. Trešajā skolas ēkā (mājturības klases un dzīvokĜi) apkures sistēma nav rekonstruēta. Tās
tehniskais stāvoklis prasa veikt regulārus krāsns remontus. Skolas apkārtne ir apzaĜumota pēc skolas
dārznieka plāna. Ēku tehniskais stāvoklis – apmierinošs.
Striėu
Striėu pamatskolas vecā skolas ēka celta 1876. gadā, bet jaunais korpuss – 1992. gadā. Ēkas ārsienas ir
no akmens mūra. Jumta segums veidots no šīfera. Skolai ir centralizēta ūdens un kanalizācijas sistēma.
Jaunajai ēkai ir centralizētā malkas apkure, bet vecajā ēkā saglabāta krāsns apkure. Sākot no 2004. gada,
tika atjaunota un uzlabota skolas materiāli tehniskā bāze, bet 2008. gadā veikti energoefektivitātes
pasākumi – logu nomaiĦa, kā arī sanitāro mezglu rekonstrukcija. Ēku tehniskais stāvoklis – apmierinošs.
Saldus 2. vidusskola atrodas padomju laikā (1978. gadā) celtā skolas ēkā. Ēkas sienas veido ėieăeĜi, jumta
segums no dzelzsbetona paneĜiem, keramzīta slāĦa un ruberoīda seguma (segums atjaunots 2005. gadā).
Skolā ir centralizēta ūdens un kanalizācijas sistēma, maăistrālie cauruĜvadi ēkas pagrabā ir Ĝoti sliktā
stāvoklī. Skolas ēka ir renovēta, energoefektivitātes pasākumu ietvaros ir nomainīti logi, ārdurvis un ir
veikta jumta siltināšana. Skolas ēkas konstrukciju tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, ēkas koka rāmju logi
un ārējo siltumtīklu siltumizolācija ir fiziski un morāli nolietojusies. Iekšējā aukstā ūdensvada ievadi,
ūdens mērītājs, tīkla shēma, cauruĜvadi un ietaises kopumā ir Ĝoti sliktā tehniskā stāvoklī, pat kritiskā,
turklāt normatīvajiem aktiem neatbilstoši atslēgtas sistēmas. Ventilācijas sistēmas nav darbspējīgas.1999.
gadā veikta skolas apkures sistēmas rekonstrukcija, uzstādīts moderns siltummezgls, taču radiatori un
cauruĜvadi skolas ēkā nav nomainīti. Skolas sporta zāle renovēta 2006. gadā. Skolas teritorija ir
apzaĜumota.
Saldus pilsētas
pilsētas ăimnāzija atrodas padomju laikā celtā skolas ēkā (1960. gadā), kas sastāv no skolas un
sporta ēkas piebūves (celta 1981. gadā). Ēkas lietošana atbilst noteiktajai un zemesgrāmatā fiksētajai
funkcijai – izglītības iestādes ēka. Ēkas ārsienas veido ėieăeĜi. Jumta segums veidots no metāla loksnēm,
sporta zāles daĜai plakanais jumta segums bez efektīvas siltumizolācijas. Skolā ir centralizēta ūdens un
kanalizācijas sistēma, centralizēta apkure. Ir veikts energoefektivitātes audits (2011. gadā). Skolas
apkārtne ir apzaĜumota. Ēku tehniskais stāvoklis – apmierinošs. Skolai ir internāta telpas Skrundas ielā 5,
kas 2011. gadā ir kapitāli remontētas 200m2 platībā.
Druvas vidusskola atklāta 1989. gadā kādreizējā kolhoza „Druva” centrā. Skola ēka ir celta pēc speciāla
projekta. Ēkas sienas ir mūrētas ėieăeĜu, jumts – horizontāls. Apkure – autonoma, ir automātiska gāzes
apkure, kas ierīkota 1997. gadā, reizē ar skolas logu (iefrēzētas silikona gumijas) siltināšanu. Ēkai tikusi
izbūvēta katlu māja un siltuma mezgls. Nepieciešams vēl veikt iekšējās apkures sistēmas uzlabošanu, lai
varētu labāk regulēt siltuma padevi dažādām telpām. 1994. gadā veikts daĜējs horizontālā jumta remonts
(1150 m2 – lielā skolas korpusa viena puse), izmantojot mūsdienīgu (BeĜăijas) seguma materiālu. LīdzekĜu
trūkuma dēĜ, neviena no iepriekš klātajām jumta platībām nav siltināta. 2002. un 2003. gadā kapitāli
izremontēts skolas jumts – siltināts, noklāts ar mūsdienīgiem materiāliem, ierīkojot arī vēdināšanas
parapetus atlikušajai skolas daĜai, turklāt skolā ieklāts jauns grīdas segums 300 m2 platībā, ierīkota
ventilācija bioloăijas kabinetā un aktu zālē. 2002. un 2003. gadā renovēts skolas internāts – siltinātas
sienas, nomainīti logi, ierīkota autonoma automātiskā apkure, kapitāli izremontēti sanitārie mezgli. Par
konkursa rezultātā ietaupītajiem līdzekĜiem 1. stāva foajē nomainīts grīdas segums 50 m2 platībā.
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2007. gadā ieejas korpusa kreisajā pusē tika nomainītas metāla logu konstrukcijas ar jaunām alumīnija
konstrukcijām un atbilstošām stikla paketēm. 2008. - 2009. gadā ēdināšanas blokā tika uzstādīta
moderna ventilācijas sistēma (ar rekuperāciju). Tāpat izremontēti visi skolēnu sanitārie mezgli.
2010. gadā,

īstenojot ERAF projektu

„Druvas vidusskolas pielāgošana izglītojamiem ar

kustību

traucējumiem”, skolā ierīkots lifts un divi kāpĦu pacēlāji, iekārtots speciāls sanitārais mezgls, uzstādītas
automātiskās ieejas durvis, pie ieejas izbūvēta uzbrauktuve, veikta skolas teritorijas labiekārtošana,
ierīkota ugunsgrēka signalizācijas sistēma. 2010. gadā nomainīti 98 logi. Galvenās ieejas ārdurvis un ēkas
pārējās ārdurvis ir neblīvas, fiziski nolietotas, tehniski neapmierinošā stāvoklī, esošie koka rāmju logi ir
fiziski un morāli nolietojušies, to pakulu siltumizolācija nav pat aizsargāta pret atmosfēras negatīvo
iedarbi. Lai pabeigtu visu koka logu un metāla konstrukciju logu nomaiĦu, būtu nepieciešami vēl vismaz
Ls 30 000. Skolas teritorija ir ierobežota, un starpbrīžos skolas pagalmā skolēni var uzturēties droši.
Skolas apkārtne ir apzaĜumota pēc projekta. Lai nodrošinātu pieĦemamu komforta līmeni telpās, jāveic
logu bloku nomaiĦa.
Internāts (jauniešu mītne „Druva”) celta 1985. gadā kā toreizējā kolhoza viesstrādnieku kopmītnes. Ēka trīsstāvu, gāzbetona paneĜu ārsienas, gala sienas – mūrētas no ėieăeĜiem, tagad visas siltinātas ar
putupolistirola plāksnēm. Jumts - divslīpĦu (šīferis). Kopējā platība 1744 m2, tilpums – 4360 m3. Renovēts
2002. - 2003. gadā. Internātam nepieciešama bēniĦu siltināšana un jumta seguma nomaiĦa, kā arī
1. stāva sanitāro mezglu pielāgošana skolēniem ar kustību traucējumiem.
Saldus Vakara vidusskola atrodas 1906. gadā celtā ēkā. Ēkas lietošana atbilst noteiktajai un zemesgrāmatā
fiksētajai funkcijai – izglītības iestādes ēka. Ēkas ārsienas veido ėieăeĜi. Jumta segums veidots no
azbestcementa loksnēm, un tas ir pirmsavārijas stāvoklī. Skolā ir centralizēta apkures sistēma, ūdens un
kanalizācijas sistēma, kas pieslēgtas pilsētai. Skolas ēkai ir nomainīti logi, ārdurvis. Pēc logu un ārdurvju
nomaiĦas ēkā trūkst svaiga gaisa pieplūdes. Esošā ēkas ventilācijas sistēma nenodrošina pietiekamu gaisa
apmaiĦu un ir uzskatāma par neatbilstošu ēkas izmantošanas veidam. Skolas apkārtne ir apzaĜumota. Ēku
tehniskais stāvoklis – labs.
Cieceres internātskola
internātskola savu pastāvēšanu uzsāka 1960. gadā ēkā, kas tikusi celta 1935. gadā. 1962. gadā
tiek uzcelta jauna skolas ēka, bet 1966. gadā – internāts. Ēkas ārsienas ir no akmens ėieăeĜa. Jumta
segums ir alumīnija cinka skārds vecajai skolas ēkai, jaunajai – viĜĦoto bitumena plākšĦu iesegums,
darbnīcas ēkai - šīferis. Skolai ir centralizēta ūdens, apkures un kanalizācijas sistēma, kas pieslēgta
pilsētai. 2004. gadā tika veikta ugunsdrošības signalizācijas sistēmas un trauksmes izziĦošanas sistēmas
piegādes un montāžas darbi, kas ir tobrīd modernākais realizētais projekts Saldus rajonā. 2005. gadā tika
veiktas investīcijas virtuves remontā un iekārtu uzstādīšanā, kā arī logu un durvju nomaiĦā, uzlabojot
skolas energoefektivitāti. Skolas un internāta ēkām četru gadu periodā ir veikti plaši renovācijas darbi.
Kopumā, lai esošajai vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūrai nodrošinātu labu tehnisko stāvokli un
veiktu nepieciešamos energoefektivitātes pasākumus, tuvāko 5 gadu laikā būtu nepieciešamas aptuveni
10,1 milj. LVL lielas investīcijas ēku renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai. Vienlaikus ir
uzskatāms, ka Saldus novada pašvaldības un izglītības iestāžu sniegtais infrastruktūras tehniskā stāvokĜa
novērtējums ir optimistisks, un faktiskais tehniskais stāvoklis, veicot objektu tehnisko apsekošanu
atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem var izrādīties būtiski sliktāks, un līdz ar to nepieciešamo
investīciju apjoms varētu būtiski pieaugt.
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13. tabula. Saldus vispārējās
vispārējās izglītības iestāžu tehniskā stāvokĜa vispārīgs raksturojums

Izglītības
Izglītības iestāde

Tehniskais stāvoklis
stāvoklis

Energoefektivitāte
Energoefektivitāte

Vides pieejamība
pieejamība

Saldus sākumskola

■

■

■

Kurzemītes pamatskola

■

■

■

Saldus pamatskolas

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Druvas vidusskola

■

■

■

Druvas vidusskolas

■

■

■

■

■

■

■

■

■

jaunais korpuss
Saldus pamatskolas vecais
korpuss
Saldus pamatskolas sētas
māja
SātiĦu pamatskola

Striėu pamatskola

Saldus pilsētas ăimnāzija

Saldus pilsētas 2.

