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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 12.februārī                                                                         Nr. KND1-3/20/47 

                                                                                                       (protokols Nr.4, 15.§) 
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 domes Finanšu komitejas 2020.gada 12.februāra atzinumu,balsojot „par”- 
10 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Jānis 
Siliņš, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Gundars Vērītis), „pret”- nav, 
„atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas izdevumu tāmi pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem 2020.gadā 329 163,04 EUR (trīs simti divdesmit deviņi 
tūkstoši viens simts sešdesmit trīs euro un 04 euro centi) un noteikt norēķinu maksu 
par vienu citas pašvaldības audzēkni 84,92 EUR (astoņdesmit četri euro un 92 euro 
centi) mēnesī (Pielikums). 

2. Apstiprināt Birzgales pamatskolas izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem 2020.gadā 158 080,56 EUR (viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši 
astoņdesmit euro un 56 euro centi) un noteikt norēķinu maksu par vienu citas 
pašvaldības audzēkni 154,98 EUR (viens simts piecdesmit četri euro un 98 euro centi) 
mēnesī (Pielikums). 

3. Apstiprināt VPII Birztaliņa izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
2020.gadā 178 542, 78 EUR (viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti 
četrdesmit divi euro un 78 euro centi) un noteikt norēķinu maksu par vienu citas 
pašvaldības audzēkni 222,07 EUR (divi simti divdesmit divi euro un 07 euro centi) 
mēnesī (Pielikums). 



 

 
 

4. Apstiprināt VPII Gaismiņa izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 
2020.gadā 501 855, 12 EUR (pieci simti viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit pieci 
euro un 12 euro centi) un noteikt norēķinu maksu par vienu citas pašvaldības audzēkni 
189,24 EUR (viens simts astoņdesmit deviņi euro un 24 euro centi) mēnesī 
(Pielikums). 

5. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu Ķeguma novada domes 
2019.gada 25.septembra lēmumu Nr.KND1-3/19/318 „Par izglītības iestāžu izdevumu 
tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem” (protokols Nr.17, 5.§). 

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 
13.02.2020. 
datums 
 


