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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

                                           ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

 

08.04.2020                                                                                                           Nr. 7 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 9.00 

Sēde atklāta plkst. 9.00 

      

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par pārtikas paku izsniegšanu 

2. Par grozījumiem  2020. gada 26. marta domes lēmumā (protokols Nr. 6, 22. §) “Par 

ēdināšanas pabalsta izmaksu”  

3. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Tērvetes novada pirmsskolas izglītības grupās ārkārtējās 

situācijas laikā 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē Santa Hibšmane 

 

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

Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons 

 

Sēdē nepiedalās: Indriķis Vēveris – slimības dēļ 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, izglītības 

darba koordinatore Inita Roze, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 3 jautājumiem 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada 

dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 3 jautājumiem 
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1. paragrāfs 

Par pārtikas paku izsniegšanu 

D. Reinika 

 

    Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas 

situācijas izsludināšanu”  ar 2020. gada 12. martu visā valsts teritorijā tika izsludināta ārkārtējā 

situācija,  un ar 2020. gada 23. martu Latvijā izglītības process tiek organizēts attālināti.  

Ievērojot norādīto, izglītības process klātienē netiek organizēts arī Tērvetes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs.  2020. gada 31. martā Ministru kabineta sēdē tika pieņemti 

grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, 

saskaņā ar kuriem, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām 

izlietojumu: 

1) pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. 

un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši 

pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 

1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai 

daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas); 

2) pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts 

budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo 

ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no 

minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas). 

 Ņemot vērā norādītos apstākļus un normatīvo regulējumu, Tērvetes novada 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem 1. - 4. klašu  izglītojamajiem,  kas nāk 

no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, un 5. - 9. klašu  izglītojamajiem,  kas 

nāk no trūcīgām  ģimenēm, noteikt piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu - pārtikas paku 

bērna ģimenei  1,42 EUR vērtībā par katru darba dienu ārkārtējās situācijas periodā.   

Pārtikas paku izsniegšanu veikt par laika periodu, sākot ar 2020. gada 1. aprīli, pēc iespējas 

Tērvetes novada administratīvās teritorijas robežās nogādājot pārtikas pakas izglītojamā dzīves 

vietā. 

Vadoties no iepriekš norādītā, papildus pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. 

Miķelsons), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju izglītojamo brīvpusdienām izlietot,  izsniedzot 

Tērvetes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem 1. - 4. klašu  

izglītojamajiem,  kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, un 5. - 9. 

klašu  izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām  ģimenēm, pārtikas pakas 1,42 EUR vērtībā par 

katru darba dienu ārkārtējās situācijas periodā attālināto mācību laikā,  sākot ar 2020. gada 1.  

aprīli. 

   2. Pārtikas paku izsniegšanu uzdot veikt Tērvetes novada sociālajam dienestam, pēc iespējas 

Tērvetes novada administratīvās teritorijas robežās nogādājot pārtikas pakas izglītojamā dzīves 

vietā.  

3. Gadījumā, ja  pašvaldība arī maija mēnesī saņems valsts budžeta dotāciju izglītojamo 

brīvpusdienām   un saņemto dotāciju būs tiesīga izlietot pārtikas paku izsniegšanai, maija 
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mēnesī  saņemto valsts budžeta dotāciju izglītojamo brīvpusdienām izlietot pārtikas paku 

izsniegšanai atbilstoši šī lēmuma 1. un 2. punkta pamatnosacījumiem.  

    4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Tērvetes  novada pašvaldības izpilddirektoram. 

    

 

 

2. paragrāfs 

Par grozījumu 2020. gada 26. marta domes lēmumā (protokols Nr. 6, 22. §)  

“Par ēdināšanas pabalsta izmaksu”  

D. Reinika 

         

       Ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  

Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. 

Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons), PRET - nav, ATTURAS - nav, 

NOLEMJ: 

         

           Izdarīt grozījumu  2020. gada 26. marta domes lēmumā (protokols Nr. 6, 22. §)    

“Par ēdināšanas pabalsta izmaksu”, izsakot  6. punktu šādā redakcijā: 

 

“6.   Gadījumā, ja ārkārtējās situācijas periods valstī tiek pagarināts, uzdot domes 

priekšsēdētājai Dacei Reinikai nodrošināt ēdināšanas pabalstu piešķiršanas un izmaksas 

turpināšanu atbilstoši šajā lēmumā noteiktajiem pabalstu piešķiršanas un izmaksas 

pamatnosacījumiem, ar šādām atkāpēm: 

6.1. pašvaldības pabalstu ārkārtējās situācijas pagarināšanas gadījumā neizmaksāt Tērvetes 

novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem 1.- 4. klašu  izglītojamajiem,  kas 

nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, un 5.- 9. klašu  izglītojamajiem,  

kas nāk no trūcīgām  ģimenēm, par periodu, kad šie izglītojamie saņem pārtikas pakas; 

6.2. pašvaldības pabalstu ārkārtējās situācijas pagarināšanas gadījumā neizmaksāt Tērvetes 

novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem 5. - 9. klašu  izglītojamajiem,  

kas nāk no maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, un 10.- 12. klašu  izglītojamajiem,  kas 

nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, pabalsta izmaksas vietā 

izsniedzot pārtikas pakas 1,42 EUR vērtībā par katru darba dienu ārkārtējās situācijas periodā 

attālinātu mācību laikā. 

6.3. Gadījumā, ja pašvaldība neturpina saņemt valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu 

nodrošināšanai vai nebūs tiesīga izlietot to pārtikas paku izsniegšanai, izsniegt par Tērvetes 

pašvaldības budžeta līdzekļiem Tērvetes  novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušajiem 1.- 4. klašu  izglītojamajiem,  kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai 

daudzbērnu ģimenēm, un 5. - 9. klašu  izglītojamajiem,  kas nāk no trūcīgām ģimenēm, pārtikas 

pakas 1,42 EUR vērtībā par katru darba dienu ārkārtējās situācijas periodā  attālinātu mācību 

laikā. 

 

6.4. Pabalsta izmaksu pārtraukt ar attālinātu mācību beigu datumu”. 
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3. paragrāfs 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Tērvetes novada pirmsskolas izglītības grupās 

ārkārtējās situācijas laikā 

D. Reinika 

 

Tērvetes novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par ēdināšanas pakalpojuma 

maksu Tērvetes novada pirmsskolas izglītības grupās ārkārtējās situācijas laikā, konstatēja, 

ka: 

Ar Tērvetes novada domes 2020. gada 30. janvāra sēdes lēmumu “Par ēdināšanas izmaksu 

apstiprināšanu”, Tērvetes novada dome ir apstiprinājusi un noteikusi Tērvetes novada 

pirmsskolas izglītības grupās pastāvīgo maksu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 11,00 

EUR mēnesī neatkarīgi no izglītības iestādes faktiskā apmeklējuma dienu skaita, kuru summu 

veido pastāvīgās izmaksas, kas saistītas ar ēdiena pagatavošanu un ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanu. 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas 

situācijas izsludināšanu”, ar 2020. gada 13. martu visā valsts teritorijā tika izsludināta 

ārkārtējā situācija un pirmsskolas izglītības iestādes, tai skaitā arī Tērvetes novada izglītības 

iestādes, nodrošina tikai pirmsskolas izglītības dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības 

gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu tiem vecākiem, kas paši nevar 

nodrošināt bērnu pieskatīšanu.  

Tādējādi lielākā daļa Tērvetes novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamo 

nepārvaramas varas dēļ neapmeklē pirmsskolas izglītības grupas un nesaņem ēdināšanas 

pakalpojumus, tāpēc uz ārkārtējās situācijas laiku ir pārskatāma Tērvetes novada domes 

noteiktā pastāvīgā maksa par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Tērvetes novada pirmsskolas 

izglītības iestādēs, pilnībā atbrīvojot no tās nomaksas tos izglītojamos, kuri neapmeklē 

pirmsskolas izglītības grupas. 

Vadoties no iepriekš norādītā, papildus pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR - 8 (D. 

Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. 

Miķelsons), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Visas ārkārtējās situācijas periodā, sākot ar 2020. gada  13. martu, pilnībā atbrīvot no 

Tērvetes novada domes noteiktās pastāvīgās maksas par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu tos 

izglītojamos, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības grupas. 

2. Lēmuma izpildi uzdot veikt Tērvetes novada domes Grāmatvedības nodaļai. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 9.20 

 

Sēdes vadītāja                                                                                              D. Reinika 

 

Protokola parakstīšanas datums 08.04.2020 

 

Protokoliste                                                                                                 S. Hibšmane 


