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Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 10.00 

Sēde atklāta plkst. 10.00    

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi  Tērvetes novada domes 

2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem” precizēšanu  

2. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu uz 2016.gada 1.septembri 

3. Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra 

Sirsone, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē nepiedalās: Normunds NAMNIEKS – ārpus Latvijas, Sandris LAIZĀNS – ārpus 

Latvijas, Anitra SKALBIŅA – slimības dēļ 

 

Sēdē piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, galvenā grāmatvede Aina Anuža, 

kultūras nama direktors Viktors Strapcāns, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Vācere 

 

 Domes priekšsēdētāja lūdz balsot par darba kārtību ar 3 jautājumiem 

Atklāti vārdiski balsojot, PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 3 jautājumiem 

 

 

 

 

 

 

 



1. paragrāfs 

Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr.7 

“Grozījumi  Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

32  “ Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” precizēšanu 

D. Reinika 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas   2016. gada 11. oktobra vēstulē Nr.18-6/7512 “Par saistošajiem 

noteikumiem” izteiktos iebildumus un ieteikumus,  Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski 

balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Vēveris),  

PRET - nav, ATTURAS  - nav, NOLEMJ:  
     
  1. Precizēt  Tērvetes novada domes saistošos noteikumus  Nr.7 „Grozījumi Tērvetes novada 

domes 2013. gada 19. decembra  saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par izglītojamo ēdināšanas 

maksas atvieglojumiem”” un apstiprināt tos galīgajā redakcijā (pielikumā); 

  2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai. 

  3. Saistošo noteikumu pilnu tekstu:  

     3.1. publicēt Tērvetes novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”; 

     3.2. publicēt Tērvetes novada domes tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv;  

     3.3. izvietot redzamā vietā Tērvetes novada domē un pagastu pārvaldēs.  

  4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Tērvetes novada domes izpilddirektoram. 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2016. gada  22.septembra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.13,  7.§),  

ar precizējumiem 2016. gada 20. oktobra sēdē 

(protokols Nr. 14, 1. §) 

  

Saistošie noteikumi  Nr. 7  

 Grozījumi Tērvetes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.32  

“ Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” 

 
                                                                                                  Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, 

                                43.panta 13. punktu,                                                                                                                         

                                                                Izglītības likuma 17. panta  

trešās daļas 11. punktu                                                                                                                        

 

       Izdarīt Tērvetes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par 

izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus 

grozījumus: 

 

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:  

“7.1  Izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kura deklarētā un faktiskā  

dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā un  

kuram Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības grupās nevar  

tikt nodrošināta vieta, ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas  

atvieglojumu launagam citas pašvaldības izglītības iestādes ēdnīcā, kuru izglītojamais  

apmeklē. Ēdināšanas maksas atvieglojums dienā atbilst Tērvetes novada  



domes apstiprinātajam viena launaga porcijas izcenojumam Tērvetes novada  

izglītības iestādēs”. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:  

“9. Šo noteikumu 7.punktā  un 7.1punktā noteiktos izglītojamā ēdināšanas izdevumu 

atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja lēmumu. 

Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu 

Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam.”.  
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                        D. Reinika 

 

 

2. paragrāfs 

Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu uz 2016. gada 1. septembri 

D. Reinika 

 

     Tērvetes novada dome ir izskatījusi galvenās grāmatvedes A. Anužas iesniegumu, ar kuru 

tiek lūgts apstiprināt viena skolēna izmaksas  Tērvetes novada izglītības iestādēs uz 2016. gada 

1. septembri.  

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām" 15.panta 4.punktu un 21.pantu, Izglītības likuma 

17.pantu un Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija  noteikumiem Nr. 418 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, 

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. 

Karloviča, Dz. Sirsone, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt viena skolēna izmaksas Tērvetes novada  izglītības iestādēs  uz  2016. gada   

1.septembri:  

       1. Annas Brigaderes pamatskolā ar pirmsskolas grupu „Sprīdītis”-  125,93 EUR;  

             2. Augstkalnes vidusskolā ar struktūrvienību Bukaišu skola – 112,83 EUR 

  

Izdevumu tāme Tērvetes novada vispārizglītojošās skolās  

uz  2016. gada 1. septembri /EUR/  

  

Izmaksu veids A.Brigaderes 

pamatskola ar 

pirmsskolas 

grupu 

”Sprīdītis” 

