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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 25.augustā                                              Nr. 105 

                       (protokols Nr.8,   13.§.) 

 

Par materiālā atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes pilsētas, Apes, Gaujienas, 

Trapenes, Virešu pagastu vispārējās izglītības iestāžu 5.-9. klašu izglītojamiem 

 

Ar Apes novada domes 2020.gada 29.decembra lēmumu Nr.241 (protokols Nr. 21, 13.p.) “Par 

ēdināšanas pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu Apes novada izglītības iestādēs”, apstiprinātas 

ēdināšanas pakalpojumu izmaksas, kas stājās spēkā ar 2021.gada 4.janvāri. 

Ar Apes novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.15 (protokols Nr.1, 10.p.) “Par 

materiāla atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes novada vispārējās izglītības iestādēs 

izglītojamo ģimenēm”, nolemts sniegt materiālo atbalstu izglītojamo ģimenēm laika posmā no 

2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.augustam (ieskaitot).  

Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, kas 

noteic, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, 

tiesību un saistību pārņēmēja, kā arī Jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības administratīvās 

struktūras projektā atrunāto, ka laika periods no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim 

uzskatāms par pārejas periodu, līdz jauna lēmuma pieņemšanai par ēdināšanas pakalpojumu izmaksu 

apstiprināšanu Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēs, tajā skaitā lēmuma pieņemšanai, ar 

kuru noteiks ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Smiltenes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu izglītojamajiem, nepieciešams pieņemt lēmumu par Smiltenes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu – Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas, Trapenes 

sākumskolas, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas izglītības programmu realizēšanas vietā Vidagā, 

pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Smiltenes 

pašvaldība. 

Pieņemtais lēmums pārejas periodā nodrošinātu visiem Smiltenes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu izglītojamajiem ēdināšanas izmaksu segšanu pēc iespējas vienoti, rūpējoties par izglītojamo 

veselības, attīstības un labsajūtas pamatnosacījumiem. 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punkts noteic pašvaldības pienākumu noteikt tos 

izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Minētā likuma 59.panta trešā prim daļa 

noteic, ka pašvaldība piedalās to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts izglītības iestādes) klātienē 

apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4.klasē. Viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus 

no pašvaldības budžeta paredz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties  uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta ceturto daļu, 

ievērojot Smiltenes novada pašvaldības domes Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2021.gada 17.augusta atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, 
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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. Pilnībā segt ēdināšanas izdevumus Apes pilsētas, Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastu 

vispārējās izglītības iestāžu 5.-9. klašu izglītojamiem. 

2. Finansējuma avots – Smiltenes novada pašvaldības budžets. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

 

 Domes priekšsēdētājs                                E.Avotiņš 

 

 


