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Par ēdināšanas un izmitināšanas maksas  
pakalpojuma apstiprināšanu Drabešu Jaunajā pamatskolā 

Ziņo E.Eglīte, Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 
 

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12. pantu valsts pienākums ir līdz 90 
dienām nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotājiem izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus. 

Likuma 13. pantā pašvaldībai noteikts pienākums organizēt izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, ņemot vērā katra Ukrainas civiliedzīvotāja 
individuālās vajadzības, kā arī izveidot un uzturēt Ukrainas civiliedzīvotāju sarakstu, kuriem 
pašvaldības administratīvajā vai sadarbības teritorijā tiek nodrošināts izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojums, šī pakalpojuma sniegšanas vietu un izmantošanas apmēru diennaktīs.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta 
g) apakšpunktu, 2022. gada 12. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 168 “Noteikumi par 
izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”, Cēsu novada 
domes 08.10.2015. lēmumu Nr. 239 “Par “Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un 
aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un par šo pakalpojumu 
sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” 
apstiprināšanu” un veiktajiem uzturēšanas izdevumu aprēķiniem, Cēsu novada dome, ar 18 balsīm  
- par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Ella 
Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis 
Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, 
Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt ēdināšanas maksas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem ēdiens tiek 
gatavots Drabešu Jaunajā pamatskolā: 
1.1. Brokastis 2,00 euro; 
1.2. Pusdienas 6,00 euro; 

2. Noteikt Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajām telpām, kuras atrodas Drabešu Jaunajā 
pamatskolā, izmitināšanas pakalpojuma maksu 11,80 Euro diennaktī saskaņā ar šī lēmuma 
pielikumu. Ja pakalpojums tiek izmantots mazāk kā diennakti, tiek piemērota diennakts 
izmitināšanas pakalpojuma maksa. 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 12.03.2022. 
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. E. Eglītei 

un Drabešu Jaunās pamatskolas direktorei K. Paisumai. 
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes izpilddirektoram. 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
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UZTURĒŠANĀS - TELPU ĪRES IZMAKSU TĀME 
 

Izmaksu pozīcijas 
nosaukumi 

Aprēķins Izmaksās iekļauts 

Telpu īres izdevumi  11,80 EUR  
par 
diennakti 

Uzturēšanās izdevumi, gultas vieta, gultasveļa, 
telpu izmantošana, telpu uzkopšana, 
dezinfekcija, darbinieku algas, skolas autonomā 
apkure, karstā ūdens nodrošināšanai. 
Detalizētāk - zemāk. 

 
Tiešās izmaksas Ukrainas iedzīvotāju telpu nodrošinājumam 

Izmaksu nosaukums Summa, EUR 

Pakalpojuma nodrošināšanai iesaistīto darbinieku darba alga+ VSAOI 7,14 

Elektrība 0,34 

Granulas ūdens sildīšanai 0,76 

Granulas apkures nodrošināšanai 1,67 

Veļas mazgāšanas pakalpojums 0,68 

Saimniecības preces- WC papīrs, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi 0,26 

Atkritumi 0,05 

Internets 0,07 

Skolas apsardze 0,23 

Skolas amortizācija 0,60 

Kopā izdevumi 1 personai: 11,80 
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