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2022.gada 18.augustā  Nr.490 

 (ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 2.§) 
 
Par ēdināšanas maksas noteikšanu 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
 
Grozījumi: 24.08.2022. lēmums Nr.550 (protokols Nr.16, 65.§) 
  15.09.2022. lēmums Nr.579 (protokols Nr.17, 20.§) 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.g) apakšpunktu, 

Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 
13.punktu, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 26.08.2021. saistošajiem 
noteikumiem Nr.11 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras novada pašvaldības 
dibinātajās izglītības iestādēs”, Izglītības, kultūras un sporta, Finanšu komiteju 18.08.2022. 
atzinumiem, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Jānis Baiks, Ričards Gailums, Jānis Olmanis, Guntis 
Gladkins, Jānis Skrastiņš, Toms Upners, Jānis Dainis, Guntars Štrombergs, Reinis Muižnieks, 
Kaspars Kļaviņš, Harijs Rokpelnis, Vugars Ecmanis, Edgars Grandāns, Jānis Grasbergs, Mareks 
Bērziņš, Jānis Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
 
1. apstiprināt ēdināšanas maksu (tai skaitā PVN) 2022./2023.mācību gadā Pašvaldības izglītības 

iestādēs: 
1.1. pirmsskolas izglītības iestādēs 1 – 2 gadus veciem bērniem par brokastīm, pusdienām 

un launagu – 2,40 euro dienā (tajā skaitā: brokastis – 0,48 euro, pusdienas – 1,44 euro, 
launags – 0,48 euro); 

 (Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmumu Nr.550) 

1.2. pirmsskolas izglītības iestādēs 3 – 6 gadus veciem bērniem par brokastīm, pusdienām 
un launagu  – 2,70 euro dienā (tajā skaitā brokastis – 0,54 euro, pusdienas – 1,62 euro, 
launags – 0,54 euro); 

 (Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmumu Nr.550) 

1.3. noteikt, ka bērniem, kuriem noteikta diagnoze Fenilketorija - 1,20 euro dienā; 

 (Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmuma Nr.550 redakcijā) 

1.4. noteikt, ka ēdināšanas maksas izmaiņas par vienu dienu izglītojamajam tiek noteikta pēc 
izglītojamā dzimšanas mēneša. Pašvaldība ēdināšanas maksas izmaiņas piemēro no 
nākamā mēneša, saskaņā ar izglītības iestādes sniegto informāciju; 

 (Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmuma Nr.550 redakcijā) 

 (Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 15.09.2022. lēmumu Nr.579) 

1.5. noteikt, ka pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajam, 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. 



 (Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmuma Nr.550 redakcijā) 

1.6. Mūrmuižas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” darbinieki ēdināšanas 
pakalpojumu saņem par aprēķināto pašizmaksu, kas pusdienām noteikta 
2.23 euro dienā. 

 (Valmieras novada pašvaldības domes 15.09.2022. lēmuma Nr.579 redakcijā) 

 
2. uzdot Pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem līdz 2022./2023.mācību gada sākumam 

informēt izglītojamo vecākus par izmaiņām ēdināšanas pakalpojumu izcenojumos;  
3. lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī. 
 
 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


