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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 30. janvāra sēdes 

lēmumu  (prot. Nr.3, 22.§) 

 
 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.  1 

“Grozījums 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 tekstā – saistošie noteikumi) šādu 

grozījumu: 

 

Izteikt saistošo noteikumu  7. punktu šādā redakcijā:   

 “7. Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupu un 1.-4. klašu 

izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, tiek nodrošināts bezmaksas launags izglītības iestādes  ēdnīcā.” 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                     D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 

„Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

32 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” 

 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 Šobrīd ir spēkā esoši Tērvetes novada domes 2013. gada 19. 

decembra saistošie noteikumi Nr. 2 „ Par izglītojamo ēdināšanas 

maksas atvieglojumiem”. Ņemot vērā vispārējo iedzīvotāju 

ekonomisko stāvokli un pašvaldības finansiālās iespējas, ir 

nepieciešams un iespējams palielināt pašvaldības sniedzamās 

palīdzības apjomu, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus  pašvaldības 

pamatizglītības 1.- 4. klašu  izglītojamajiem no daudzbērnu 

ģimenēm. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada domes 

2013. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 32 „ Par izglītojamo 

ēdināšanas maksas atvieglojumiem”, nosakot, ka 1.-4. klašu  

izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm tiek nodrošināts bezmaksas 

launags izglītības iestādes ēdnīcā.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav būtiskas ietekmes.   

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav būtiskas ietekmes. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada sociālais dienests.   

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovds.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi- 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tervetesnovds.lv/


 

 

 

 

 


