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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

 

19.09.2019.                                                                                                  Nr. 289 

                                                                                                                     (protokols Nr. 10, 19.§) 

 

Par izmaksām mēnesī par vienu izglītojamo  

Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs  

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  

no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 276 “Valsts 

izglītības informācijas sistēmas noteikumi”, 2019. gada 1. septembrī Valsts izglītības 

informācijas sistēmā Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs reģistrēto 

izglītojamo skaits ir: Rugāju novada vidusskolā – 211, Rugāju novada Eglaines pamatskolā – 78. 

Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9. punkts 

nosaka, ka, aprēķinot izmaksas saimnieciskajā gadā par vienu izglītojamo konkrētā izglītības 

iestādē, aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļauj izglītības iestādes 

iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts 

budžeta finansējumu un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu), 

ņemot vērā audzēkņu skaitu uz saimnieciskā gada 1. janvāri. Pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019. gadā pēc iepriekšējā, t.i., 

2018. gada, naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības 

iestādēs ir šādi: EUR 151 905 – Rugāju novada  Eglaines pamatskolā un EUR 249 776 – Rugāju 

novada vidusskolā. Aprēķinātās izmaksas no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. 

decembrim par vienu izglītojamo pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs ir: Rugāju novada  

Eglaines pamatskolā – EUR  162.29 (viens simts sešdesmit divi euro, 29 centi), Rugāju novada 

vidusskolā – EUR 98.65 (deviņdesmit astoņi euro, 65 centi).   

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 418 „Kārtība, 

kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”  

10. punktu, kas nosaka, ka pakalpojuma sniedzējs līdz saimnieciskā gada 20. oktobrim precizē 

viena izglītojamā izmaksas mēnesī un saskaņo tās ar pakalpojuma saņēmēju, ja uz saimnieciskā 

gada 1. septembri ir mainījies izglītojamo skaits, un ņemot vērā Finanšu komitejas 2019. gada 

12. septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Jānis Ikstens, 

Lauris Krēmers, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim izmaksas mēnesī par 

vienu izglītojamo Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs: 
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1.1. Rugāju novada Eglaines pamatskolā – EUR  162.29 (viens simts sešdesmit divi euro, 

29 centi), 

1.2. Rugāju novada vidusskolā – EUR  98.65 (deviņdesmit astoņi euro, 65 centi). 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai 

Šaicānei. 

 

Pielikumā: Tabula „Izmaksas mēnesī par vienu izglītojamo Rugāju novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem no 2019. gada 1. septembra līdz  2019. gada 31. decembrim” uz 2 

lpp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

20.09.2019.  


