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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 
ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

04.10.2018.                                                                                                       Nr. 17 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 9.30 

Sēde atklāta plkst. 9.30   

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Par   Tērvetes novada domes   noteikumu “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai Tērvetes novadā” apstiprināšanu 

2. Par lēmuma precizēšanu 

3. Par Tērvetes novada Attīstības programmas pilnveidošanu 

4. Par Tērvetes novada Attīstības programmas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai 

5. Par angļu valodas pulciņa darbības organizēšanu  

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   lietvede Santa Hibšmane 

 

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

Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

       

Nepiedalās: Sandris Laizāns – attaisnojošu iemeslu dēļ, Madara Darguža – attaisnojošu 

iemeslu dēļ 

 

Piedalās domes darbinieki: izglītības darba koordinatore Inita Roze, attīstības nodaļas 

vadītāja Linda Mierlauka, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 5 jautājumiem 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. 

Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt darba kārtību ar 5 jautājumiem 



 

1. paragrāfs 

Par   Tērvetes novada domes noteikumu 

“Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm 

pedagogu darba samaksai Tērvetes novadā” apstiprināšanu 

D. Reinika 

 

    Tērvetes novada dome ir izskatījusi iesniegto lēmuma un Tērvetes novada domes noteikumu 

“Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai 

Tērvetes novadā” projektu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 23.punktu un 41.pantu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. 

Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – 

nav, ATTURAS - nav,  NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada domes noteikumus “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai Tērvetes novadā”  (lēmuma 

pielikumā)  

 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem 2016. gada 25. augusta Tērvetes novada domes noteikumus 

”Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības pedagogu darba samaksai”. 

 

 

 

2. paragrāfs 

Par lēmuma precizēšanu 

  D. Reinika 

 

2018. gada 27. septembrī Tērvetes novada dome izskatīja izglītības darba koordinatores 

Initas Rozes iesniegumu par Valsts piešķirtās mērķdotācijas sadalījuma apmēru katrai Tērvetes 

novada izglītības iestādei pedagogu algām 2018./2019. m. g. 1.semestrim un pieņēma lēmumu 

“Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm”. 

Pēc lēmuma pieņemšanas konstatēts, ka atbilstoši izstrādātajam Tērvetes novada domes 

noteikumu “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu 

darba samaksai Tērvetes novadā” projektam, lēmumu ir nepieciešams atbilstoši precizēt. 

Vadoties no minētā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.447 “Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.1 punktu, Tērvetes novada domes 

2018.gada 4.oktobra noteikumu “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības 

iestādēm pedagogu darba samaksai Tērvetes novadā”  10. punktu, Tērvetes novada dome, 

atklāti  vārdiski balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav,  ATTURAS - nav,  NOLEMJ: 

 

 1.    Precizēt Tērvetes novada  domes 2018. gada 27. septembra  lēmumu   “Par Valsts 

mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm”, izsakot lēmuma lemjošo daļu šādā redakcijā :   

     

 



 

 

 

 “Apstiprināt  plānoto Valsts piešķiramo mērķdotāciju apjomu Tērvetes novada izglītības 

iestāžu pedagogu algām 2018. gada septembrim – decembrim (4 mēneši) šādā apmērā: 

 

 Augstkalnes vidusskola 

ar pirmsskolas izglītības 

grupām „Zvaniņi” 

(finansējums Euro )   

Annas Brigaderes 

pamatskola ar 

pirmsskolas grupām 

„Sprīdītis”  

(finansējums Euro ) 

Vispārizglītojošo 

pamatizglītības un vidējās 

izglītības programmu 

īstenošanai un pedagogu 

kvalitātes pakāpju 

piemaksai  

 

82 636 56 335 

Pirmsskolas izglītības 

programmu bērniem no 

piecu gadu vecuma 

īstenošanai  

 

8319 11 314 

Interešu izglītības 

programmu īstenošanai 

4154 3433 

Tarifikācijās 

neatspoguļotais 

finansējums 

944 705 

Kopā: 96 053 71 787 

 

                                                  Kopā pavisam:  167 840 EUR” 

 

 

 