■

vidusskola
Saldus pilsētas vakara
vidusskola

Internāts
Cieceres
internātpamatskola
Saldus pilsētā
pilsētā/piepils
ētā/piepilsētā
/piepilsētā
kopumā:
ā:
kopum

Avots: Saldus novada pašvaldības un izglītības iestāžu dati

Stāvokļa novērtējums:

■ – labs
■ – apmierinošs
■ – slikts
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14. tabula. Saldus vispārējās
vispārējās izglītības iestāžu sporta zāĜu un sporta laukumu vispārīgs novērtējums
Sporta zāle
zāle

Nepieciešamie
Nepieciešamie
uzlabojumi

Sporta laukums

Nepieciešamie
uzlabojumi

Saldus sākumskola

■

nav nepieciešami

nav

nav nepieciešami

Kurzemītes pamatskola

■

nepieciešamas 12

■

nav nepieciešami

■

nomainīt asfalta

Izglītības
Izglītības iestāde

florbola nūjas
Saldus pamatskola

■

jauna inventāra
iegāde

segumu pret
mūsdienu prasībām
atbilstošu

SātiĦu pamatskola

Striėu pamatskola

Saldus pilsētas ăimnāzija

■

jauna inventāra
iegāde

■

■

nav nepieciešami

■

■

nepieciešams

■

remonts
Saldus 2. vidusskola

■

nepieciešams

nav nepieciešami
nav nepieciešami

nepieciešama
rekonstrukcija

■

remonts

nepieciešama
rekonstrukcija

Saldus vakara vidusskola

nav

-

nav

-

Druvas vidusskola

■*

skolas sporta zālei -

■

nav nepieciešami

logu nomaiĦa
Cieceres

■

nav nepieciešami

■

internātpamatskola
Saldus pilsētā
pilsētā/piepils
ētā/piepilsētā
/piepilsētā
kopumā:
kopum
ā:

sporta laukuma
seguma atjaunošana

■

■

*divas sporta zāles
Avots: Saldus novada izglītības iestāžu dati
Stāvokļa novērtējums:

■ – labs
■ – apmierinošs
■ – slikts
Kopumā izglītības iestāžu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo sporta zāĜu un sporta laukumu
nodrošinājums ir vērtējams kā pietiekams, un to nav nepieciešams paplašināt. Tomēr, Ħemot vērā
infrastruktūras stāvokli, ir nepieciešami būtiski uzlabojumi gan ēkām, gan laukumiem, gan aprīkojumam.
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5. Finanšu resursu novērtējums
novērtējums
5.1. Finansējums
Finansējums
Šajā sadaĜā ir apskatīts izglītības iestāžu valsts un pašvaldības finansējums, kas nodrošina izglītības
iestāžu saimniecisko darbību, kā arī citi atsevišėu projektu finansējuma avoti - ERAF struktūrfondu
finansējums, kredītsaistības, u.c.).
Kopumā šajā pētījumā apskatītajām vispārējās izglītības iestādēm valsts un pašvaldības finansējums
2010./2011. mācību gadā sastādīja 3,53 milj. LVL (par 14 % mazāk kā iepriekšējā gadā). Pašvaldības
finansējums veido 28 % jeb1 milj. LVL no kopējās finansējuma summas.
Attiecīgi pirmsskolas izglītības iestādēm valsts un pašvaldības finansējums 2010./2011. gadā sastādīja
1,14 milj. LVL (tikai par 1 % mazāk kā iepriekšējā gadā). Pašvaldības finansējums veido 72 % jeb 825 tūkst.
LVL no kopējās finansējuma summas.
Visām pētījumā ietvertajām izglītības iestādēm 2010./2011. mācību gādā pašvaldības finansējums bija
1,83 milj. LVL, bet valsts piešėirtais finansējums – 2,85 milj. LVL, kopsummā sasniedzot 4,68 milj. LVL
gadā. Samazinot izglītības iestāžu infrastruktūras tīklu, to konsolidējot, potenciāli ir iespējams ietaupīt
vismaz 20 % no pašvaldības budžeta izmaksām jeb vismaz aptuveni 385 tūkstošus LVL gadā. (skatīt tabulu
Nr.15).
15. tabula. Vidējās
Vidējās uzturēšanas izmaksas
izmaksas (2006.
(2006. – 2010.
2010. gads)
gads) un uzturēšanas
uzturēšanas izmaksas (2010. gads)
2010./2011.m.g

Skolas

Bērnudārzi

Kopā
Kopā

Valsts mērėdotācijas, LVL

2 530 048

317 420

2 847 468

Pašvaldības finansējums, LVL

1 005 450

825 052

1 830 502

3 535 498

1 142 472

4 677 970

Sagaidāmais potenciālais ietaupījums pašvaldības finansējumam, LVL

385 411

Sagaidāmais potenciālais ietaupījums pašvaldības finansējumam, %

21%

.

5.1.1. Pirmskolas izglītības
izglītības iestādes
Pirmsskolas izglītības iestāžu finansējuma līdzekĜi no 2002. līdz 2008. gadam ir pakāpeniski pieauguši.
2007./2008. m.g

un 2008./2009. m.g. ir vērojams vislielākais PII finansējuma pieaugums, kas

galvenokārt ir saistīts ar finansējuma pieaugumu darbinieku atalgojumam.
Sākot ar 2009./2010. m.g., gandrīz visās pirmsskolas izglītības iestādēs ir vērojams valsts un pašvaldību
finansējuma samazinājums valsts ekonomiskās krīzes ietekmes dēĜ. Vienīgi PII „CerībiĦa” 2010. gadā
pieauga līdzekĜu apjoms saistībā ar audzēkĦu skaita pieaugumu, arī PII „PasaciĦa” 2009. gadā tika piešėirti
papildus 175 tūkst. LVL valsts līdzekĜi ēkas remontdarbiem (skatīt grafiku Nr. 12). Bez tam, PII „PasaciĦa”
tikai piesaistīti arī ERAF līdzekĜi pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai sākot ar 2010./2011. m.g..
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Grafiks Nr. 12. Valsts un pašvaldības
pašvaldības finans
finansējums
ansējums pirmsskolas izglītības iestādēs, Ls

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

Salīdzinot vidējo valsts finansējuma apjomu uz vienu bērnu pirmsskolas izglītības iestādē pēdējo piecu
gadu laikā (2006. – 2010.), grafikā Nr. 13 var apskatīt, ka PII „CerībiĦa” ir piešėirtas vislielākās valsts
mērėdotācijas, kas izskaidrojams ar to, ka šī pirmskolas izglītības iestāde orientējas uz bērniem ar īpašām
vajadzībām. PII „Zīlīte” piešėirtās valsts mērėdotācijas uz vienu bērnu ir vismazākās – mazāk par Ls 200 uz
vienu audzēkni.
Grafiks Nr. 13. Valsts mērėdotācijas pirmskolas izglītības
izglītības iestādēs

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

Grafikā Nr. 14 var aplūkot kopējo pašvaldības un valsts finansējuma (mērėdotāciju) izmaiĦu dinamiku uz
vienu audzēkni pirmsskolas izglītības iestādēs. Dati norāda, ka pašvaldības finansējums pieaug uz vienu
audzēkni līdz 2008./2009. m.g., bet pēc tam samazinās valsts ekonomiskās krīzes ietekmē. Līdzīga
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situācija ir vērojama ar valsts finansējumu, kur 2010./2011. m.g. valsts finansējums ir sarucis par 26 %
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 2009./2010. m.g. valsts finansējuma pieaugums ir skaidrojams ar papildus
finansējumu PII „PasaciĦa” rekonstrukcijai.
Grafiks Nr.14

Pašvaldības
Pašvaldības finansējuma
finansējuma un valsts mērėdotāciju dinamika
dinamika uz vienu audzēkni
audzēkni

pirmsskolas izglītības
izglītības

iestādēs
iestādēs

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

5.1.2. Vispārējās
Vispārējās izglītības iestādes
Finansējuma avotus Saldus pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vispārējās izglītības iestādēm veido
pašvaldības budžeta līdzekĜi, valsts

mērėdotācijas un ieĦēmumi no maksas pakalpojumiem. Savukārt

papildu līdzekĜi infrastruktūras tehniskā stāvokĜa uzlabošanai un renovācijai tiek gūti no ārējiem
finansējuma avotiem - kredītlīdzekĜiem, kā arī no ES struktūrfondu finansējuma. Apskatot pēdējo 10 gadu
periodu, vidēji 54 % no kopējā izglītības iestāžu finansējuma veido pašvaldību budžeta līdzekĜi, aptuveni –
43 % valsts mērėdotācijas, mazāk par 2 % tiek iegūti no ārējiem finanšu avotiem, bet maksas pakalpojumi
veido mazāk par 1 % no visiem finanšu līdzekĜiem.
Aplūkojot vispārējās izglītības iestāžu ienākumus periodā no 2003./2004. līdz 2010./2011. m. g., ir
novērojamas šādas tendences :
•

līdz 2006./2007. m. g. (ieskaitot) ir vērojams pakāpenisks izglītības iestāžu finansējuma
pieaugums;

•

2007./2008. un 2008./2009. m. g. ir straujāks finansējuma pieaugums, kas skaidrojams gan ar
ekonomisko uzplaukumu valstī, gan arī ar papildu finansējumu (kredītsaistībām un ES fondu
finansējumu) skolu ēku rekonstrukcijām un remonta ieguldījumiem (nozīmīgākie no tiem - 2007.
gadā Saldus sākumskolai jaunas sporta zāles izbūve un Kurzemītes pamatskolā apkures sistēmas
rekonstrukcija, 2008. gadā – Saldus pamatskolā veikta apkures sistēmas rekonstrukcija u.c.);

•

sākot ar 2009./2010. mācību gadu, kopējā piešėirtā finansējuma apjoms strauji samazinās valsts
ekonomiskās krīzes, kā arī ar skolēnu skaita samazināšanās dēĜ.
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Procentuāli aprēėinot, 2009./2010. gadā kopējais finansējums tika samazināts par 30 %, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, 2010./2011. gadā – par 14 % un nākamajam, 2011./2012., gadam ir paredzams 21 %
samazinājums, salīdzinot ar 2010./2011. gadu.
Zemāk attēlotajā grafikā (skatīt Grafiku Nr. 15) ir atspoguĜots valsts un pašvaldības finansējums vispārējās
izglītības iestādēs par laika periodu sākot no 2003./2004. m.g. līdz 2011./2012. m.g. prognozētajiem
datiem. Salīdzinot finanšu līdzekĜu apjomus pa skolām, vislielākais valsts un pašvaldības finansējums ir
piešėirts Cieceres internātpamatskolai, kas saistīts ar šīs skolas specifiku. Tai seko Druvas vidusskola un
Saldus 2. vidusskola. Savukārt, vismazākais finansējums ir Striėu un SātiĦu pamatskolām, ko var izskaidrot
ar skolu salīdzinoši mazo izglītojamo skaitu un nelielo telpu platību.
Ja pirmsskolas iestāžu budžeta ieĦēmumus salīdzina ar vispārējās izglītības iestāžu budžeta ieĦēmumiem,
tad pēdējo 3 gadu laikā (sākot ar 2009./2010. m.g.) finansējuma samazinājums pirmsskolas iestādēs nav
tik ievērojams kā skolās. Tas izskaidrojams ar to, ka vispārējās izglītības iestādēs ir daudz straujāks
skolēnu skaita samazinājums, kas ietekmē valsts un pašvaldības piešėirto līdzekĜu apjomu.

Grafiks Nr.15. Valsts un pašvaldības
pašvaldības finansējums vispārējās izglītības iestādēs

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

Grafikā Nr. 16 ir uzrādīts vidējais pēdējo 5 gadu (2006. – 2010.) valsts mērėdotāciju apjoms uz vienu
audzēkni Saldus un tuvākās apkārtnes vispārējās izglītības iestādēs. Dati parāda, ka vislielākais valsts
mērėdotāciju apjoms uz vienu skolēnu tika piešėists Cieceres intrenātpamatskolai, bet vismazākais –
Saldus vakara vidusskolai.
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Grafiks Nr. 16. Valsts mērėdotācijas
mērėdotācijas vispārējās izglītības iestādēs (vidēji
(vidēji uz vienu audzēkni, Ls)

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

Zemāk atspoguĜotais grafiks Nr. 17 parāda pašvaldības un valsts mērėdotāciju izmaiĦas pēdējo 4 gadu
laikā uz vienu skolēnu vispārējās izglītības iestādēs. Līdz 2007./2008. m.g. valsts mērėdotācijas tika
palielinātas saistībā ar ekonomisko uzplaukumu valstī. 2007./2008. m.g. pašvaldība ieguldīja 680 tūkst.
LVL Saldus sākumskolas infrastruktūras renovācijā, tāpēc šajā gadā pašvaldības finansējums pārsniedz
2008./2009. m.g. finansējumu. No grafika varam secināt, ka, sākot ar 2007./2008. m. g. valsts krīzes
ietekmē strauji ir samazinājies pašvaldības finansējums uz vienu audzēkni – par nepilniem 50 %. Valsts
finansējumā nav novērojamas tik lielas izmaiĦas, kaut arī tās ir samazinājušās pēdējo 3 gadu laikā.

Grafiks Nr. 17.
17. Pašvaldības
Pašvaldības finansējuma
finansējuma un valsts mērėdotāciju dinamika uz vienu skolēnu vispārējās izglītības iest
iestādēs
estādēs

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati
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5.2. Izdevumu analīze
analīze
Izglītības iestāžu darbības efektivitātes novērtēšanai tika veikta izmaksu analīze, kas raksturo Saldus
pilsētas un tuvākās apkārtnes vispārējās un pirmsskolas izglītības iestāžu saimnieciskās darbības
efektivitāti laika posmā no 2006. līdz 2010. gadam.
Galvenie faktori, kas ietekmē darbības efektivitāti izglītības iestādēs, ir saimnieciskās darbības izmaksas,
izglītojamo skaits un izmantoto ēku telpu platības. Dažādu ar apsaimniekošanu saistīto izmaksu pozīcijas
attiecībā pret platību parāda, cik efektīvi tiek apsaimniekoti īpašumi, kā arī norāda uz potenciālām līdzekĜu
ietaupīšanas iespējām. AudzēkĦu skaita attiecība pret dažādiem rādītājiem savukārt sniedz ieskatu mācību
procesa vispārējā efektivitātē.