Augstkalnes 

vidusskola ar 

struktūrvienību 

Bukaišu skola 

Atalgojums                                          EKK 1110 189584 153581 

Sociālās apdrošināšanas maksājums  

                                                               EKK 1210 

44723 36229 

Komandējumi un darba braucieni   

EKK 2110 

73 297 

Pakalpojumu apmaksa                       EKK 2210 

EKK 2220 

EKK 2230 

EKK 2240 

EKK 2250 

EKK 2260 

916 

23019 

2864 

5469 

413 

219 

994 

14412 

2285 

42741 

826 

175 

Materiālu, energoresursu iegāde, inventārs līdz 

213 EUR                                         EKK 2310 

EKK 2320 

 

15282 

0 

 

10448 

14229 



EKK 2350 

EKK 2370  

7852 

3547 

7144 

4233 

Preses abonēšana                               EKK 2400 168 354 

Mācību grāmatas                                EKK 5233 2066 1802 

Kopā gadā izmaksas 296195 289750 

Vidējais skolēnu skaits 196 214 

1 skolēna izmaksas mēnesī EUR 125.93 112.83 

 

 

3. paragrāfs 

Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada  dome ir izskatījusi izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu 

par Valsts piešķirtās mērķdotācijas sadalījuma apmēru katrai Tērvetes novada izglītības iestādei 

pedagogu atalgojumam 2016./2017. m.g. 1.semestrim. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 21.pantu, Izglītības likuma 

17.pantu, Tērvetes novada dome,  atklāti vārdiski balsojot: PAR - 6 (D. Reinika, A. Bruss, I. 

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav,  NOLEMJ: 

   Apstiprināt Valsts piešķirto mērķdotāciju Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu algām 

2016. gada septembrim – decembrim (4 mēneši) šādā apmērā: 

 

 

 Augstkalnes vidusskola ar 

struktūrvienību Bukaišu 

skola un pirmsskolas 

izglītības grupu „Zvaniņi” 

Annas Brigaderes pamatskola 

ar pirmsskolas grupu 

„Sprīdītis” 

Pirmsskolas izglītības 

programmu bērniem no 

piecu gadu vecuma 

īstenošanai 

 

7340 

 

 

8348 

 

Vispārizglītojošo 

pamatizglītības un 

vidējās izglītības 

programmu īstenošanai 

 

82 112 

 

51 032 

Interešu izglītības 

programmu īstenošanai 

 

4024 

 

3500 

Kopā: 93 476 62 880 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:15 

 

Sēdes vadītāja                                                                                           D. Reinika 

 

 

Protokoliste                                                                                              S. Hibšmane 

 

 

 

 



 

 
 APSTIPRINĀTI  

ar Tērvetes novada domes 

2013. gada 19.decembra 

sēdes lēmumu (prot.Nr.16, 9.§), 

precizēti ar Tērvetes novada domes  

2014. gada 23.janvāra 

sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 34.§), 

ar grozījumiem 2016. gada 25.februāra sēdē 

(prot. Nr. 3, 6.§), 

ar grozījumiem 2016. gada 22. septembra sēdē 

(prot. Nr.13, 7.§).  

 
 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr. 32 

“Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem” 
                                     

                                                                                                               

         Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15.panta 7.punktu, 

                                43.panta 13.punktu,                                                                                                                         

                                                                Izglītības likuma 17.panta  

trešās daļas 11. punktu                                                                                                                        

 

I.  Vispārīgie jautājumi 

 

1.  Tērvetes novada domes saistošie noteikumi ”Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem” (turpmāk -  noteikumi) nosaka izglītojamos, kuriem ir tiesības  saņemt 

ēdināšanas maksas atvieglojumus, atvieglojumu apmērus, to pieprasīšanas un piešķiršanas 

kārtību.  

2. Atvieglojumus piešķir: 

2.1. izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas, pamatizglītības vai vispārējās vidējās 

izglītības programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs; 

2.2. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu citu pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības 

administratīvajā teritorijā; 

2.3. izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības programmu no 

10.- 12.klasei  citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā 

dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 3.    svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tērvetes novada domes 2016. gada  25. februāra 

      saistošajiem noteikumiem Nr.2   

 

 4. Noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts 

budžeta līdzekļiem. 

