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  LĒMUMS 
Ķegumā 

2019.gada 25.septembrī                                                                         Nr.KND1-3/19/318 
                                                                                                        (protokols Nr.17,5.§) 

 
Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs). 

Izglītības likuma 17.panta otrā daļa kā vienu no pašvaldības kompetencēm nosaka, lai 
nodrošinātu iespēju apmeklēt izglītības iestādi pēc brīvas izvēles bērnam, kura dzīvesvieta 
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet kurš mācās izglītības iestādē, kas atrodas 
citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pašvaldībai atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajai kārtībai ir pienākums slēgt līgumu par piedalīšanos attiecīgās pašvaldības padotībā 
esošas izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā. 

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 12.panta pirmā daļa paredz, ka Ministru 
kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie 
iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības izglītības iestāžu sniegtos pakalpojumus, noslēdz 
līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu apmaksu. 

Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumi Nr.418 „Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” paredz 
kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini.  

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada  
25.septembra atzinumu, 

balsojot „par”- 12 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits,  
Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas izdevumu tāmi pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem 2019.gadā 314 888,39 EUR (trīs simti četrpadsmit tūkstoši 
astoņi simti astoņdesmit astoņi euro un 39 euro centi) un noteikt norēķinu maksu par 
vienu citas pašvaldības audzēkni 80,74 EUR (astoņdesmit euro un 74 euro centi) 
mēnesī (Tāme-pielikumā). 

2. Apstiprināt Birzgales pamatskolas izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem 2019.gadā  142 232,70 EUR (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divi 
simti trīsdesmit divi euro un 70 euro centi) un noteikt norēķinu maksu par vienu citas 
pašvaldības audzēkni 134,69 EUR (viens simts trīsdesmit četri euro un 69 euro centi) 
mēnesī (Tāme-pielikumā). 

3. Apstiprināt VPII Birztaliņa izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
2019.gadā 155 159,67 EUR (viens simts piecdesmit pieci tūkstoši viens simts 
piecdesmit deviņi euro un 67 euro centi) un noteikt norēķinu maksu par vienu citas 
pašvaldības audzēkni 195,91 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro un 91 euro 
centi) mēnesī (Tāme-pielikumā). 



 

 
 

4. Apstiprināt VPII Gaismiņa izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
2019.gadā 437 216, 59 EUR (četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti 
sešpadsmit euro un 59 euro centi) un noteikt norēķinu maksu par vienu citas 
pašvaldības audzēkni 168, 68 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro un 68 euro 
centi) mēnesī (Tāme-pielikumā). 

5. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu Ķeguma novada domes 
2019.gada 13.februāra lēmumu Nr.KND1-3/19/42 (protokols Nr.3, 15.§)„Par 
izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem” . 

6. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Grāmatvedības un finanšu nodaļai, 
1.-4.punktā minētajām pašvaldības iestādēm un pašvaldības speciālistei izglītības 
jautājumos. 

 

 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
26.09.2019. 
datums 
 