5.2.1. Pirmskolas izglītības
izglītības iestādes

16. un 17. tabulā ir norādītas pirmsskolas izglītības iestāžu kopējās izmaksās, kā arī attēlotas izmaksas
par komunālajiem pakalpojumiem, telpu uzturēšanas izdevumiem un investīcijām pamatlīdzekĜos. 2010.
gada dati atspoguĜo tagadējo izmaksu situāciju, savukārt 5 gadu perioda ( 2006. – 2010. gads) vidējie dati
parāda izmaksas ilgākā laika periodā.
16. tabulas dati norāda, ka 2010. gadā vislielākās kopējās izmaksas uz vienu audzēkni ir PII „CerībiĦa”
(2899 LVL) un PII „PasaciĦa” (2 526 LVL), bet mazākās – PII „GraudiĦš” (1 189 LVL). PII „GraudiĦš” ir veikti
salīdzinoši lieli izdevumi remontdarbiem un telpu uzturēšanai (156 LVL uz audzēkni), bet vislielākie
ieguldījumi pamatlīdzekĜos 2010. gadā ir PII „PasaciĦa” saistībā ar infrastruktūras rekonstrukciju. Tāda pati
tendence kopējo izmaksu ziĦā arī saglabājas, ja aplūko datus par ilgāku laika periodu – no 2006. līdz
2010. gadam, kur vislielākās izmaksas uz vienu skolēnu ir PII „CerībiĦa” (2 633 LVL) un PII „PasaciĦa”
(2387 LVL), bet vismazākās – PII „GraudiĦš”(1 418 LVL).
Lielākās izmaksu pozīcijas uz vienu audzēkni pirmsskolas izglītības iestādēm 2010. gadā bija darba algu
izmaksas un komunālie maksājumi, kas attiecīgi sastādīja – 72 % un 10 % no kopējām izmaksām.
16.
16. tabula. Vidējās
Vidējās kopējās izmaksas (2006.
(2006. – 2010.
2010. gads)
gads) un izmaksas uz vienu skolēnu
skolēnu (2010.
(2010. gads)
gads)
Izmaksas uz vienu skolēnu
skolēnu

PII

PII

PII

PII

PII

PII

(2010.
(2010. gads)
gads)

„PasaciĦa”
„PasaciĦa”

„Zīlīte”
„Zīlīte”

„Īkstīte”

„Sienāzītis”
„Sienāzītis”

„CerībiĦa”
„CerībiĦa”*
ībiĦa”*

„GraudiĦš”
„GraudiĦš”

Visas izmaksas

2526

1316

1286

1259

2899

1189

Darba algas

996

1132

1052

1023

2479

828

Komunālie maksājumi

216

161

183

163

137

173

Citi izdevumi

623

27

20

32

209

31

17

25

22

26

38

156

674

9

9

15

37

0

1505

1518

1523

2663

1418

Remonti
PamatlīdzekĜi

Vidējās
Vidējās kopējās izmaksas
izmaksas (2006 - 2010)
Visas izmaksas

2387

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati
*- izglītības iestādi, Ħemot vērā tās specifiku, nevar vērtēt vienādi ar pārējām. Vērtējums sniegts vienīgi
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Izmaksas uz vienu skolēnu
skolēnu
(2010.. gads
gads))
(2010

PII
„PasaciĦa”
Ħa”
„Pasaci

PII
„Zīlīte”
īlīte”
„Z

PII
„Īkstīte”

PII
„Sienāzītis”
āzītis”
„Sien

PII
„CerībiĦa”
ībiĦa”*
„Cer
ībiĦa”*

PII
„GraudiĦš”
Ħš”
„Graudi

datu/rezultātu salīdzināšanai.
17. tabula. Vidē
Vidējās uzturēšanas izmaksas (2006.
(2006. – 2010.
2010. gads)
gads) un uzturēšanas
uzturēšanas izmaksas (2010.
(2010. gads)
gads)

Uzturēšanas
Uzturēšanas izmaksas (2010)
Komunālie
Komunālie maksājumi/m2

PII
„PasaciĦa”
„Pasaci
Ħa”

PII
„Zīlīte”
„Z
īlīte”

PII
„Īkstīte”

PII
„Sienāzītis”
„Sien
āzītis”

PII
„CerībiĦa”
„Cer
ībiĦa”

PII
„GraudiĦš”
„Graudi
Ħš”

16

18

13

21

15

13

Elektrība/m2

5

3

2

3

5

2

Apkure/m2

10

14

10

17

9

10

Ūdens /m2

1

2

1

2

1

0

1

3

2

3

4

11

17,3

21,2

14,8

24,5

19,1

23,8

22,9

15,8

21,5

16,2

32,7

Remonti/m2
Uztur
Uzturēšanas
urēšanas izmaksas kopā
kopā

Vidējās
Vidējās uzturēšanas izmaksas (2006 - 2010)
Uzturēšanas
Uzturēšanas izmaksas/m2

16,4

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

17. tabulā detalizētāki ir uzrādītas pirmsskolas iestāžu telpu uzturēšanas izmaksas, kas rēėinātas uz vienu
kvadrātmetru. Visvairāk līdzekĜu vienu kvadrātmetru telpu uzturēšanai 2010. gadā tika tērēts PII
„Sienāzītis” (24,5 LVL/m2) un PII „GraudiĦš” (23,8 LVL/ m2), no kuriem PII „Sienāzītis” lielākā daĜa (~70%)
tika patērēts apkurei, bet PII „GraudiĦš” (46%) - remonta izdevumiem. PII „Sienāzītis” (17 LVL/ m2) un PII
„Zīlīte” (14 LVL/ m2) ir vislielākās apkures izmaksas, kam iemesls ir nenosiltinātie jumta pārsegumi, kas
rada lielus siltuma zudumus. Vismazākās uzturēšanas izmaksas 2010. gadā uz vienu kvadrātmetru bija PII
„Īkstīte” (14.8 LVL/ m2). Ja aplūko vēsturiskos datus par telpu uzturēšanu pēdējo piecu gadu laikā PII
„GraudiĦš” un „Zīlīte” ir ar vislielākajām telpu uzturēšanas izmaksām, bet līdzīgi kā 2010. gadā PII ”Īkstīte”
ir vismazākās uzturēšanas izmaksas – 15,8 LVL/ m2 (skatīt tabulu nr.17).
Nākamajos grafikos (Nr. 18. un Nr. 19.) ir attēlotas pirmsskolas izglītības iestāžu komunālo pakalpojumu,
telpu uzturēšanas, kā arī pamatlīdzekĜu un kopējās izmaksas.
Grafiks Nr. 18. Komunālie
Komunālie maksājumi 2010. gadā

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati
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Grafiks Nr. 19. Izmaksas no 2006.
2006. līdz
līdz 2010.
2010. gadam

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

5.2.2. Vispārējās
Vispārējās izglītības iestādes
Vispārējās izglītības iestāžu izmaksu analīze uz vienu skolēnu 2010. gadā uzrāda, ka kopsummā pa visām
izglītības iestādēm procentuāli lielāko izmaksu daĜu uz vienu skolēnu (78 %) veido darbinieku atalgojums,
kam seko izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija, apkure u.c.) – 9 % no visiem
izdevumiem uz vienu skolēnu. Citi izdevumi, kas ietver biroja izdevumus, izdevumus par telpu nomu,
sakariem, komandējumiem, izglītības materiāliem un citiem pakalpojumiem, veido 7% no kopējiem
izdevumiem, savukārt remonta izdevumi un telpu uzturēšanas izdevumi – 5%. PamatlīdzekĜi vidēji uz vienu
skolēnu pa visām vispārējās izglītības iestādēm kopā veido 1% no kopējām izmaksām.
Salīdzinot izmaksas pa skolām, tad visaugstākās izmaksas uz vienu skolēnu 2010. gadā ir Cieceres
internātpamatskolā (3 265 Ls/gadā), tai seko Saldus ăimnāzija – 1 494 Ls/gadā, kā arī salīdzinoši augstas
izmaksas ir Striėu un Kurzemītes pamatskolās. Viszemākās izmaksas uz vienu skolēnu 2010. gadā ir
Saldus vakara vidusskolā (893 Ls/gadā). Saldus pamatskolā un Saldus sākumskolā izmaksas uz vienu
skolēnu gadā ir mazāk par 1000 Ls. Cieceres internātpamatskolas augstās izmaksas uz vienu audzēkni
skaidrojamas ar to, ka šī izglītības iestāde ir internātskola, kur papildu izdevumi ir nepieciešami internāta
telpu uzturēšanai. Līdzīgi arī Saldus vakara vidusskolas zemie izdevumi uz vienu audzēkni ir skaidrojami
ar šīs izglītības iestādes atšėirīgo profilu.
Ja apskata izmaksu rādītājus ilgākā laika periodā (vidējas izmaksas pēdējo piecu gadu laikā no 2006. līdz
2010. gadam), situācija par lielākajām un mazākajām izmaksām uz vienu skolēnu ir līdzīga, vienīgi SātiĦu,
Kurzemītes un Saldus pamatskolā, kā arī Saldus sākumskolā vidējās izmaksas šajā laika periodā ir
ievērojami augstākas (aptuveni 35 – 45 % augstākas), savukārt Saldus ăimnāzijā tās ir par aptuveni 25 %
zemākas.
Vismazākie izdevumi 2010. gadā uz vienu skolēnu darbinieku atalgojuma ziĦā ir Saldus sākumskolā un
Saldus pamatskolā, bet vislielākie izdevumi darbinieku atalgojumam

ir Saldus ăimnāzijā un Cieceres

internātpamatskolā, ja rēėina izmaksas uz vienu audzēkni. . Tas skaidrojams, ka Saldus sākumskolā un
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Saldus pamatskolā ir salīdzinoši lielāks skolēnu skaits uz vienu pedagogu (10 līdz12 skolēni), bet Cieceres
internātpamatskolā tikai vidēji 4,5 skolēni uz vienu pedagogu.
Lieli izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem pēdējā gada laikā ir bijuši Cieceres internātskolā, Saldus
ăimnāzijā, Saldus 2. vidusskolā, kā arī Saldus sākumskolā, kaut gan šo izdevumu efektivitāti vislabāk ir
salīdzināt, attiecinot izmaksas uz ēku telpu platību, kas tiks apskatīts tālāk.
Līdzīgi kā komunālie maksājumi, Cieceres internātpamatskolā ir vislielākie izdevumi remontam, telpu
uzturēšanai u.c., ja rēėina uz vienu audzēkni, bet vismazākie – Saldus vakara vidusskolā. Salīdzinoši lieli
remonta un citi izdevumi uz vienu audzēkni ir arī SātiĦu un Kurzemītes pamatskolās, bet Druvas
vidusskolā ir otrie lielākie (aiz Cieceres internātpamatskolas) izdevumi remontam un telpu uzturēšanai,
rēėinot uz vienu skolēnu (93 Ls/skolēns). Arī Saldus 2. vidusskolā ir ievērojami tēriĦi remontiem un telpu
uzturēšanai.
2010. gadā nav veikti īpaši lieli ieguldījumi skolu pamatlīdzekĜos - vislielākie ieguldījumi pamatlīdzekĜos
uz vienu audzēkni bija Kurzemītes pamatskolā (22 Ls/skolēns) un Druvas vidusskolā (17 Ls/skolēns). Bet,
ja aplūko gada vidējos ieguldījumus pamatlīdzekĜos pēdējo 5 gadu laikā, rēėinot uz vienu skolēnu, tad tie
ir ievērojami lielāki. Lielākie no tiem - Ls 483 uz skolēnu ir Saldus sākumskolā, Ls 296 uz skolēnu Saldus pamatskolā, Ls 98 uz skolēnu - SātiĦu pamatskolā. Tas ir izskaidrojams ar to, ka 2007. un
2008. gadā šajās, kā arī citās izglītības iestādēs tika veikti ievērojami ieguldījumi ēku tehniskā stāvokĜa
uzlabošanai un rekonstrukcijai.

