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LĒMUMS
Mazsalacā

2021.gada 16.septembrī Nr.342
(protokols Nr.11, 58.§)

Par ēdināšanas maksas noteikšanu
Valmieras novada pašvaldības izglītības
iestādēs

Grozījumi: 30.09.2021. lēmums Nr.389 (protokols Nr.12, 50.§)
14.10.2021. lēmums Nr.417 (protokols Nr.13, 22.§)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem
vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 11.punktu, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldība nosaka tos izglītojamos, kuru
ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība un Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras
novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 15 (J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners,
J.Dainis, A.Klepers, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins, V.Ecmanis, E.Grandāns,
J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. noteikt Pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm šādu izglītojamo ēdināšanas maksu:
1.1. Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības izglītības iestādēs:

1.1.1. kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu: 1,5 – 6 gadīgiem izglītojamajiem
2,23 euro dienā, tajā skaitā par brokastīm 0,50 euro, par pusdienām 1,15 euro,
par launagu 0,58 euro;

1.1.2. kas īsteno pamatizglītības programmu: par brokastīm 0,68 euro, par
pusdienām 1,58 euro, par launagu 0,79 euro, par vakariņām 0,79 euro;

1.2. Kocēnu apvienības izglītības iestādēs:
1.2.1. kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu:

1.2.1.1. 1,5 – 2 gadīgiem izglītojamajiem 2,79 euro dienā, tajā skaitā par
brokastīm 0,81 euro, par pusdienām 1,45 euro, par launagu 0,53
euro;

1.2.1.2. 3 – 6 gadīgiem izglītojamajiem 3,00 euro dienā, tajā skaitā par
brokastīm 0,83 euro, par pusdienām 1,56 euro, par launagu 0,61
euro;

1.2.2. kas īsteno pamatizglītības programmu: 7.– 9. klases izglītojamiem par
pusdienām 2,20 euro dienā;

1.2.3. bērnam, kuram noteikta diagnoze Fenilketorija 1,70 euro dienā;
1.3. Mazsalacas apvienības izglītības iestādē:

1.3.1. Mazsalacas vidusskolā (izglītības programmu īstenošanas vietas adresē
“Pūcītes”, Ramata, Ramatas pagasts) pirmsskolas izglītības iestādes grupas
izglītojamajiem 2,50 euro dienā, tajā skaitā par brokastīm 0,46 euro, par



pusdienām 1,48 euro, par launagu 0,56 euro;
1.4. Naukšēnu apvienības izglītības iestādē:

1.4.1. Naukšēnu vidusskolā, kas īsteno pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās
izglītības programmu: par brokastīm 0,45 euro, 1,5 – 4 gadīgajiem
izglītojamiem par pusdienām 0,80 euro, pārējiem izglītojamiem par pusdienām
1,00 euro, par launagu 0,30 euro, par vakariņām 0,60 euro;

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 30.09.2021. lēmumu Nr.389)

1.4.2. diennakts sporta un atpūtas nometņu dalībniekiem 8,80 euro dienā vienai
personai;

1.5. Rūjienas apvienības izglītības iestādē:
1.5.1. Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa”, kas īsteno vispārējās

pirmsskolas izglītības programmu: 1,5 – 6 gadīgiem izglītojamajiem 2,14 euro
dienā, tajā skaitā par brokastīm 0,50 euro, par pusdienām 1,14 euro, par
launagu 0,50 euro;

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumu Nr.417)

1.6. Strenču apvienības izglītības iestādē:
1.6.1. kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu: 1,5 – 6 gadīgiem izglītojamajiem

2,40 euro dienā, tajā skaitā par brokastīm 0,40 euro, par pusdienām 1,60 euro,
par launagu 0,40 euro;

