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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 25. augustā                                               Nr.106  

     (protokols Nr.8,14.§) 

 

Par materiālo atbalstu Smiltenes novada Apes pilsētas, Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu 

pagastu ģimenēm, uzsākot 2021./2022.mācību gadu 

 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punkts noteic pašvaldības tiesības noteikt pabalstu un 

cita veida materiālās palīdzības apmēru un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās padotībā esošās 

izglītības iestādēs. 

Atbilstoši pašvaldības 2021. gada 28. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 2/21 „Par Smiltenes 

novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam”, tajā ir paredzēts finansējums pašvaldības 

atbalstam izglītojamiem, uzsākot mācības 1. klasē bijušajā  Smiltenes novadā un Raunas novadā, 

atbilstoši bijušo Smiltenes novada un Raunas novada pašvaldību 2021. gada budžetiem. Lai 

nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem izglītojamiem jaunveidojamajā novadā, nepieciešams 

pašvaldības domes lēmums par materiālo palīdzību 30,00 euro apmērā katram bērnam, kurš 2021.gada 

1.septembrī uzsāk mācības Apes pilsētas, Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastu vispārizglītojošo 

skolu 1.klasēs. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Sociālo un veselības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.augusta atzinumu (protokols Nr.2), un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, 

Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita 

Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību EUR 30,00 (trīsdesmit eiro 00 centi) apmērā katram 

bērnam, kurš 2021.gada 1.septembrī uzsāk mācības Apes pilsētas, Apes, Gaujienas, Trapenes, 

Virešu pagastu vispārizglītojošo skolu 1.klasēs (izglītojamo saraksts – VIIS datu bāzē). 

2. Lēmuma izpildi finansēt no Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Lēmuma 1. punktā noteikto pašvaldības materiālo atbalstu ieskaitīt izglītojamo viena no 

vecākiem (vai personas, kurs to aizstāj) bankas kontā. 
4. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                          E.Avotiņš 
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