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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 12. aprīlī                                              Nr. 170 

                       (protokols Nr.8,  1.§.) 

 

Par nakšņošanas un ēdināšanas maksas apstiprināšanu un atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem  

Izskatot jautājumu par iespēju iesaistīties Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanā un sniegt 

uzņemtajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri sniedzamo atbalstu: izmitināšanas, ēdināšanas 

pakalpojumus, sociālo palīdzības nodrošināšanu, pamatojoties uz 2022.gada 3.martā pieņemto 

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu un 2022.gada 12.marta Ministru kabineta  noteikumiem 

Nr.168 “Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas 

civiliedzīvotājiem”, (turpmāk tekstā - Noteikumi) noteikto, pašvaldība ir apzinājusi izmitināšanas 

vietas un veikusi vienas izmitināšanas vietas cenas kalkulāciju atbilstoši katras vietas nodrošinātajam 

pakalpojumam. Pamatojoties uz Noteikumos 7.punktā noteikto, ka izdevumus par Ukrainas 

civiliedzīvotājiem nodrošināto izmitināšanas pakalpojumu pašvaldībai sedz 100 % apmērā no 

izmitināšanas faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 euro par personu diennaktī, nepieciešama 

izmitināšanas vietu cenrāža apstiprināšana. Tāpat ir apzinātas ēdināšanas iespējas pie katras 

izmitināšanas vietas un veiktas ēdināšanas cenas noteikšanas atbilstoši ēdināšanas tehniskajām 

iespējām, izmantojot esošās skolas virtuves ar personālu porciju sagatavošanai, vai izmantojot 

ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu. I Pamatojoties un Noteikumu 8.punktā noteikto 

izdevumus par Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināto ēdināšanas pakalpojumu pašvaldībai sedz 

100 % apmērā no ēdināšanas faktiskajām izmaksām. Ja ēdināšanas pakalpojums tiek sniegts 

pašvaldības teritorijas ēdināšanas iestādē, ēdināšanas izmaksas nedrīkst pārsniegt konkrētās 

pašvaldības teritorijas ēdināšanas iestādes ēdināšanas pakalpojuma izcenojumu, kas apstiprināms. 

Skolu ēdināšanas cena ir balstīta uz Gaujienas pamatskolas un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 

pavāra sastādīto ēdienkarti un ēdienkartes cenas aprēķinu ēdienkartes sastādīšanai, kas tiek 

attiecināta uz visu izglītības iestāžu ēdināšanām.. Piemērojot vienādas izmaksas ēdināšanā novada 

teritorijā, tiks nodrošināta vienlīdzīga ēdināšana pašvaldībā.  

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, uz 2022.gada 3.martā pieņemto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu un 

2022.gada 12.marta Ministru kabineta  noteikumiem Nr.168 “Noteikumi par izmitināšanas un 

ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”, kā arī 2021.gada 8.jūlija 

saistošo noteikumu Nr.1 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 6.punktu, atklāti balsojot ar 8 

balsīm "Par" (Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Jānis Āboliņš, 

Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Organizēt Ukrainas civiliedzīvotāju nogādi uz Smiltenes novadu un segt izdevumus, kas ir 

saistīts ar šī punkta izpildi. 

2. Apstiprināt nakšņošanas cenrādi bez PVN: 

2.1. Dzirnavu iela 14, Ape, Smiltenes novads  telpās 6,51 EUR par personu diennaktī; 

2.2. Skolas iela 2 , Drusti, Drustu pagasts telpās 4,48  EUR par personu diennaktī; 

mailto:dome@smiltene.lv


3. Balstoties uz  2022.gada 12.marta Ministru kabineta  noteikumiem Nr.168 “Noteikumi par 

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem” 7.punktu , 

neieturēt maksas no Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar 2.punktā minētiem izmitināšanas 

cenrāžiem par Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā 

un valdījumā esošajās telpās. 

4. Apstiprināt ēdināšanas  cenrādi: 

 

4.1. Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienības ēdināšanas cenrādis: 

*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 

*Ēdienreizes var tikt aizstātas ar attiecīgu vērtību pārtikas produktiem. 

 

4.5. Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas ēdināšanas cenrādis: 

 

*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 

*Ēdienreizes var tikt aizstātas ar attiecīgu vērtību pārtikas produktiem. 

 

5. Balstoties uz  2022.gada 12.marta Ministru kabineta  noteikumiem Nr.168 “Noteikumi par 

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem” 8.punktu, 

neieturēt maksas no Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar 4.punktā minētiem ēdināšanas 

cenrāžiem par Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanu. 

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

aprēķinātās pārtikas pakas produktu cenām, ja nav iespējams nodrošināt ēdienreizes atbilstošajā 

virtuvē. 

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

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

8. Plānot budžeta grozījumus resursu pārdalīšanai minētās funkcijas izpildei atbilstoši plānotajiem 

un faktiskajiem apjomiem. 

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

10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece kultūras un  

sociālajos jautājumos                              A. Harju 

 