18. tabula. Vidējās
Vidējās kopējās izmaksas (2006.
(2006. – 2010.
2010. gads)
gads) un izmaksas uz vienu skolēnu
skolēnu (2010.
(2010. gads)
gads)
Izmaksas uz vienu
skolēnu
skol
ēnu (2010)

Ăimnā
-zija

2.vidus2.vidusskola

Visas izmaksas

1494

1279

909

993

893

1272

1258

3265

1359

1314

Darba algas

1223

1002

768

762

836

1007

1001

2281

1145

947

191

173

92

152

22

63

104

291

61

105

Citi izdevumi

53

36

27

49

25

148

39

358

122

188

Remonti

23

60

20

22

7

52

93

330

29

53

4

8

3

8

3

2

17

5

2

22

1252

1422

730

1879

1339

2923

1589

1948

Komunālie

PamatlīdzekĜi

PamatPamatskola

Sākumākumskola

Vakara
vsk..
vsk

SātiĦu
psk..
psk

Druvas
vsk.

Cieceres
intpsk.*
intpsk.
*

Striėu
Striėu
psk.

Kurz.
psk.

Vidējās
Vidējās kopējās izmaksas (2006 - 2010)
Visas izmaksas

1129

1139

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

*- izglītības iestādi, Ħemot vērā tās specifiku, nevar vērtēt vienādi ar pārējām. Vērtējums sniegts vienīgi
datu/rezultātu salīdzināšanai.

Vidējās izmaksas laika periodā no 2006. – 2010. gadam uz vienu skolēnu atšėiras no 2010. gada
izmaksām - tās ir ievērojami lielākas, kas skaidrojams ar 2010. gada izglītības iestāžu budžeta
samazinājumu valsts ekonomiskās krīzes ietekmē. Izmaksu līderis šajā laika periodā tāpat ir Kurzemītes
pamatskola, bet daudz neatpaliek arī SātiĦu pamatskola. Lielās izmaksas ir daĜēji izskaidrojamas arī ar
salīdzinoši zemo skolēnu skaitu šajās izglītības iestādēs, kur Kurzemītes skolēnu skaits veido tikai 59 %
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no vidējā skolēnu skaita visās Saldus vispārējās izglītības iestādēs, bet SātiĦos vēl mazāk – 44 % no vidējā
skolēnu skaita.
Detalizētāk analizējot telpu uzturēšanas izdevumus 2010. gadā, kurus raksturo komunālo pakalpojumu
patēriĦš, var secināt, ka Cieceres internātpamatskolai ir vislielākais komunālo pakalpojumu patēriĦš uz 1
kvadrātmetru (13,3 Ls/m2), bet Striėu un SātiĦu pamatskolās komunālie maksājumi uz 1 kvadrātmetru ir
vismazākie, salīdzinot ar pārējām izglītības iestādēm. Jāpiemin arī Cieceres internātpamatskolas lielās
ūdens un kanalizācijas izmaksas uz vienu audzēkni.

19. tabula. Vidējās
Vidējās uzturēšanas izmaksas (2006.
(2006. – 2010.
2010. gads)
gads) un uzturēšanas
uzturēšanas izmaksas (2010.
(2010. gads)
gads)
Uzturēšanas
Uzturēšanas izmaksas
(2010.. gads
gads))
(2010

ĂimnāĂimnāzija

2.viduss2.vidussskola

11,5

10,9

7,8

11,6

11,5

3,9

4,8

13,3

3,4

6,9

Elektrība/m2

1,5

1,3

1,4

1,5

3,3

1,9

1,3

2,1

2,1

1,6

Apkure/ m2

9,0

8,8

6,0

9,6

7,6

1,8

3,2

9,0

1,3

4,6

Ūdens / m2

1,0

0,8

0,4

0,4

0,6

0,2

0,3

2,2

n/d

0,7

1,4

3,7

1,7

1,7

3,9

3,2

4,3

15,1

1,6

3,5

12,9

14,6

9,5

13,2

15,4

7,1

9,2

28,5

5,0

10,5

11,8

10,9

37,2

17,2

10,2

41,7

6,9

19,3

Komunālie/m
Komunālie/m2

Remonti/ m2, Ls

PamatPamatskola

Sākumākumskola

Vakara
vsk.

SātiĦu
psk..
psk

Druvas
vsk.

Cieceres
intpsk.*
intpsk.
*

Striėu
Striėu
psk.

Kurz.
psk.

Uzturēšanas
Uzturēšanas
izmaksas kop
kopā
opā

Vidējās
Vidējās uzturēšanas izmaksas (2006 - 2010)
Uztur
Uzturēšanas
urēšanas
izmaksas/m
izmaksas/m2

13,7

14,2

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

*- izglītības iestādi, Ħemot vērā tās specifiku, nevar vērtēt vienādi ar pārējām. Vērtējums sniegts vienīgi
datu/rezultātu salīdzināšanai.

Grafikā Nr. 20. ir apskatāmi 2010. gada izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, kur var uzskatāmi
redzēt, ka lielākajai daĜai izglītības iestāžu lielākie komunālie maksājumi uz vienu kvadrātmetru ir par
apkuri.
Grafiks Nr. 20. Komunālie
Komunālie maksājumi 2010. gadā

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati
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Grafikā Nr. 21. var salīdzināt izglītības iestāžu kopējās vidējās izmaksas 5 gadu periodā, kā arī ir atsevišėi
izdalītas telpu uzturēšanas izmaksas un investīcijas uz vienu kvadrātmetru. Cieceres internātpamatskolai
un Vakara vidusskolai ir vislielākās vidējās uzturēšanas izmaksas uz vienu kvadrātmetru, savukārt lielākie
vidējie ieguldījumi uz vienu kvadrātmetru pamatlīdzekĜos ir bijuši Saldus sākumskolā un Saldus
pamatskolā, kas izskaidrojams ar realizētiem investīciju projektiem attiecīgi 2007. un 2008. gadā.
Grafiks Nr. 21. Izmaksas no 2006.
2006. līdz 2010.
2010. gadam

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati

5.3. Cilvēkresursi
Cilvēkresursi
Saldus pilsētas un tuvākās apkaimes izglītības iestādēs ir nodrošināts izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamais personāls. Tajās kā atbalsta personāls strādā medmāsa, logopēds un psihologs, kā arī
sociālais pedagogs.
Pirmskolas izglītības iestādēs pedagogu skaits salīdzinājumā ar 2004./2005. m. g. ir palicis nemainīgs,
neraugoties uz to, ka audzēkĦu skaits iestādēs ir palielinājies, līdz ar to var secināt, ka pašvaldības līdzekĜi
pedagogu darba algu samaksai tiek izlietoti efektīvi.
Atšėirīga situācija ir vispārējās izglītības iestādēs, jo salīdzinājumā ar 2004./2005. m. g. pedagogu skaits
ir samazinājies par 9,5 %. Šīs izmaiĦas ir saistītas ar finansēšanas modeĜa „Nauda seko skolēnam”
ieviešanu, ekonomiskās krīzes sekām valstī un uz noteiktu laiku ieviestajiem noteikumiem, ka
pensionējušies darbinieki, turpinot darba gaitas, saĦem 70 % no savas pensijas. Tomēr, neraugoties uz
pedagogu skaita samazināšanos par 9,5 % salīdzinājumā ar 2004./2005. m. g., skolēnu skaits ir
samazinājies par 28,8 %, kas tomēr liecina par sistēmas efektivitātes pasliktināšanos.
Pedagogu mērėdotāciju sadali nosaka Saldus novada domes 2010. gada 22. aprīĜa sēdes lēmums
(protokols Nr. 8, 3.§) Noteikumi Nr. 1 „Par vispārējās izglītības iestāžu darbības nosacījumiem un valsts
budžeta mērėdotācijas sadali pedagogu darba samaksai Saldus novada pašvaldībā”. Pēc finansēšanas
modeĜa „Nauda seko skolēnam” Saldus pilsētas un tuvākās apkaimes izglītības iestādes no valsts
mērėdotācijām

2010./2011.

m. g.

saĦem

432

pedagogu

darba

likmes,

kas

salīdzinājumā

ar

2009./2010. m. g. ir par 85 likmēm vairāk. Tas izskaidrojams ar to, ka vairākas izglītības iestādes, sākot
ar šo mācību gadu, ir uzsākušas īstenot izglītības programmu ar padziĜinātu kāda mācību priekšmeta
apguvi, un šajās programmās esošo skolēnu skaitu reizina ar koeficientu 1,31. Pedagoăisko likmju
izmaiĦas negatīvi ir skārušas Saldus sākumskolu un Striėu pamatskolu. Visvairāk pedagoăiskās likmes ir
51

Saldus pilsētas un tās tuvākās apkaimes izglītības iestāžu infrastruktūras un izglītības iestāžu attīstības plāns

paaugstinājušās Saldus pamatskolā un Saldus 2. vidusskolā, kas izskaidrojams ar to, ka valsts
mērėdotāciju sadali nosaka Saldus novada domes lēmums, un skolām ar pietiekamu izglītojamo skaitu
vairs nav „jādalās” ar citām sava novada izglītības iestādēm, kurās ir nepietiekams skolēnu skaits.
20.
20. tabula. Pedagogu un pedagoăisko
pedagoăisko likmju izmaiĦas
Izglītības
Izglītības iestāde

Likmes
mācību

Likmes
mācību

Pedagoăisko
Pedagoăisko
likmju skaita

Pedagogu
skaits

Pedagogu
skaits
skait
s

Pedagogu
skaita

procesam
2010../2011.
2010
/2011.
m. g.

procesam
2009../2010.
2009
/2010.
m. g.

izmaiĦas
izmaiĦas +/+/-

2010.
2010./2011.
/2011.
m. g.

2009.
2009./2010.
/2010.
m. g.

izmaiĦas
izmaiĦas
+/+/
-

Saldus sākumskola

40,0

40,1

-0,1

28

28

0

Saldus pamatskola

56,3

32,5

23,8

30

29

1

Kurzemītes pamatskola

33,9

33,5

0,4

26

24

2

SātiĦu pamatskola

19,7

19,6

0,1

19

20

-1

Striėu pamatskola

17,8

18,3

-0,5

17

18

-1

Saldus ăimnāzija

63,0

48,7

14,3

32

31

1

Saldus 2. vidusskola

80,0

55,8

24,2

35

34

1

Druvas vidusskola

90,3

72,4

17,9

53

51

2

Saldus vakara vidusskola

31,0

26,0

5,0

16

16

0

Avots: Saldus novada Izglītības pārvaldes dati
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6. Izglītības
Izglītības iestāžu piepild
piepildījums
pildījums un noslodze
6.1. Pirmsskolas izglītības
izglītības iestādes
2002. gada 27. decembra MK noteikumi Nr. 596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas” paredz, ka minimālā platība vienam izglītojamajam, kas jaunāks par 3
gadiem, grupu telpā ir 2,5 m2, bet vecākam par 3 gadiem — 3 m2; guĜamtelpā jaunākam par 3 gadiem —
1,8 m2, bet vecākam par 3 gadiem — 2 m2.
21. tabula. PII izglītības
izglītības iestāžu infrastrukt
infrastruktūra
ktūra
Izglītības
Izglītības

AudzēkĦu
AudzēkĦu

Ēkas

Platība
Platība uz

t.sk. mācību
mācību

Platība
Platība uz

iestāde
iestāde

skaits
2010../
2010

kopplatība,
kopplatība,
m2

1
audzēkni
audz
ēkni

darba
organizācijai
organiz
ācijai

1
audzēkni,
audz
ēkni,

m2

un atpūtai,
atpūtai,
m2

m2

2011.
2011. m. g.

t.sk. Pārējā
Pārējā platība, m2
sportam

aktu

SaimnieSaimnie-

zālei

ciskajam
nodrošinodroši
nājumam

PII „GraudiĦš”

75

1036,0

13,8

695,4

9,3

101,7

100,9

137,9

PII „CerībiĦa”

118

1237,8

10,5

761,9

6,5

-

-

318,15

PII „Īkstīte”

80

1106,1

13,8

652,2

8,2

-

82,9

371,0

PII „Sienāzītis”

86

662,2

7,7

457,0

5,3

-

24,6

180,6

PII „PasaciĦa”

161

2164,5

13,4

1143,9

7,1

98,3

59,5

941,6

PII „Zīlīte”

118

1033,7

8,8

711,5

6,0

-

79,0

243,2

Avots: Saldus novada izglītības iestāžu dati

ĥemot vērā 21. gadsimta sākumā projektētās un ekspluatācijā nodotās pirmsskolas izglītības iestāžu ēkas
(piemēram, publiskās un privātās partnerības projekta ietvaros jaunbūvētās pirmsskolas izglītības iestādes
Katlakalnā, Mārupē, Tukumā un Ogrē), kas ir projektētas atbilstoši spēkā esošajām normatīvo aktu
prasībām, tajā skaitā ievērojot higiēnas prasības, optimālais un ideālais variants ir 13 m2 ēkas kopējās
platības uz 1 audzēkni un 5,5 m2 uz 1 audzēkni mācību, rotaĜu un atpūtas darbam atvēlētās platības.
Pēc ēku kopplatības tikai trīs pirmsskolas izglītības iestādes – „GraudiĦš”, „Īkstīte” un „PasaciĦa” atbilst
optimālajai platībai. Mācību, rotaĜu un atpūtas telpu optimālajai platībai atbilst visas izglītības iestādes. Te
jāmin, ka PII „GraudiĦš” ir divas telpu grupas, kuras netiek izmantotas sliktā tehniskā stāvokĜa dēĜ, līdz ar
to platība uz vienu izglītojamo ir gandrīz divas reizes lielāka nekā optimālā platība.

