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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 29.jūnijā                                                                              Nr. 287 

         (protokols Nr.13, 21.§.) 

 

Par Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu un izcenojumu 

apstiprināšanu pirmsskolas izglītības grupai laikā no 01.07.2022. līdz12.08.2022. 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome (turpmāk – Pašvaldība) izskata Smiltenes novada Ojāra 

Vācieša Gaujienas pamatskolas direktores I. Zariņas iesniegumu, kas saņemts 2022.gada 16.jūnijā un 

reģistrēts lietvedībā ar reģistrācijas Nr.SNP/22/1.2./2866. Iesniegumā lūgts Pašvaldībai apstiprināt 

vienas dienas ēdināšanas izmaksas par pusdienām un launagu pirmsskolas izglītības grupai 

“Taurenītis” laikā no 01.07.2022. līdz 12.08.2022. un lūdz apstiprināt vecāku līdzfinansējumu 2.00 

eiro dienā, pašvaldības līdzfinansējumu 2.36 eiro dienā. 

Pēc veiktās tirgus izpētes rezultātiem, aprēķins veikts saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma 

sniedzēja Z/S “Mietaine” iesniegtajām ēdināšanas izmaksu tāmēm. 

Ņemot vērā augstāk minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, ievērojot Smiltenes novada 

pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 22. jūnija 

atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot ar 13 balsīm "PAR" - (Gita Mūrniece, Astrīda Harju, Ilze 

Vergina, Otārs Putrālis, Andris Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, Dainis Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, 

Edgars Avotiņš, Toms Markss, Raivis Vizulis, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš), "PRET" – nav, 

"ATTURAS" – nav, 
Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut slēgt ēdināšanas pakalpojuma līgumu ar Z/S ”Mietaine” par pirmsskolas grupas “Taurenītis” 

ēdināšanu laika posmam no 01.07.2022. līdz 12.08.2022. 

2. Apstiprināt Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupas bērnu ēdināšanas izcenojuma 

izmaksas vienai dienai vienam bērnam saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja Z/S “Mietaine” 

iesniegtajām ēdināšanas izmaksu tāmēm tirgus izpētē. 

3. Apstiprināt vecāku līdzmaksājumu 2,00 euro dienā vienam bērnam par divām ēdienreizēm. 

4. Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējuma maksājuma daļu 2.36 euro dienā vienam bērnam. 

5. Par lēmuma izpildi atbild Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktore I. Zariņa. 

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada Centrālās administrācijas Finanšu nodaļai. 

7. Lēmums stājas spēkā ar 2022. gada 1. jūliju. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                        E.Avotiņš 
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