3. paragrāfs 

Par Tērvetes novada Attīstības programmas pilnveidošanu 

D. Reinika, L. Mierlauka 

 

     Tērvetes novada dome, iepazinusies ar Tērvetes novada Attīstības programmas projekta 

publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem (Zemgales 

plānošanas reģiona 25.06.2018. atzinums Nr. 18/1-6/128e un pašvaldības speciālistu 

priekšlikumi par Esošās situācijas raksturojumu) un atbilstoši tiem pilnsabiedrības 

"Baltkonsults, Plānošanas eksperti un Anrijs Straube" precizēto Tērvetes novada Attīstības 

programmas projektu, un izvērtējot tos, konstatē, ka precizētais Tērvetes novada Attīstības 

programmas projekts izstrādāts ņemot vērā publiskās apspriešanas laikā saņemtos 

priekšlikumus un Zemgales plānošanas reģiona atzinumu. Tērvetes novada dome atzīst, ka 

Tērvetes novada Attīstības programmas projekts ir pamatoti precizēts atbilstoši publiskās 

apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem. 

     Vadoties no minētā un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 

23.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu, Ministru kabineta 14.10.2014.  noteikumu 



Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68. un 

69.punktu, Tērvetes novada dome, atklāti  vārdiski balsojot: PAR -7 (D. Reinika, A. Bruss, I. 

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav,  

NOLEMJ: 

 

1. Precizēt Tērvetes novada Attīstības programmas projektu atbilstoši publiskās 

apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un Zemgales plānošanas reģiona atzinumam; 

2. Informēt Zemgales plānošanas reģionu par veiktajiem precizējumiem Tērvetes novada 

Attīstības programmas projektā; 

3. Lēmuma izpildi uzdot nodrošināt Tērvetes novada Attīstības nodaļas vadītājai Lindai 

Mierlaukai; 

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram 

Mārim Berlandam. 

 

 

 

 

4. paragrāfs 

Par Tērvetes novada Attīstības programmas nodošanu atkārtotai publiskajai 

apspriešanai 

D. Reinika, L. Mierlauka 

 

     Tērvetes novada dome, ievērojot apstākli, ka dome ir pieņēmusi lēmumu precizēt Tērvetes 

novada Attīstības programmas projektu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 69.punkta 

regulējums nosaka, ka gadījumā, ja pašvaldības dome pieņem lēmumu precizēt attīstības 

programmas projektu, pēc precizējumu veikšanas attīstības programmas projektā tiek 

nodrošināta atkārtota publiskā apspriešana, kas ilgst ne mazāk kā trīs nedēļas, papildus 

pamatojoties uz likuma “par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti  vārdiski balsojot: PAR -7 (D. 

Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris) , PRET - 

nav, ATTURAS - nav,  NOLEMJ: 

 

1) Nodot atkārtotai publiskajai apspriešanai precizēto Tērvetes novada Attīstības 

programmas projektu; 

2) publiskās apspriešanas termiņu noteikt trīs nedēļas, sākot ar sesto darba dienu pēc 

paziņojuma par Attīstības programmas projekta publisko apspriešanu teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.tervetesnovads.lv; 

3) Lēmuma izpildi uzdot nodrošināt Tērvetes novada Attīstības nodaļas vadītājai Lindai 

Mierlaukai; 

4) Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram 

Mārim Berlandam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. paragrāfs 

Par angļu valodas pulciņa darbības organizēšanu  

D. Reinika 

 

       Tērvetes novada dome ir izskatījusi Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītājas Jeļenas 

Belovas iesniegumu ar lūgumu atļaut organizēt angļu valodas pulciņu Augstkalnes pagastā 

sakarā ar to, ka  ir liela iedzīvotāju interese.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Tērvetes novada dome, atklāti  vārdiski 

balsojot: PAR - 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, 

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

 

 1. Atļaut Augstkalnes pagasta pārvaldei ar 2018. gada 8. oktobri organizēt angļu valodas 

pulciņu Augstkalnes pagastā, nosakot angļu valodas pulciņa vadītāja noslodzi 5 stundas nedēļā 

ar  atalgojumu 110,00 EUR mēnesī;  

2.  Nepieciešamo finansējumu lēmuma 1.punkta īstenošanai rast no budžetā paredzētajiem 

līdzekļiem Augstkalnes pagasta pārvaldei.   