6.2. Vispārējās
Vispārējās izglītības iestādes
2002. gada 27. decembra MK noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās
vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” paredz, ka:
- minimālā platība viena izglītojamā vietai mācību telpā ir 2 m2; ėīmijas un fizikas kabinetā — 2,4 m2;
darbmācības kabinetā — 4,65 m2;
- attālums no tāfeles līdz solu rindas pirmajam solam ir ne mazāks par 2 m, līdz pēdējam solam — ne
lielāks par 10 m;
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- minimālais attālums starp darba galdu ar monitoru datorklasē (no monitora aizmugures) līdz
nākamajam darba galdam ar monitoru nav mazāks par 1 m, bet starp galdu sānu virsmām — ne mazāks
par 0,5 m.
Līdz ar to var secināt, ka optimāls variants ir ap 4 m2 uz 1 skolēnu platības mācību darbam. Kā piemērs
minams Valmieras pamatskolas būvniecība 2010. gadā, kas ir projektēta atbilstoši spēkā esošajām
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā ievērojot higiēnas prasības - pietiekama un normatīviem atbilstoša
telpu platība tiešai mācību darba organizācijai - 3,7m2 vienam skolēnam. Tā kā Valmieras pamatskola ir 1.
- 6. klases ciklam, tad jāĦem vērā vēl dabaszinību kabinetu minimālās prasības, kas palielina
nepieciešamo platību vienam skolēnam.
ĥemot vērā 21. gadsimta sākumā projektētās un ekspluatācijā nodotās vispārējās izglītības iestāžu ēkas
(piemēram, Cesvaines vidusskola, Nedzirdīgo bērnu internātskola, Rīgas Ebreju skola, Tukuma
2. pamatskola, Tīnūžu pamatskola, Cēsu 2. pamatskola, Valmieras pamatskola), kas ir projektētas
atbilstoši spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā ievērojot higiēnas prasības, optimālais
variants ir līdz 15 m2 ēkas kopējās platības uz 1 skolēnu.
22. tabula. Vispārējās
Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūra
Skola

Skolēnu
Skolēnu
skaits

Ēkas
kopplatīb
ība
kopplat
īb
a,

Platība
Platība
uz 1

t.sk. mācību
mācību
darba

Platība
Platība
uz 1

2010.
2010./

m2

skolēnu,
skolēnu,
m2

organizācijai,
organizācijai,
m2

skolēnu,
skolēnu,
m2

2011.
2011.

t.sk. pārējā
pārējā platība, m2
sportam

aktu
zālei

nodrošinā
nodrošinā-

m. g.
Saldus

SaimnieSaimnieciskajam
jumam

267

3823,0

14,3

1298,7

4,9

1032,1

150,1

1341,5

338

3992,0

11,8

1572,8

4,7

275,9

122

2020,8

135

2427,0

18,0

584,5

4,3

780,0

75,1

232,6

95

1983,9

20,9

1181,8

12,4

117,1

-

685,0

74

1522,1

20,6

506,0

6,8

59,9

-

956,2

290

4592,4

15,8

2018,0

7,0

408,3

251,2

1914,5

356

5687,0

16,0

1882,7

5,3

546,4

257,7

270,0

379

7095,5

18,7

2904,2

7,7

356,9

160,6

768,6

207

396,0

1,9

278,5

1,3

-

48,7

68,8

276

4122,0

14,9

1178,0

4,3

205,2

173,4

2565,4

sākumskola
Saldus
pamatskola
Kurzemītes
pamatskola
SātiĦu
pamatskola
Striėu
pamatskola
Saldus
ăimnāzija
Saldus
2. vidusskola
Druvas
vidusskola
Saldus vakara
vidusskola
Cieceres
internātpamatskola

Avots: Saldus novada izglītības iestāžu dati
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Pēc 22. tabulas redzams, ka tuvu optimālajai mācību darbam atvēlētajai platībai atbilst Saldus pamatskola,
Kurzemītes pamatskola un Cieceres internātpamatskola. Pārējo izglītības iestāžu skolēnu nepietiekamā
skaita dēĜ mācību darbam atvēlētā platība tiek pārsniegta divas (Druvas vidusskola) vai pat trīs (SātiĦu
pamatskola) reizes. Saldus vakara vidusskola netiek vērtēta pēc šiem optimālajiem platības pieĦēmumiem,
Ħemot vērā vakarskolas īpašo mācība procesa darba organizāciju.
Savukārt pēc ēku kopplatības lielākā daĜa izglītības iestāžu atbilst optimālajai kopplatībai, tomēr daĜas
izglītības iestāžu, piemēram, Kurzemītes pamatskolas, SātiĦu pamatskolas, Striėu pamatskolas un Druvas
vidusskolas, kopplatība uz 1 skolēnu pārsniedz 15 m2 ēkas kopējās platības.
Izglītības iestāžu teorētiskais piepildījums aprēėināts, gan balstoties uz vēsturiskajiem datiem (audzēkĦu
skaits izglītības iestādē 2000./2001. m. g.), gan pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju sniegto
informāciju par esošajiem kabinetiem mācību procesa nodrošināšanai, to platību un aprīkotajām darba
vietām.
23. tabula. Izglītības
Izglītības iestāžu
iestāžu esošais un teorētiskais piepildījums pie maksimālās noslodzes rādītāja 100 % atbilstoši
kabinetu noslodzei
Izglītības
Izglītības iestāde

Skolēnu
Skolēnu

Esošais klašu

Maksimālā
Maksimālā

Maksimālais
Maksimālais

Piepildījums
Piepildījums

skaits
2010./2011.

komplektu
skaits

skolēnu
skolēnu skaita
kapacitāte
kapacit
āte

klašu
komplektu
komplek
tu

% no
maksimālā
ālā
maksim

m. g.

skaits

Saldus sākumskola

267

13

450

19

59

Saldus pamatskola

338

17

650

27

52

Kurzemītes pamatskola

135

10

160

14

84

SātiĦu pamatskola

95

9

250

15

38

Striėu pamatskola

74

9

150

14

49

Saldus ăimnāzija

290

12

500

18

58

Saldus 2. vidusskola

356

17

700

28

51

Druvas vidusskola

379

21

700

29

54

Saldus vakara vidusskola*

207

12

120

6/6

58/100

Cieceres internātpamatskola

276

21

350

23

79

Kopā
Kopā

2417

141

4110

199

60

*- darbojas divās maiĦās, piepildījums rīta maiĦā ir 58%, vakara maiĦā – 100%.

ĥemot vērā izglītības iestāžu vēlamo maksimālo audzēkĦu skaitu un kopējo skolēnu skaita samazinājumu,
vērojama situācija, ka Saldus pilsētas un tuvākās apkaimes vispārizglītojošās iestādes netiek optimāli
piepildītas, vidējais piepildījums vispārizglītojošās skolās ir tikai 56 %, neĦemot vērā Saldus vakara
vidusskolu un Cieceres internātpamatskolu (tās pilda nedaudz atšėirīgas vispārizglītojošo iestāžu
funkcijas). Visoptimālāk noslogota ir Kurzemītes pamatskola, savukārt visvājāk – Striėu un SātiĦu
pamatskolas, kur piepildījums sasniedz attiecīgi tikai 49 % un 38 %.
Balstoties uz esošo vidējo rādītāju vispārējās izglītības iestādēs - 15,0 m2 uz vienu izglītojamo, rēėinot uz
ēku kopplatību, 2017./2018. m. g. būs aptuveni 9500 m2 liekas infrastruktūras platības, bet, aprēėinot
mācību darba organizācijai (vidējais rādītājs vispārējās izglītības iestādēs - 4 m2 uz vienu izglītojamo) –
5500 m2 liekas infrastruktūras platības.
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6.3.
6.3. Iespējamās
Iespējamās infrastruktūras att
attīstības alternatīvas - optimālās
optimālās alternatīvas
definēšana
definēšana

Iespējamās alternatīvas resursu efektīvai izmantošanai būtu šādas:
1.

atteikties no kādu izglītības iestāžu infrastruktūras izmantošanas vispār;

2.

atteikties no esošo piebūvju/korpusu/mācību darbnīcu izmantošanas mācību procesa darba
organizēšanā.

Iepriekš apskatītais maksimālais skolēnu skaits (23. tabula)

ir aprēėināts, Ħemot vērā esošo izglītības

iestāžu ēku ietilpību un mācības telpu platības. Tā kā skolas ir celtas pēc dažādiem projektiem un dažādos
laika periodos, un ne visas ēkas ir būvētas kā mācību iestādes, šis maksimālais skolēnu skaits ne vienmēr
sakrīt ar optimālo skaitu attiecīgajam izglītības iestādes veidam.
Ideālais jeb optimālais skolēnu skaits un ēkas platība noteiktam izglītības iestādes veidam nodrošinātu
optimālu telpu noslodzi, skolēnu plūsmu, kā arī efektīvu tās saimniecisko darbību. Aprēėinot optimālo
skolēnu skaitu sākumskolām, pamatskolām un vidusskolām, kā arī ăimnāzijai, nav Ħemtas vērā esošās
izglītības iestāžu ēkas platības, bet gan vēlamās platības optimālai skolas darbības nodrošināšanai un
atbilstoši šobrīd spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Lai veiktu aprēėinus optimālajam izglītības iestādes skolēnu skaitam un platībai, tiek pieĦemti zemāk
uzskaitītie pieĦēmumi, kuri ir par pamatu indikatīvai telpu programmas aplēsei.
Vispārējie pieĦēmumi:


vidējais optimālais skaits vienā klasē ir 25 skolēni;



vidējā optimālā mācību platība uz vienu skolēnu ir 4 m2, vidējā kopējā platība izglītības iestādē uz
vienu skolēnu – 15 m2;



Cieceres internātpamatskola un Saldus vakarskola netiek iekĜautas optimālās skolas aprēėinā, jo
to skolēnu skaitu ietekmē atšėirīgi, specifiskāki faktori, piemēram, ăimeĦu sociālais stāvoklis,
bērnu veselības stāvoklis u.c., tāpēc šīm izglītības iestādēm telpu programmas prasības ir
atšėirīgas.

