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L Ē M U M S  

Valmierā 
  
2021.gada 25.novembrī        Nr.511 
          (protokols Nr.16, 26.§) 
 
Par Valmieras novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāžu maksas 
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 
 
Grozījumi: 27.10.2022. lēmuma Nr.690 (protokols Nr.20, 62.§) redakcijā 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas cita starpā 

nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un 
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas cita starpā nosaka, ka tikai dome var noteikt 
maksu par pakalpojumiem, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 
noteikumiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu, kas 
cita starpā nosaka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, 
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr.97 “Publiskas 
personas mantas iznomāšanas noteikumi”, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 
noteikumiem “Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas 
kārtība”, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumu Nr.510 (protokols Nr.16, 25.§), 
Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 11.11.2021. atzinumu,  

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, 
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, 
V.Ecmanis, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
 
1.  Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm maksas pakalpojumus sniegt saskaņā ar cenrādi; 
2. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm iznomāt telpas un izmantot aprīkojumu 

pasākumiem, kas nav saistīti ar pašvaldības funkciju veikšanu un tikai ārpus nodarbību 
pulciņiem no mācībām brīvajā laikā; 

3. Valmieras novada administratīvajā teritorijā deklarētajam bērnam piemērot 80 procentu atlaidi 
Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” rotaļu centra pakalpojumiem; 

4. saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu noslēgto projektu līgumu nosacījumiem projektu 
īstenošanas rezultātā izbūvētām, izremontētām telpām lēmuma pielikumā minētos maksas 
pakalpojumus Valmieras novada izglītības iestādes nav tiesīgas piemērot piecus gadus pēc 
projekta pēdējā ārējā finansējuma maksājuma saņemšanas; 

5. atzīt par spēku zaudējušu: 
6.1. Burtnieku novada pašvaldības domes 2015.gada 18.marta lēmumu Nr.64 (protokols Nr.3, 

8.punkts) “Par Valmieras pagasta PII “Burtiņš” telpu un bērnu peldbaseina nomas maksas 
apstiprināšanu”; 

6.2. Burtnieku novada pašvaldības domes 2016.gada 21.decembra lēmumu Nr.342 (protokols 
Nr.16, 10.punkts) “Par pirmsskolas izglītības iestādes ”Burtiņš” telpu nomas maksas 
apstiprināšanu”; 

6.3. Burtnieku novada pašvaldības domes 2020.gada 16.decembra lēmumu Nr.528 (protokols 
Nr.18, 16.punkts) “Par Matīšu pagasta PII “Namiņš” pasākumu zāles telpu nomas maksas 
noteikšanu”; 



6.4. Kocēnu novada domes 2019.gada 31.decembra lēmumu Nr.317 (protokols Nr.14, 42.§) 
“Par Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” telpu nomas maksas 
noteikšanu”; 

6.5. Rūjienas novada pašvaldības domes 2020.gada 15.oktobra lēmumu Nr.16, 6.§ “Par 
Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas pirmsskolas 
izglītības iestādē “Vārpiņa”; 

6.6. Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2020.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.145 (protokols 
Nr.7, 28.§) “Par Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu 
cenrāžu apstiprināšanu”; 

6. lēmums stājas spēkā 2021.gada 25.novembrī. 
 

Pielikumā Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu 
cenrādis uz 2 lappusēm. 

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumu Nr.690) 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 
  



   

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 

   Pielikums   

   Valmieras novada pašvaldības  

   domes 25.11.2021. lēmumam 

   Nr.511 (protokols Nr.16, 26.§) 

      
Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu 
cenrādis  
 

     

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 
PVN 

PVN 
Cena ar 

PVN 

(euro) (euro) (euro) 

  Kocēnu PII "Auseklītis"         

1 Telpu noma  par 1 m2  euro / stunda 0.02 0.01 0.03 

  Matīšu PII "Namiņš"         

2 Telpu noma  par 1 m2  euro / stunda 0.05 0.01 0.06 

  Mazsalacas PII "Dārziņš"         

3 Telpu noma  par 1 m2  euro / stunda 0.03 0.01 0.04 

  
Rubenes pamatskolas 
pirmsskolas grupa 

        

4 Telpu noma  par 1 m2  euro / stunda 0.02 0.01 0.03 
 Rūjienas PII "Vārpiņa"         
 Valmieras PII "Buratino"         

  5  Telpu noma  par 1 m2  euro / stunda 0.03 0.01 0.04 

 
Valmieras PII "Ābelīte"       
(Valmieras novada pašvaldības domes 
27.10.2022. lēmuma Nr.__ redakcijā) 

        

 6 Telpu noma  par 1 m2  euro / stunda 0.04 0.01 0.05 
 Valmieras PII"Ezītis"         

7 Telpu noma  par 1 m2  euro / stunda 0.03 0.01 0.04 

  Valmieras PII "Sprīdītis"         

8 Telpu noma  par 1 m2  euro / stunda 0.04 0.01 0.05 

9 Rotaļu centra pakalpojums euro / stunda 5.00   5.00 1  
 Valmieras PII "Vālodzīte"         

 10 Telpu noma  par 1 m2  euro / stunda 0.03 0.01 0.04 

 
Valmieras PII "Krācītes"             
(Valmieras novada pašvaldības domes 
27.10.2022. lēmuma Nr.__ redakcijā) 

        

11 Telpu noma  par 1 m2  euro / stunda 0.03 0.01 0.04 
 Valmieras PII "Kārliena"         

12 Telpu noma  par 1 m2  euro / stunda 0.03 0.01 0.04 

  
Valmieras PII "Pienenīte"        
(Valmieras novada pašvaldības domes 
27.10.2022. lēmuma Nr.__ redakcijā) 

        

13 Telpu noma  par 1 m2  euro / stunda 0.03 0.01 0.04 
 Valmiermuižas PII "Burtiņš"         

 14 Telpu noma  par 1 m2          

14.1 bez aprīkojuma euro / stunda 0.05 0.01 0.06 

14.2 ar aprīkojumu euro / stunda 0.06 0.01 0.07 

15 
Āra sporta laukuma izmantošana 

ar aprīkojumu 
euro / stunda 

7.15 1.50 8.65 



  Mūrmuižas PII "Pasaciņa"          

16 
Telpu noma 1m2 

(Valmieras novada pašvaldības domes 
27.10.2022. lēmuma Nr.__ redakcijā) 

euro / stunda 

0,05 0,01 0,06 
 

 

1 ar PVN neapliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 52.panta 1.daļas 11.punktu 
 