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.40 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                    D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums_____________________________ 

 

 

Protokoliste                                                                                                       S. Hibšmane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes  

2018. gada 4.oktobra   

sēdes lēmumu  

(protokols Nr. 17, 1. §) 

 

 

NOTEIKUMI 

Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm 

pedagogu darba samaksai Tērvetes novadā 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 41. pantu  

 

 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk – 

mērķdotācija) Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

 

2. Mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajiem kritērijiem aprēķina un sadala Tērvetes novada dome (turpmāk - dome), ievērojot 

šādu kārtību: 

2.1. mērķdotācijas sadalē tiek nodrošināta atklātība; 

2.2. mērķdotācijas apjomu iestādei aprēķina atbilstoši skolēnu skaitam un atbilstoši 

izglītības programmām, kas tiek īstenotas izglītības iestādē. 

 

3. Pedagoģisko likmju skaitu,  izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algas likmi 

nosaka laika posmam no kārtēja gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam. 

 

4. Izglītības iestādes vadītāja amata algas likmi nosaka Tērvetes novada dome, ņemot vērā 

izglītojamo skaitu uz kārtējā gada 1.septembri, t. sk. izglītojamo skaitu obligātās izglītības 

pirmsskolas grupās.   

 

5. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, veicot pedagogu 

tarifikāciju piešķirtā finansējuma ietvaros  atbilstoši   izglītības iestādē izstrādātajai  pedagogu 

darba samaksas noteikšanas kārtībai. 

 

6. Izglītības iestādes administrācijas un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanai tiek 

izlietoti ne vairāk kā 20,43 % no piešķirtās valsts mērķdotācijas. 

 

7. Izglītības iestādes pedagogu piemaksu fondu no piešķirtās valsts mērķdotācijas 14,5% 

apmērā  izglītības iestādes vadītājs var izlietot samaksai par iegūto pedagogu kvalitātes pakāpi 

un papildus pedagoģisko darbu, kā arī pedagoga zemākās mēneša darba algas likmes 

palielināšanai Izglītības iestādes pedagogu piemaksu fonds izlietojams atbilstoši izglītības 

iestādē izstrādātajiem un ar direktora rīkojumu apstiprinātiem kritērijiem.  

 



8. Pamatizglītības un vidējās izglītības programmas apguvei vienā klasē minimālais skolēnu 

skaits ir 8, ja skolēnu skaits ir mazāks, par klases atvēršanu lemj pašvaldība.  

 

9. Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais pedagogu tarifikācijās uz kārtējā gada 1. septembri 

neatspoguļotais finansējums nepārsniedz vienu procentu no pašvaldībai piešķirtās mēneša 

mērķdotācijas. Ja  gada beigās ir ietaupīti darba samaksai paredzētie budžeta līdzekļi, izglītības 

iestādes vadītājs iesniedz pašvaldības izpilddirektoram priekšlikumus par ietaupīto naudas 

līdzekļu izlietojumu pedagogu prēmijām atbilstoši izglītības iestādes izstrādātajiem kritērijiem 

par prēmijas piešķiršanu.   

Izglītības iestāžu vadītājiem paredzētās  prēmijas apmēru nosaka  pašvaldības 

izpilddirektors. 

 

10. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu 

un efektīvu izlietojumu. 

 

11. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas apstiprina izglītības iestādes vadītājs un, lai 

nodrošinātu tarifikāciju atbilstību piešķirtajam valsts budžeta finansējumam, saskaņo to ar 

Tērvetes novada domes izglītības darba koordinatoru un domes priekšsēdētāju. 

 

12. Noteikumos noteiktā kārtība piemērojama attiecīgajam mācību gadam piešķirtās 

mērķdotācijas ietvaros.  

 

13. Ar  šo noteikumu spēkā stāšanos  atzīt par spēku zaudējušiem 2016. gada 25. augusta 

Tērvetes novada domes noteikumus ”Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts 

piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                        D. Reinika 

 

 

 

 

 


