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Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu un  

mācību literatūras iegādei 2019. gadā  

Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm sadalījumu 

 

Pašvaldība ir saņēmusi ir Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM)  31.01.2019. 

vēstuli Nr. 4-7e/19/318 “Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību 

literatūras iegādei 2019. gadā” (reģistrēta 31.01.2019., Nr. 87). Tās pielikumā norādīts IZM 

finansējuma aprēķins pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2019. gadā.  

Rugāju novada pašvaldībai proporcionāli izglītojamo skaitam izglītības iestādēs pēc 

Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem 01.09.2018. aprēķinātais kopējais finansējums ir 

EUR 4 794. Finansējumu IZM sadala, ņemot vērā izglītojamo skaitu iepriekšējā gada 1. 

septembrī  attiecīgi republikas pilsētu izglītības iestāžu un novadu izglītības iestāžu un privāto 

izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmās, vispārējās pamatizglītības programmās un 

vispārējās vidējās izglītības programmās un valsts augstskolu dibināto vidējās izglītības iestāžu 

vispārējās vidējās izglītības programmās, kā to paredz Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumu 

Nr. 41 “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 

4. punkts. 

Augstāk minēto noteikumu 5. punkts nosaka, ka republikas pilsētu pašvaldības un novadu 

pašvaldības finansējumu piešķir pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās 

izglītības programmas. 

Izglītības pārvalde, organizējot detalizēta valsts budžeta sadalījuma īstenošanu, ir 

aprēķinājusi finansējumu pašvaldības  vispārējās izglītības iestādēm: Rugāju novada vidusskolai 

– EUR 3 393, Rugāju novada Eglaines pamatskolai – EUR 1 401. Savukārt skolas Izglītības 

pārvaldei ir iesniegušas priekšlikumus  IZM noteiktā finansējuma sadalījumam pa izdevumu 

pozīcijām: finansējums mācību literatūras iegādei un finansējums mācību līdzekļu iegādei. 

Pašvaldība ierosina apstiprināt  finansējuma mācību līdzekļu un mācību literatūras  iegādei 

pašvaldības skolām 2019. gadā sadalījumu saskaņā ar pielikumu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, kas paredz 

gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iegūšanā), ņemot vērā Finanšu komitejas 14.02.2019. atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: Sandra Kapteine, Kārlis Brūvers, Lauris Krēmers, Andris 

Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada 

dome nolemj: 
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Apstiprināt  valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 

2019. gadā Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm sadalījumu saskaņā ar 

pielikumu. 

 

 

Pielikumā Valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2019. gadā 

Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm sadalījums uz 1 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

25.02.2019.  


