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LĒMUMS 
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18.02.2021.                                     Nr. 44 

                                                                                                                                     (protokols Nr. 3, 20.§) 

 

Par izmaksām 2021. gada mēnesī par vienu izglītojamo  

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  

no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 

  

Ministru kabineta 2020. gada  28. jūnija noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4. punkts nosaka, ka pašvaldība, 

kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto citas pašvaldības administratīvajā teritorijā 

deklarētie iedzīvotāji, līdz attiecīgā saimnieciskā gada 1. aprīlim sagatavo un nosūta pakalpojuma 

saņēmējam parakstīšanai līguma projektu par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības izglītības 

iestādē. Līguma pielikumos norāda faktisko izglītojamo skaitu un pašvaldības apstiprinātos izglītības 

iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus.  

Pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021. gadā 

pēc iepriekšējā, t.i., 2020. gada, naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi Rugāju novada pašvaldības vispārējās 

izglītības iestādēs ir šādi: 170574,04 EUR – Rugāju novada  Eglaines pamatskolā un 263047,81 EUR – 

Rugāju novada vidusskolā. Valsts izglītības informācijas sistēmā 2021. gada 1. janvārī reģistrēto audzēkņu 

skaits Rugāju novada  Eglaines pamatskolā ir 71 un Rugāju novada vidusskolā – 214. Līdz ar to aprēķinātās 

izmaksas saimnieciskajā gadā par vienu izglītojamo pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs ir: Rugāju 

novada  Eglaines pamatskolā – 200,20 EUR (divi simti euro, 20 centi), Rugāju novada vidusskolā –102,43 

EUR (viens simts divi euro, 43 centi). 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9. punktu, kas 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 2021. gada 1. janvārī, kā arī ņemot 

vērā Finanšu komitejas 11.02.2021. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, 

Kaspars Duļevskis, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju 

novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt izmaksas 2021. gada mēnesī par vienu izglītojamo Rugāju novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim saskaņā ar pielikumu. 

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

 

Pielikumā: Izmaksas 2021. gada mēnesī par vienu izglītojamo Rugāju novada pašvaldības vispārējās 

izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 

no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim uz 2 lpp.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S.Kapteine 

 

 
 

RUGĀJU NOVADA DOME 