Vidusskolas un ăimnāzijas optimālā skaita aprēėināšanā tiek Ħemta vērā specializēto kabinetu (bioloăijas,
ėīmijas, fizikas) optimālā noslodze atbilstoši stundu skaitam mācību programmā šiem mācību
priekšmetiem. Savukārt sākumskolas un pamatskolas optimālā skolēnu skaita aprēėināšanā tiek Ħemta
vērā mācību programmai nepieciešamo pedagogu optimālā noslodze.
Balstoties uz šiem pieĦēmumiem, tiek aprēėināts, ka sākumskolā un pamatskolā ir nepieciešamas vismaz
divas paralēlklases katrā vecuma grupā, savukārt vidusskolā un ăimnāzijā, sākot ar 7. klasi, ir
nepieciešamas trīs paralēlklases optimālai skolas noslodzei.
24. tabulā ir uzrādīti aprēėinu rezultāti optimālajam skolnieku skaitam un platībām katrai no izglītības
iestādēm atkarībā no to izglītības programmas un specializācijas. Pēc aprēėinu datiem var secināt, ka
vistuvāk ideālajam jeb optimālajam skolēnu skaitam ir Saldus sākumskola un Saldus pamatskola. Savukārt
Druvas vidusskolas un Saldus sākumskolas ēkas vislabāk atbilst optimālas skolas mācību telpu platībām.
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Arī Saldus ăimnāzijas un Saldus pamatskolas mācību telpas ir samērā tuvu (līdz 15 % robežās) optimālās
skolas mācību platībai.
24. tabula. Optimālās
Optimālās skolas skolēnu skaita un telpu platības aprēėins
Izglītības
Izglītības iest
iestāde

Optimālais
Optimālais
skolēnu
skol
ēnu

Optimālā
Optimālā
mācību

Optimālā
Optimālā
skolas kopējā
kopējā

Esošais/optimālais
Esošais/optimālais
skolēnu
skol
ēnu skaits %

Esošā/optimālā
Esošā/optimālā
mācību platība %

skaits

platība
platība (m2)

platība
platība (m2)

izglītības
izglītības iestādē

izglītības
izglītības funkciju
nodrošināšanai
nodrošin
āšanai

Saldus sākumskola

300

1200

4500

97 %

(-3 %)

108 %

(+8 %)

Saldus pamatskola

450

1800

6750

75 %

(-25 %)

87 %

(-13 %)

Kurzemītes pamatskola

450

1800

6750

36 %

(-64 %)

41 %

(-59 %)

SātiĦu pamatskola

450

1800

6750

27 %

(-73 %)

66 %

(-34 %)

Striėu pamatskola

450

1800

6750

19 %

(-81 %)

28 %

(-72 %)

Saldus ăimnāzija

450

1800

6750

64 %

(-36 %)

112 %

(+12 %)

Saldus 2. vidusskola

675

2700

10125

53 %

(-47 %)

68 %

(-32 %)

Druvas vidusskola

675

2700

10125

56 %

(-44 %)

108 %

(+8 %)

Apskatot visas vispārējās izglītības mācību iestādes kopumā, var secināt, ka pašreiz esošo skolu skolēnu
skaits atbilst tikai par caurmērā 57 % no optimālā, ja visas esošās skolas turpina savu darbību. Mācību
platību ziĦā esošās izglītības iestāžu telpas šobrīd atbilst par 77 % no optimālajām mācību telpām. Tomēr
jāĦem vērā arī 23. tabulā sniegtie izglītības iestāžu dati.
Attiecība starp esošo un optimālo skolēnu skaitu lielā mērā raksturo to, cik izglītības iestāde ir efektīva
pārvaldības un resursu lietderības izmantošanas ziĦā. No šīs analīzes var secināt, ka pēc skolēnu skaita
vistuvāk optimālās skolas rādītājiem atbilst Saldus sākumskola un Saldus pamatskola. Tas nozīmē, ka
pārējās izglītības iestādes nav pietiekami efektīvas savā darbībā gan attiecībā uz mācību procesu, gan
administratīvo efektivitāti.
Savukārt attiecība starp esošo un optimālo mācību platību raksturo to, vai skola ir piemērota konkrētai
izglītības funkciju veikšanai. Analīze pierāda, ka pēc mācību telpu platībām vistuvāk optimālās skolas
rādītājiem atbilst Saldus sākumskolas, Druvas vidusskolas un Saldus pamatskolas infrastruktūra, bet
visneatbilstošākās izglītības iestādes optimālās skolas modelim ir pagastu pamatskolas – Kurzemītes,
Striėu un SātiĦu pamatskolas.
Ja salīdzina 24. tabulā uzrādīto optimālo skolēnu skaitu izglītības iestādēs ar 23. tabulā norādīto
maksimālo skolēnu skaitu, jāsecina, ka Striėu un SātiĦu pamatskolās ir viszemākais esošais skolēnu
piepildījums, ja salīdzina gan ar optimālo skaitu, gan ar maksimālo iespējamo skaitu attiecīgajā izglītības
iestādes ēkā. Tas norāda, ka šo skolu audzēkĦu skaits nav piemērots ne optimālai pamatskolas darbībai,
ne arī esošo telpu saimnieciski efektīvai darbībai. Arī Saldus 2. vidusskola ir tikai par aptuveni 50 %
piepildīta, kā arī tās optimālajam skolēnu skaitam būtu jābūt teju divreiz lielākam, kas nozīmē, ka šajā
izglītības iestādē ir nepieciešams palielināt skolēnu skaitu. Līdzīga situācija kā Saldus 2. vidusskolā ir arī
Druvas vidusskolā. Jāpiemin arī Kurzemītes pamatskola, kurai, lai arī ir samērā labi rādītāji esošajam
audzēkĦu skaitam pret maksimāli iespējamo (84 %), tomēr šīs pamatskolas telpas ir daudz par mazu
optimālas pamatskolas darbībai un optimālam skolēnu skaitam pamatskolā. Toties Saldus sākumskolai
skolēnu skaits praktiski atbilst optimālajam skolēnu skaitam, tomēr tās esošais piepildījums ir tikai 59%
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pret maksimālo iespējamos esošajās telpās, kas liecina, ka Saldus sākumskolas telpas ir pārāk lielas
optimālas sākumskolas vajadzībām, un faktiski tajā būtu nepieciešams izvietot teju divas reizes lielāku
skolēnu skaitu.
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7. Darbības
Darbības efektivitātes
efektivitātes rādītāji
7.1. Kritēriji
Kritēriji
Lai novērtētu un salīdzinātu vispārējās izglītības iestāžu darbības efektivitāti, kā arī izstrādātu potenciālus
risinājumus kopējo izmaksu optimizācijai, ir izvēlēti vairāki kritēriji novērtējuma veikšanai: skolas
piepildījums, saimnieciskā efektivitāte, infrastruktūra, izglītības un vides kvalitāte, skolu novietojums un
transports.
Zemāk tiek aprakstīti rādītāji, kas raksturos katru no kritērijiem.
1) Skolēnu
Skolēnu skaita novērtējums:
•

izglītojamo skaita izmaiĦu dinamika (skolēnu skaita vidējais samazinājums pēdējos 3 gados) –
norāda skolēnu skaita samazināšanās tendences straujumu;

•

izglītības iestāžu piepildījums:
-

2010. gada piepildījums pret maksimālo skolas piepildījumu – norāda esošās
skolas telpu kapacitātes izmantošanu;

-

2010. gada piepildījums pret optimālo/ideālo piepildījumu – norāda uz atšėirību
starp esošo skolēnu skaitu un optimālo attiecīgajā vispārējās izglītības iestādē
atkarībā no tās izglītības programmas veida;

-

2010. gada piepildījums pret 2001. gada piepildījumu – norāda atšėirību starp
esošo un 2001. gada piepildījumu, kad pēdējo 10 gadu laikā bija vērojams
vislielākais kopējais skolēnu skaits Saldus un Saldus apkārtnes skolās un kas
raksturo vēsturiskā skolas piepildījuma izmaiĦas;

•

vidējais skolēnu skaits 2010. gadā - norāda atšėirību starp esošo vidēju skolēnu skaitu klasē un
optimālo (25 skolēni);

•

dzimstības rādītāji – pēdējo 3 gadu dzimstības rādītāju tendence Saldus pilsētā, Saldus, Zvārdes,
Novadnieku un ZirĦu pagastos.
2) Saimnieciskās
Saimnieciskās efektivitātes novērtējums:
novērtējums:

•

kopējās izmaksas uz vienu skolēnu – pēdējo 5 gadu kopējās vidējās izmaksas uz vienu skolēnu,
kas norāda, cik daudz līdzekĜu tiek tērēti vienas personas izglītības nodrošināšanai. Jo mazāks
skolēnu skaits, jo lielākas fiksētās izmaksas uz vienu skolēnu;

•

telpu uzturēšanas izmaksas uz vienu kvadrātmetru lietderīgās platības – norāda pēdējo 5 gadu
vidējos tēriĦus telpu komunālajiem maksājumiem, remontdarbiem un citiem tēriĦiem, kas
nepieciešami telpu uzturēšanai. Jo mazāks šis rādītājs, jo saimnieciski izdevīgākas izglītības
iestādes telpas;

•

administrācijas izmaksas uz vienu skolēnu – norāda 2011. gada administrācijas atalgojuma
izdevumus uz vienu audzēkni. Jo mazāks šis rādītājs, jo saimnieciski efektīvāks ir administratīvo
darbinieku darba ieguldījums.
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3) Infrastruktūras
Infrastruktūras novērtējums:
•

skolas ēkas atbilstība izglītības funkciju veikšanai – vairāk punktu tiek piešėirts tām skolām, kuru
ēkas ir celtas izglītības vajadzībām, nevis tikai pielāgotas šim mērėim;

•

skolas ēku tehniskais stāvoklis - tiek izvērtēts ēku vidējais tehniskais nolietojums – jo mazāks
nolietojums, jo augstāks rādītājs;

•

skolas esošā mācību telpu platība pret optimālo – norāda uz lieko vai nepietiekamo telpu platību
mācību darba nodrošināšanai;

•

ieguldītās ES struktūrfondu investīcijas uz vienu kvadrātmetru – norāda pēdējo 5 gadu laikā
ieguldīto līdzekĜu apjomu ēku uzlabošanā un labāka mācību procesa nodrošināšanā. Jo lielākas
investīcijas ir veiktas, jo lielāks punktu skaits.

4) Izglītības
Izglītības vides, kvalitātes un efektivitātes novērtējums:
•

pedagogu skaits uz vienu izglītojamo – norāda, cik efektīvi tiek izmantots pedagogu darbs. Jo
lielāks skolēnu skaits uz vienu pedagogu, jo efektīvāks mācībspēka darba ieguldījums;

•

pedagogu likmju skaits uz vienu skolēnu – norāda pedagogu noslodzi attiecīgajā izglītības
iestādē. Ja rādītājs ir zem 1, tas nozīmē, ka pedagogs strādā ar pazeminātu slodzi (zems
atalgojums un efektivitāte), savukārt, ja ievērojami pārsniedz 1, tad pedagogam ir vairāk par vienu
slodzi, kur pie lielas slodzes iespējama darba kvalitātes mazināšanās, kā arī tas norāda uz
potenciālu lielākam pedagogu skaitam (bezdarba samazināšanas iespējas);

•

izglītības programmas piedāvājums – sniedz papildu punktus tām izglītības iestādēm, kas
nodrošina atšėirīgas/īpašas izglītības programmas;

•

skolas mācību vide – sniedz papildu punktus tām izglītības iestādēm, kas pēdējo 5 gadu laikā ir
veikušas īpašus ieguldījumus mācību vides uzlabošanā (piemēram, specializētu kabinetu izveide
vai atjaunošana, vides pielāgošana bērniem ar īpašām vajadzībām, „eko” skolas statusa
nodrošināšana vai citi uzlabojumi).

5) Atrašanās
Atrašanās vieta:
•

transporta nodrošinājums izglītojamo pārvadāšanai – papildu punkti tiek piešėirti tām izglītības
iestādēm, kas nodrošina skolēnu bezmaksas transportēšanu līdz skolai, vai arī daĜēji sedz
transporta izdevumus;

•

attālums līdz tuvākajai izglītības iestādei ar līdzvērtīgu mācību programmu – tiek Ħemts vērā
attālums, kas skolēnam būtu papildus jāveic, ja skola tiktu slēgta un skolēns vēlētos apgūt
līdzvērtīgu mācību programmu citā mācību iestādē.

Pirmajiem trīs kritērijiem (skolēnu skaitam, saimnieciskajai efektivitātei un infrastruktūras novērtējumam)
maksimālais punktu skaits – 10, savukārt izglītības kvalitātes un atrašanās vietas kritērijs ir novērtēti kā
mazāk būtiski – maksimālais punktu skaits ir attiecīgi 5 un 3.
Kopā visu kritēriju maksimālais punktu skaits ir 38.

60

Saldus pilsētas un tās tuvākās apkaimes izglītības iestāžu infrastruktūras un izglītības iestāžu attīstības plāns

Pirmsskolas izglītības iestādēm tika veidoti kritēriji pēc līdzīgiem principiem kā vispārējās izglītības
iestāžu kritēriji, tomēr ir vairākas atšėirības:
1)

Pirmsskolas izglītī
izglītības
ītības iestādes
iestādes audzēkĦu
audzēkĦu skaits un telpu platība:
•

pirmsskolas izglītības iestāžu piepildījums - norāda esošās skolas telpu kapacitātes
izmantošanu, telpu pārslodzi vai nepietiekamu bērnu skaitu;

•

mācību telpas kvadratūra uz vienu audzēkni – norāda, cik efektīvi tiek izmantotas iestādes
telpas.

2) Saimnieciskās
Saimnieciskās efektivitātes novērtējums:
•

kopējās vidējās izmaksas uz vienu audzēkni pēdējo 5 gadu laikā;

•

telpu vidējās uzturēšanas izmaksas uz vienu kvadrātmetru lietderīgās platības pēdējo 5
gadu laikā.

3) Infrastruktūras
Infrastruktūras novērtējums:
•

pirmsskolas izglītības iestādes ēkas un telpu atbilstība tās programmas funkciju veikšanai;

•

pirmsskolas

izglītības

iestādes

ēku

tehniskais

stāvoklis

(ēku

vidējais

tehniskais

nolietojums);
•

ieguldītās ES struktūrfondu investīcijas 5 gadu laikā uz vienu kvadrātmetru.