5. Izglītojamajiem, kuri mācās citas pašvaldības izglītības iestādēs un kuru ģimenēm noteikts 

trūcīgas ģimenes statuss, pabalstu brīvpusdienām piešķir saskaņā ar Tērvetes novada domes 

saistošajiem noteikumiem par sociālajiem pabalstiem. 

 

 

 

 



II.  Atvieglojumu apmērs 

un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas, pamatizglītības 

vai vidējās izglītības  programmu Tērvetes novada izglītības  iestādēs 

 

6. Bezmaksas pusdienas izglītības iestādes ēdnīcā tiek nodrošinātas sekojošiem izglītojamajiem: 

6.1. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu Tērvetes novada izglītības 

iestādēs; 

6.2. izglītojamajiem, kuri apgūst vidējās izglītības programmu Tērvetes novada izglītības 

iestādēs; 

6.3. pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem, kuri apgūst 5 un 6 gadīgo apmācības 

programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs. 

7. Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem no daudzbērnu 

ģimenēm, kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, tiek nodrošināts bezmaksas launags izglītības iestādes  ēdnīcā. 

7.1  Izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kura deklarētā un faktiskā  

dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā un  

kuram Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības grupās nevar  

tikt nodrošināta vieta, ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas  

atvieglojumu launagam citas pašvaldības izglītības iestādes ēdnīcā, kuru izglītojamais  

apmeklē. Ēdināšanas maksas atvieglojums dienā atbilst Tērvetes novada  

domes apstiprinātajam viena launaga porcijas izcenojumam Tērvetes novada  

izglītības iestādēs. 

8. Šo noteikumu 6.punkta apakšpunktos noteiktos izglītojamo ēdināšanas izdevumu 

atvieglojumus piešķir ar attiecīgās izglītības iestādes direktora  lēmumu.  

9. Šo noteikumu 7.punktā  un 7.1 punktā noteiktos izglītojamā ēdināšanas izdevumu 

atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja lēmumu. 

Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu 

Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam.  

 

 

 

III.  Atvieglojumu apmērs  

un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem,  kuri apgūst pamatizglītības programmu  citu 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 

 

10. Izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu citu pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumu. Ēdināšanas maksas atvieglojums 

dienā atbilst Tērvetes novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu porcijas izcenojumam 

Tērvetes novada izglītības iestādēs. 

11. Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu 

Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam. Iesniegumam pievieno izziņu no izglītības 

iestādes par attiecīgās izglītības programmas apguvi. 

12. Izglītojamā ēdināšanas maksas atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada pašvaldības 

Sociālā dienesta vadītāja lēmumu. 

13. Ēdināšanas maksas atvieglojuma izmaksa tiek veikta, apmaksājot izglītojamā ēdināšanas 

izmaksas atbilstoši ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izsniegtajam rēķinam, ievērojot šo 

noteikumu 12.punktā noteikto ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru. 

 



IV. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem no  

daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības programmu no 10.- 12.klasei  

citu pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un 

faktiskā  dzīves vieta ir  Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 

14. Izglītojamajiem no  daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības 

programmu no 10.- 12.klasei  citu pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru 

deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir tiesības 

saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumu. Ēdināšanas maksas atvieglojums dienā atbilst Tērvetes 

novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu porcijas izcenojumam Tērvetes novada 

izglītības iestādēs .  

15. Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu 

Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam. Iesniegumam pievieno izziņu no izglītības 

iestādes par attiecīgās izglītības programmas apguvi. 

16. Izglītojamā ēdināšanas maksas atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada pašvaldības 

Sociālā dienesta vadītāja lēmumu. 

17. Ēdināšanas maksas atvieglojuma izmaksa  tiek veikta, apmaksājot izglītojamā ēdināšanas 

izmaksas atbilstoši ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegtajam rēķinam, ievērojot šo 

noteikumu 14.punktā noteikto ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru. 

V. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

18. Lēmumi par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu vai atteikšanu tiek sagatavoti, 

pieņemti un paziņoti adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma un citu normatīvo 

aktu noteikumiem, tos, šajos noteikumos noteiktajos gadījumos, pieņem izglītības iestādes 

direktors vai Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs. 

19.  Izglītības iestādes direktora vai Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja 

pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tērvetes novada domē. 

20. Tērvetes novada domes pieņemtos lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

VI.  Noslēguma jautājums 

 

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Tērvetes novada domes 2011.gada 28.aprīļa 

saistošie noteikumi Nr. 5 “Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība” . 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 Dace Reinika                    


