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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 3.martā                                              Nr. 106 

                       (protokols Nr. 6,  2.§.) 

 
Par kārtību, kādā Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek sniegti primārie atbalsta 

pakalpojumi  

Dome izskatot jautājumu par iespēju sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri 

sniedzamo atbalstu: izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumus, nodrošināt ar sociālo palīdzību 

pirmās nepieciešamības preču iegādei, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas sagatavotā 

likumprojekta Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam ar mērķi sniegt atbalstu bēgļiem no 

Ukrainas ierodoties Latvijā līdz 90 dienām uzturēt sevi.  

 Izskatot Smiltenes novada pašvaldības iestāžu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas 

iespējas, pieņemts lēmums bēgļus no Ukrainas izmitināt Smiltenes vidusskolas un 

Gaujienas pamatskolas internātos, Bērnu ģimenes un atbalsta centra telpās.   

Pamatojoties uz skolu sastādītās ēdināšanas cenu kalkulācijām un aprēķinātām 

izmaksām par vienas porcijas sagatavošanas izmaksām tiek noteiktas vienas ēdienreizes 

izmaksas, t.sk. pārtikas produktiem, piemērojams Gaujienas pamatskolas internātā 

izmitinātām personām: 

 

Ēdienreizes Bērni  Pieaugušie 

Brokastis 1,64 EUR, t.sk. 

pārtikas produkti 

0,57 EUR 

2,62, EUR, t.sk. 

pārtikas produkti 

1,25 EUR 

Pusdienas 2,87 EUR, t.sk. 

pārtikas produkti 

1,50 EUR 

4,49 EUR, t.sk. 

pārtikas produkti 

3,12 EUR 

Launags 1,99 EUR, t.sk. 

pārtikas produkti 

0,62 EUR 

2,62 EUR, t.sk. 

pārtikas produkti 

1,25 EUR 

Vakariņas 2,43 EUR, t.sk. 

pārtikas produkti 

1,06 EUR 

2,87 EUR, t.sk. 

pārtikas produkti 

1,50 EUR 

Pārtikas pakas sestdienā un svētdienā 5,37 EUR, t.sk. 

pārtikas produkti 

4,00 EUR/diena 

9,37 EUR, t.sk. 

pārtikas produkti 

8,00 EUR/diena 

 

Smiltenes vidusskolas ēdināšanas izmaksu pārtikas produktu aprēķins (SIA “Vibo” 

piedāvājums, cena ar PVN) uz 01.03.2022. piemērojams Smiltenes vidusskolas internātā un 

Bērnu ģimenes atbalsta centrā izmitinātām personām. 

Ēdienreizes Bērni (līdz 10 g.) Pieaugušie 
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Brokatis 2,80 EUR 3,80 EUR 

Pusdienas 2,80 EUR 4,00 EUR 

Vakariņas 2,80 EUR 4,00 EUR 

Pārtikas pakas sestdienā un svētdienā 4,00 EUR/diena 11,00 EUR/diena 

 

Pamatojoties uz izveidojušos situāciju uz augstāk minēto, kā arī uz likumā “Par 

pašvaldībām” noteiktajām 6.panta pirmās daļas 6.punktu, 12.pantu, 15.panta pirmās daļā 

noteiktās un situācijai saistošas pašvaldības autonomās funkcijas, projicējot tos atbilstoši 

situācijai uz Ukrainas civiliedzīvotājiem, 2021.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 

„Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 6.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" 

(Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Gita 

Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Mārtiņš Vīgants, Raivis Vizulis, Toms 

Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus Smiltenes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā 

esošajās telpās - Smiltenes vidusskolas un Gaujienas pamatskolas internātos, Bērnu 

ģimenes un atbalsta centra telpās, kā arī nepieciešamības gadījumā  citās telpās, kas 

atbilst izmitināšanas vajadzībām. 

2. Sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem ēdināšanas pakalpojumus nepiemērojot iepriekš 

saistošo: 

1.1. Gaujienas internātpamatskolas maksas cenrādi (apstiprināts ar Apes novada 

domes 30.08.2018. lēmumu Nr.120);  

1.2. Smiltenes vidusskolas cenrādi maksas pakalpojumiem (apstiprināts ar Smiltenes 

novada domes 29.07.2020. lēmumu Nr.469). 

3. Brīvdienās un svētku dienās Ukrainas civiliedzīvotājus nodrošināt ar pārtikas pakām par 

aprēķinātās pārtikas pakas produktu cenām. 

4. Nodrošināt sociālo pabalstu piešķiršanu, pamatvajadzību nodrošināšanai, saskaņā ar 

2021.gada 27.oktobra  Smiltenes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 9 

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā” noteikto kārtību. 

5. Lēmuma izpildes izdevumus uzskaitīt atsevišķā tāmē “10.920.01.04 - Atbalsts Ukrainas 

civiliedzīvotājiem krīzes situācijā” un segt no pašvaldības pamatbudžeta 2022.gadam. 

6. Plānot budžeta grozījumus resursu pārdalīšanai minētās funkcijas izpildei atbilstoši 

plānotajiem un faktiskajiem apjomiem. 

7. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļa, Izglītības pārvalde un Sociālais dienests. 

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                    E. Avotiņš 

 