4) Izglītības
Izglītības vides, kvalitātes un efektivitātes novērtējums:
•

pedagogu skaits uz vienu audzēkni;

•

pedagogu likmju skaits uz vienu audzēkni;

•

izglītības programmas piedāvājums – sniedz papildu punktus tām izglītības iestādēm, kas
sniedz atšėirīgas/īpašas izglītības programmas no tuvākajā reăionā pieejamām;

•

skolas mācību vide – sniedz papildu punktus tām izglītības iestādēm, kas pēdējo 5 gadu
laikā ir veikušas īpašus ieguldījumus mācību vides uzlabošanai.

Pirmajiem 3 kritērijiem (audzēkĦu skaitam, saimnieciskajai efektivitātei un infrastruktūras novērtējumam)
maksimālais punktu skaits – 10, savukārt izglītības kvalitātes kritērijs ir novērtēts kā mazāk būtisks –
maksimālais punktu skaits ir 5.
Kopā visu kritēriju maksimālais punktu skaits ir 35.

7.2. Novērtējums
Novērtējums
24. tabulā ir atspoguĜots skolu novērtējums un salīdzinājums, vadoties pēc izvēlētajiem kritērijiem. Saldus
vakara vidusskola ir saĦēmusi vislabāko novērtējumu (76 % no maksimālā punktu skaita), pateicoties
skolas salīdzinoši labajam telpu piepildījumam, turklāt tai ir salīdzinoši labs infrastruktūras tehniskais
stāvoklis. Jāpiebilst, ka Vakara vidusskolas profils atšėiras no pārējo izglītības iestāžu profila, tāpēc
salīdzinājumu skolas kapacitātes ziĦā ir samērā grūti veikt. Tālāk seko Saldus 2. vidusskola un Saldus
sākumskola ar gandrīz vienādu punktu skaitu. Saldus 2. vidusskola izceĜas ar augstu vides un izglītības
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kvalitāti un labu infrastruktūru, savukārt Saldus sākumskolai ir labi novērtēts izglītības iestādes
piepildījums, kā arī saimnieciskā efektivitāte un infrastruktūra. Atšėirībā no Saldus 2. vidusskolas, Saldus
sākumskolai ir zemāks atrašanās vietas novērtējums, jo tai tuvumā atrodas citas mācību iestādes ar
līdzvērtīgu, turpretim Saldus 2. vidusskolas skolēniem alternatīva turpināt mācības citā vidusskolā ir
Druvas vidusskola, kas atrodas vairāk kā 5 km no esošās mācību iestādes.
Viszemākais novērtējums ir Striėu un SātiĦu pamatskolām - galvenokārt to zemā skolēnu skaita dēĜ, kas
rada zemu saimniecisko efektivitāti, turklāt šīm skolām ir nepieciešami būtiski

infrastruktūras

uzlabojumi.
25.
25. tabula. Vispārējo
Vispārējo izglītības iestāžu novērtējums
Izglītības
Izglītības iestāde

Izglītības
Izglītības
iestādes
iest
ādes

Saimnieciskā
Saimnieciskā
efektivitāte
efektivit
āte

piepildījums
piepildījums
(maks. 10)

(maks. 10)

Infrastruktūra
Infrastruktūra
(maks. 10)

Izglītības
Izglītības
un vides

Atrašanās
Atrašanās
vieta

Kopā
Kopā
(maks.

kvalitāte
kvalitāte
(maks. 5)

(maks. 3)

38)

% no
maks.

Saldus sākumskola

8,7

6,7

6,4

2,2

0,0

23,9

63 %

Saldus pamatskola

6,0

6,7

4,5

3,3

0,0

20,5

54 %

Kurzemītes

7,3

2,2

3,6

2,8

3,0

19,0

50 %

SātiĦu pamatskola

3,3

1,1

4,5

2,2

1,5

12,7

33 %

Striėu pamatskola

4,7

4,4

2,7

2,2

2,3

16,3

43 %

Saldus ăimnāzija

5,3

5,6

4,5

2,2

0,0

17,7

46 %

Saldus 2. vidusskola

7,3

5,6

6,4

3,3

1,5

24,1

63 %

Druvas vidusskola

6,0

5,6

4,5

2,8

1,5

20,4

54 %

Saldus vakara

9,3

5,6

9,1

3,3

1,5

28,8

76 %

6,7

2,2

6,4

1,7

1,5

18,4

48 %

pamatskola

vidusskola*
Cieceres
internātpamatskola*

*-šīs izglītības iestādes, Ħemot vērā to specifiku, nevar vērtēt vienādi ar pārējām. Vērtējums sniegts
vienīgi datu/rezultātu netiešai salīdzināšanai.
Kopumā 25. tabulā var aplūkot, ka Saldus vakara vidusskolai un Saldus sākumskolai ir vislabākais
izglītības iestādes piepildījums. Saimnieciskā efektivitāte visaugstāk ir novērtēta Saldus sākumskolai un
Saldus pamatskolai, bet Saldus vakara vidusskolai ir visatbilstošākā infrastruktūra tās skolēnu skaitam un
profilam. Laba vides un izglītības kvalitāte, kā arī pedagogu efektivitāte ir Saldus vakara vidusskolā, Saldus
2. vidusskolā un Saldus pamatskolā. Kurzemītes pamatskolai ir visaugstākais atrašanās vietas un
transporta pieejamības novērtējums, jo tās slēgšanas gadījumā skolēniem būtu jāveic liels attālums līdz
tuvākajai mācību iestādei Saldus novadā, kā arī šīs skolas skolēniem tiek segti transporta pakalpojumi.
26. tabulā var aplūkot pirmsskolas izglītības iestāžu novērtējumu atbilstoši kritērijiem, kas uzrāda
mazākas atšėirības starp pirmsskolas izglītības iestādēm, salīdzinot ar skolām. Vislabāk ir novērtēta
PII „PasaciĦa” (67 % no maksimālā punktu skaita), turpretim PII „CerībiĦa” – vissliktāk - nepiemēroto telpu
un augsto izmaksu dēĜ (tikai 47 % no maksimālā punktu skaita).
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26. tabula. Pirmskolas izglītības
izglītības iestāžu novērtējums
Izglītības
Izglītības iestāde

Izglītības
Izglītības
iestādes
iest
ādes

Saimnieciskā
Saimnieciskā
efektivitāte
efektivit
āte

piepildījums
piepildījums

(maks. 10)

Infrastruktūra
Infrastruktūra
(maks. 10)

Izglītības
Izglītības un
vides

Kopā
Kopā

% no maks.

(maks. 35)

kvalitāte
kvalitāte

(maks. 10)

(maks. 5)

PII „PasaciĦa”

8,0

6,0

8,8

2,8

25,5

67 %

PII „Zīlīte”

8,0

6,0

7,2

2,8

24,0

63 %

PII „Sienāzītis”

6,0

6,0

6,5

2,2

20,8

55 %

PII „GraudiĦš”

4,0

6,0

7,8

2,2

20,0

53 %

PII „Īkstīte”

4,0

8,0

5,3

2,2

19,5

51 %

PII „CerībiĦa”

6,0

4,0

5,3

2,2

17,5

46 %

Kopumā visoptimālākais audzēkĦu piepildījums ir pirmsskolas izglītības iestādēs –„PasaciĦa” un „Zīlīte”.
Vislabāk novērtētā saimnieciskā efektivitāte ir PII „Īkstīte”, savukārt vispiemērotākā infrastruktūra
pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām ir PII „PasaciĦa”, bet visnepiemērotākā infrastruktūra PII
specifiskajām vajadzībām ir PII „CerībiĦā”. Vislabākā izglītības un vides kvalitāte ir novērtēta PII „PasaciĦa”
un PII „ Zīlīte”.
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8. Izglītības
Izglītības att
attīstības
ttīstības plāna mērėi
mērėi un alternatīvas
8.1. Izglītības
Izglītības attīstības
attīstības plāna mērėi un uzdevumi

Kāds ir Saldus novada pašvaldības izglītības attīstības stratēăiskais mērėis?
Novada izglītības iestāžu tīkla attīstība, kas nodrošina izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas
un aktīvas sabiedrības veidošanos un iespēju katram izglītojamam iegūt kvalitatīvas pirmsskolas, pamata,
profesionālās un vidējās izglītības pieejamību sasniedzamā attālumā, kā arī rast iespēju piedāvāt
augstāko, interešu un mūžizglītību9.

Kādi ir izglītības attīstības galvenie uzdevumi?
-

paaugstināt izglītības kvalitāti, saglabājot optimālu tās pieejamību un sasniedzamību;

-

kvalitatīvi un racionāli sakārtot izglītības iestāžu tīklu, t.i. optimizēt infrastruktūru, Ħemot vērā
ilgtermiĦa skolēnu skaita prognozi, tajā skaitā telpiskā aspektā;

-

saglabāt un pilnveidot izglītības iespēju piedāvājumu novadā (izglītības programmas, interešu
izglītība, mūžizglītība, profesionālas ievirzes un karjeras izglītība, ārpusstundu aktivitātes, darbs
ar talantīgiem audzēkĦiem), nodrošinot izglītības iestāžu piedāvājumu pēc iespējas tuvāk dzīves
vietai, ka arī veidot efektīvas sadarbības saites ar darba devējiem darbaspēka sagatavošanā;

-

veidot netradicionālu izglītības piedāvājumu, lai nodrošinātu maksimāli iespējamo skolēnu skaitu
izglītības iestādēs, ka arī veidot pirmsskolas un skolas izglītības iestāžu sadarbību, tādējādi
nodrošinot pēctecību izglītības procesā;

-

nodrošināt

efektīvāku

sociālā

riska

grupu

iekĜaušanos

sabiedrībā,

sniedzot

atbalsta

nodrošinājumu izglītības iestādēs;
-

uzlabot, pilnveidot un attīstīt visu līmeĦu izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko
bāzi10.

Kāds
āds ir Saldus pilsētas
pilsētas un tās tuvākās apkaimes izglītības iestāžu infrastruktūras un izglītības iestāžu attīstības plāna
plāna
mērėis
ērėis?
is?

Izveidot ilgtermiĦā darboties spējīgu un ilgtspējīgu pirmsskolas un vispārizglītojošu skolu tīklu novadā,
kas spēj nodrošināt kvalitatīvu, konkurētspējīgu un pieejamu izglītību, paredzot resursu racionālu
izmantošanu.

9

Saldus novada attīstības programma 2009 - 2015

10

Saldus novada attīstības programma 2009 - 2015
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Galvenie Saldus pilsēta
pilsētas
ētas un tās
tās tuvākās apkaimes izglītības iestāžu infrastruktūras un izglītības iestāžu attīstības plāna
mērėa sasniegšanu raksturojošie rezultāta rādītāji ir:
ir:
-

nodrošināt izglītības pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai sākumskolas vecuma bērniem jeb

sākumskolai jāatrodas pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, ja vien ir pietiekams skolēnu skaits
konkrētajā teritorijā;
-

no pārvaldības un infrastruktūras viedokĜa optimizēts izglītības iestāžu tīkls jeb katru skolu kā

izglītības iestādi veidot tādam skolēnu skaitam, lai skola darbotos optimāli (optimāls audzēkĦu
skaits optimālā skolas ēkā), t.i. sākumskolā mācās ap 300 skolēniem, pamatskolā - ap 450
skolēniem, vidusskolā un ăimnāzijā - ap 675 skolēniem.
-

reformēt izglītības iestāžu tīklu atbilstoši novērtētajai skolēnu skaita kapacitātei – 2000
izglītojamie jeb, paĜaujoties uz optimistisku demogrāfisko attīstību Saldus pilsētā un tās tuvākajā

apkaimē, samazināt izglītības iestāžu infrastruktūru divas reizes.
-

Reformēt izglītības iestāžu skaitu, lai tas būtu atbilstošs novērtētajam skolēnu skaitam nākotnē,

jeb slēgt, reorganizēt vai apvienot atsevišėas izglītības iestādes nolūkā tiekties uz modeli
maksimāli viena pamatskolas izglītības cikla iestāde un maksimāli divas vidusskolas cikla iestādes
Saldus pilsētā un tās tuvākajā apkaimē.
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8.2.
8.2. Izglītības
Izglītības attīstības
attīstības plāna sākotnējās piedāvātās alternatīvas
Lai noteiktu optimizācijas plāna labāko risinājumu, izglītības iestāžu vadītāji kā izglītības eksperti un
pašvaldības kompetentie speciālisti kā izglītības funkciju nodrošinātāji sniedza savus priekšlikumus
izglītības iestāžu tīkla attīstībai Saldus pilsētā un tuvākajā apkārtnē esošajās teritorijās, izvērtējot arī
katras alternatīvas ieguvumus un zaudējumus.
Piedāvātās
Piedāvātās alternatīvas pirmsskolas izglītības tīkla attīstībai:
-

speciālai PII „CerībiĦa” rast atsevišėas telpas speciālās pirmskolas izglītības īstenošanai;

-

Saldus pilsētas Bērnu un jaunatnes centra pirmskolas izglītības grupas izvietot piemērotās un
normatīviem atbilstošās telpās;

-

rast līdzekĜus PII „GraudiĦš” divu brīvo grupu remontdarbiem, sniedzot iespēju tajā atvērt divas
jaunas pirmsskolas izglītības grupas;

-

rast līdzekĜus PII „GraudiĦš” divu brīvo grupu remontdarbiem, tajā ierīkojot vai nu rotaĜu grupu
bērniem, kuri neapmeklē pirmskolas izglītības iestādes, vai arī rehabilitācijas centru, vai satiksmes
noteikumu apgūšanas centru;

-

Saldus sākumskolā atvērt speciālo pirmskolas izglītības iestādi.