1.7. Valmieras pilsētas izglītības iestādēs:
1.7.1. kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu:

1.7.1.1. 1,5 – 2 gadīgiem izglītojamajiem 2,13 euro dienā, tajā skaitā par
brokastīm 0,43 euro, par pusdienām 1,28 euro, par launagu 0,42
euro;

1.7.1.2. 3 – 6 gadīgiem izglītojamajiem 2,35 euro dienā, tajā skaitā par
brokastīm 0,49 euro, par pusdienām 1,40 euro, par launagu 0,46
euro;

1.1 Izglītības iestāžu darbinieki ēdināšanas pakalpojumu saņem par apstiprināto ēdināšanas
pakalpojuma maksu:
1.11. Brenguļu sākumskolā par pusdienām 1,99 euro dienā, J.Endzelīna Kauguru

pamatskolā par pusdienām 1,58 euro dienā un Trikātas pamatskolā par pusdienām
1,60 euro dienā;

1.12. Mazsalacas vidusskolā (izglītības programmu īstenošanas vietas adresē “Pūcītes”,
Ramata, Ramatas pagasts) par pusdienām 2,65 euro dienā;

1.13. Naukšēnu vidusskolā par pusdienām 1,60 euro dienā;
1.14. Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē ”Vārpiņa” par pusdienām 1,59 euro dienā;

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumu Nr.417)

2. noteikt, ka ēdināšanas maksas izmaiņas par vienu dienu izglītojamajam tiek noteikta pēc
izglītojamā dzimšanas mēneša, Pašvaldībai pārrēķinu veicot nākamajā mēnesī saskaņā
ar izglītības iestādes iesniegto informāciju;

3. noteikt, ka pirmsskolas izglītības programmas izglītojamam, kurš apmeklē izglītības iestādi
nepilnu dienu par periodu, kas nav mazāks par vienu mēnesi, pamatojoties uz vecāka
iesniegumu, ēdināšanas maksa tiek aprēķināta par konkrētām ēdienreizēm;

4. atzīt par spēku zaudējušu:
4.1. Beverīnas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.oktobra lēmumu Nr.143 (protokols

Nr.15, 3.§) “Par ēdināšanas pakalpojumu maksām Beverīnas novada pašvaldības
izglītības iestādēs”;

4.1.1 Burtnieku novada pašvaldības noteikumus Nr.11/2016 “Par Burtnieku novada
pašvaldības bezmaksas ēdināšanas kārtību izglītojamiem”, kas apstiprināti ar Burtnieku
novada pašvaldības domes 2016.gada 17.augusta lēmumu Nr.239 (protokols Nr.10,
8.punkts) un uz šo noteikumu pamata izdotie Burtnieku novada pašvaldības domes
lēmumi;

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 30.09.2021. lēmumu Nr.389)
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4.2. Kocēnu novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.374 (protokols Nr.19, 27.§)
“Par vecāku maksu par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs apstiprināšanu”;

4.3. Mazsalacas novada pašvaldības domes 2018.gada 19.septembra lēmumu Nr.12.13
(protokols Nr.12., 13) ”Par cenrāža apstiprināšanu ēdināšanas pakalpojumam
Mazsalacas vidusskolā adresē “Pūcītes”, Ramata, Ramatas pag.”;

4.4. Naukšēnu novada pašvaldības domes 2017.gada 15.novembra lēmumu (protokols
Nr.13) ”Par maksas apstiprināšanu ēdināšanas pakalpojumiem Naukšēnu novada
vidusskolā”;

4.5. Rūjienas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmumu (protokols Nr.16,
5.§) ”Par ēdināšanas maksas noteikšanu Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē
”Vārpiņa”;

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 30.09.2021. lēmumu Nr.389)

4.6. Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2018.gada 27.decembra lēmumu Nr.456
(protokols Nr.18, 29.§) “Par ēdināšanas maksas noteikšanu Valmieras pilsētas
pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”;

5. lēmums piemērojams no 2021 gada 1.septembra.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos (personiskais paraksts) Guntis Gladkins