Piedāvātās
Piedāvātās alternatīvas vispārējās izglītības tīkla attīstībai:
-

pagastu pamatskolas veidot par sākumskolām 1. - 6. klasei;

-

Saldus sākumskolu pievienot Saldus pamatskolai;

-

Saldus sākumskolu pievienot Saldus 2. vidusskolai;

-

pilsētas tuvumā esošās skolas veidot kā filiāles lielajām skolām, piemēram, LutriĦu pamatskola –
Druvas vidusskolas filiāle, Striėu pamatskola – Saldus pamatskolas filiāle;

-

apvienot vienā pagastā esošās skolas - ZirĦu un Kurzemītes pamatskolas;

-

Saldus 2. vidusskolai uzĦem skolēnus no 1. - 12. klasei;

-

slēgt skolas ar nepietiekamu skolēnu skaitu pagastos.

Darba gaitā šīs alternatīvas tika izskatītas un tika secināts, ka piedāvātās alternatīvas nesniedz pietiekamu
pamatproblēmu risinājumu, proti - esošā izglītības iestāžu infrastruktūra ir aptuveni divas reizes par lielu
nākotnē sagaidāmajam skolēnu skaitam, kā arī sagaidāmais izglītības iestāžu skaits aizvien vēl būtu
pietiekami tāls no optimāla izglītības iestādes modeĜa.
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Secinājumi
Secinājumi un rekomendācijas
Lai sasniegtu izglītības iestāžu tīkla attīstības mērėi, tuvāko sešu gadu perspektīvā Saldus pilsētas un tās
tuvākās apkaimes izglītības iestāžu infrastruktūras un izglītības iestāžu attīstības plāna ietvaros nepieciešams

īstenot vairākus reformas projektus. Sagatavojot reformas projektus, jāveic turpmāka detalizēta izpēte un
aprēėini saistībā ar sagaidāmajiem finanšu ietaupījumiem, sociālekonomiskajiem ieguvumiem un
zaudējumiem, investīciju un darbības izmaksu efektivitāti un citiem jautājumiem, kā arī jāprecizē katras
nākotnes izglītības iestādes telpu programma.

Pirmsskolas izglītība
izglītība
Situācija pirmsskolas izglītības infrastruktūras piepildījumā būtiski atšėiras no situācijas vispārējās
izglītības iestāžu jomā. Pašreiz visās Saldus pirmsskolas iestādēs ir teju 100% noslodze, un tiek
nodrošinātas vietas aptuveni 650 pirmsskolas vecuma bērniem. ERAF projekta „Izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot pirmsskolas izglītības iestādi „PasaciĦa”’ abās kārtās
kopā paredzētas izveidot papildu 144 jaunas vietas, nodrošinot kopsummā aptuveni 800 vietas
pirmsskolas izglītības iestādēs. Analizējot Saldus pilsētas iedzīvotāju dzimstības rādītājus, tie liecina par
turpmāku iespējamu dzimstības rādītāju samazināšanos.
Līdz ar to Saldus novada pašvaldībai, iespējams jau tuvāko 3-5 gadu perspektīvā būs nepieciešams
samazināt pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru, atsakoties no infrastruktūras, kas ir vissliktākajā
tehniskajā stāvoklī, un Ħemot vērā saglabājamās infrastruktūras telpiskā izvietojuma vienmērīgumu.

Vispārējā
Vispārējā izglītība
Pašreiz vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūra Saldus apkārtnē var nodrošināt mācību vietas 4400
izglītojamajiem. Jau šobrīd šī infrastruktūra ir par aptuveni 2000 izglītojamo vietām par lielu, t.i. vairāk
nekā divas reizes pārsniedz nepieciešamo vietu skaitu. 2017./2018. m. g. novērtētais izglītojamo skaits
Saldus pilsētā būs robežās no 1500 līdz 2000, līdz ar to vēl vairāk pieaugs jau tā nelietderīgi izmantotā
infrastruktūra.
Nav sagaidāms, ka nākotnē – tuvākajos desmit divdesmit gados varētu strauji pieaugt dzimstība līdz
tādam līmenim, kāda tā bija pagājušā gadsimta vidū, līdz ar to nav pamata saglabāt izglītības iestāžu
infrastruktūru tādam skolēnu skaitam, kāds tas bija iepriekšējos gados.
Kopumā pašreizējā situācija norāda, ka esošo skolu piepildījums ir tikai nedaudz vairāk par pusi no
vēlamā, kas liek secināt, ka ir nepieciešams samazināt esošo izglītības iestāžu infrastruktūras vienību
skaitu.
Skolu sistēmas optimizācijai būtu nepieciešams skolēnus no izglītības iestādēm ar vismazāk piemērotu
infrastruktūru pārvietot uz izglītības iestādēm, kuru potenciāls sasniegt optimālās skolas līmeni ir
visaugstākais.
Šobrīd Saldus novada pašvaldība tērē nelietderīgi aptuveni 400 tūkst. LVL gadā nevajadzīgās
infrastruktūras uzturēšanai vispārējās izglītības ciklā. Turklāt jau vistuvākajos gados būtu nepieciešams
veikt apjomīgas, vismaz 10 miljonus LVL vērtas investīcijas esošās infrastruktūras uzlabošanā, tajā skaitā
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nelietderīgi izmantotās infrastruktūras uzlabošanā. Neveicot izglītības iestāžu tīkla samazināšanu pirms
investīciju veikšanas, pašvaldība rīkotos saimnieciski neracionāli, un vēl vairāk samazinātu pašvaldības
attīstības budžeta iespējas īstermiĦā un jo īpaši ilgtermiĦā.
Lielākā daĜa izglītības iestāžu ēku, kas celtas pagājušā gadsimtā, neatbilst mūsdienu prasībām un
būvnormatīviem, un kopumā ir salīdzinoši sliktā tehniskajā stāvoklī. Līdz ar to pašvaldībai ieteicams
atteikties no liekās infrastruktūras, to nojaucot vai atrodot citu pielietojumu. Savukārt ietaupītie līdzekĜi –
gan darbības izmaksas, gan potenciāli nelietderīgās investīcijas Ĝautu uzcelt jaunu modernam mācību
procesam un būvnormatīviem atbilstošu ēku Saldus pilsētā.

Prioritārās
Prioritārās rīcības
ĥemot vērā esošo situāciju, prioritārie Saldus pilsētas izglītības iestāžu tīkla attīstības projekti ir
pirmskolas, sākumskolas, pamatskolas un vispārējās izglītības iestāžu optimizācija. Projekta īstenošanas
rezultātā tiktu samazināta nepieciešamā infrastruktūra izglītības programmu īstenošanai, kopumā veicinot
izglītības kvalitātes pieaugumu un resursu efektīvu izmantošanu.
Izglītības iestāžu tīkla optimizācija tiktu īstenota, Ħemot vērā demogrāfiskās attīstības tendences,
izglītības iestāžu optimālo piepildījumu, finanšu un sociālekonomiskos aspektus un būtu veicama tuvāko
gadu laikā. Lai arī cik grūti būtu šādi lēmumi, no novada ilgtspējīgas attīstības viedokĜa ir svarīgi racionālā
un pamatotā veidā atteikties no infrastruktūras, kas nav nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai.
Tādējādi iespējams ietaupītos resursus ieguldīt gan izglītības infrastruktūras pilnveidošanā, gan kvalitātes
uzlabošanas pasākumos.
ĥemot vērā plānoto vispārējās izglītības audzēkĦu skaitu nākotnē, optimālai resursu izmantošanai un
infrastruktūras noslodzei Saldus pilsētā un tuvākā apkaimē ir nepieciešams esošo infrastruktūru
samazināt līdz divām vidusskolām, vienai pamatskolai un vienai vakara vidusskolai, kas nodrošinātu ne
vairāk kā 2000 mācību vietas. Kā rāda prakse, izglītības iestādēs ar vēlamo jeb optimālo skolēnu skaitu
tiek īstenotas kvalitatīvākas izglītības programmas, skolās ir kvalitatīva materiālā bāze un izglītības
iestādes ir nodrošinātas ar kvalificētiem pedagogiem. Līdz ar to skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes
darbos, gala eksāmenos un sekmju izrakstos ir ievērojami augstāki.
2010./2011. m. g. projektā apskatīto vispārējās izglītības iestāžu darbības izmaksas kopsummā ir
plānotas aptuveni Ls 970 000 apmērā. Veicot izglītības iestāžu izmaksu un infrastruktūras optimizācijas
reformas - paredzot resursu racionālu izmantošanu no pārvaldības un infrastruktūras puses un samazinot
izglītības iestāžu infrastruktūru atbilstoši novērtētajam skolēnu skaitam, Saldus novada pašvaldībai ir
iespējams ietaupīt aptuveni Ls 360 000 (aptuveni 40% ietaupījums no esošajām izmaksām) no darbības
izmaksām projekta ietvaros apskatītajās vispārējās izglītības iestādēs. Papildus vēl tiktu samazināti
līdzekĜi investīcijām neizmantotās izglītības sistēmas infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai
(ietaupījumi rekonstrukcijai, renovācijai, energoefektivitātes pasākumu uzlabošanai). Izanalizējot esošo
izglītības iestāžu ēku tehnisko stāvokli un nepieciešamos ieguldījumus telpu tehniskā stāvokĜa
uzlabošanai un energoefektivitātes celšanai, tiek secināts, ka vairāku ēku tehniskā stāvokĜa novērtējums ir
slikts vai apmierinošs, kā arī lielākā daĜa ēku nav energoefektīvas un tuvākajā laikā ir nepieciešami
ieguldījumu saimnieciski efektīvai ēku uzturēšanai. Kopumā ir novērtēts, ka, samazinot nelietderīgi
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noslogoto infrastruktūru līdz 2000 mācību vietām, piecu gadu laikā ietaupījums investīcijām ēku
renovācijai un energoefektivitātes celšanai veidotu aptuveni Ls 5 milj.

Galvenās
Galvenās rekomendācijas
Izglītības attīstības plāna izmaksu ieguvumu analīzi, galvenās rekomendācijas ir šādas:
1.

plānot pirmskolas izglītības sistēmas infrastruktūru Saldus pilsētā, kas būtu piemērota ne vairāk
kā 700 pirmsskolas audzēkĦiem, pārskatīt pirmsskolas izglītības iestāžu nepieciešamo kapacitāti
pēc aptuveni 3 – 5 gadiem;

2.

tālākā perspektīvā atteikties no vienas līdz divu pirmsskolas izglītības iestāžu ēku izmantošanas,
samazinot pirmsskolas izglītības vajadzībām paredzētās infrastruktūras platības.

3.

plānot pamata un vispārējās izglītības sistēmas infrastruktūru Saldus pilsētā un apkārtesošajās
teritorijās, kas būtu piemērota ne vairāk kā 2000 audzēkĦu izglītošanai;

4.

plānot pamata un vispārējās izglītības sistēmā Saldus pilsētā un apkārtesošajās teritorijās 2
vidusskolas un vienu pamatskolu, kā arī vienu vakara vidusskolu;

5.

pakāpeniski atteikties no liekās vispārējās izglītības sistēmas infrastruktūras, neieguldot tajās
investīcijas ēku, būvju, sporta zāĜu un sporta laukumu attīstībā.
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