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Kārtība, kādā nosaka vidējās izmaksas
vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā
Naukšēnu novada vidusskolā
1.
Kārtība nosaka, kā Naukšēnu novada pašvaldība aprēķina izmaksas budžeta
gadā par vienu audzēkni Naukšēnu novada vidusskolā pirmsskolas izglītības programmā.
2.
Naukšēnu novada vidusskola īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības
programmu.
3.
Izmaksas aprēķina, saskaņā ar LR Ministru Kabineta 23.08.2001. noteikumiem
Nr. 381 „Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības
programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”, LR Ministru Kabineta
13.07.1999. noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
4.
LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” nosaka kārtību, kādā pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie
iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības izglītības iestādes vai sociālās aprūpes iestādes sniegtos
pakalpojumus, noslēdz līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto
pakalpojumu samaksu.
5.
Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto
citas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, šo noteikumu izpratnē ir
pakalpojuma sniedzējs. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji
saņem pakalpojumu, ir pakalpojuma saņēmējs.
6.
Pakalpojuma sniedzējs līdz attiecīgā budžeta gada 1.aprīlim vai triju mēnešu
laikā pēc tam, kad izglītojamie (turpmāk – audzēkņi) sākuši apmeklēt pašvaldības izglītības
iestādi, sagatavo un nosūta parakstīšanai pakalpojuma saņēmējam līgumu par viena audzēkņa
izmaksām pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par kārtību, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
7.
Aprēķinot izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni izglītības iestādē,
izmaksu aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujami šādi izglītības
iestādes iepriekšējā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi:
7.1. atalgojumi (EKK 1100), izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta; prēmijas, naudas balvas un materiālo stimulēšanu
(EKK 1148), darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170);
7.2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un
kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta);
7.3. mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK
2100), izņemot ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumus; dienesta, darba
braucienus (EKK 2120);
7.4. pakalpojumu samaksa (EKK 2200):
7.4.1. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210);
7.4.2. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220);
7.4.3. iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi (EKK 2230);

7.4.4. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un
ceļu kapitālo remontu) (EKK 2240);
7.4.5. informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (EKK 2250);
7.4.6. īres un nomas maksa (EKK 2260), izņemot transportlīdzekļu nomas
maksu (EKK 2262);
7.5. krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita pamatkapitāla veidošanā (EKK 2300):
7.5.1. biroja preces un inventārs (EKK 2310);
7.5.2. kurināmais un enerģētiskie materiāli (EKK 2320), izņemot degvielas
izdevumus (EKK 2322);
7.5.3. zāles, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti (EKK 2340);
7.5.4. kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (EKK 2350);
7.5.5. valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas
izdevumi (EKK 2360), izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK2363);
7.5.6. mācību līdzekļi un materiāli (EKK 2370);
7.6. izdevumi periodikas iegādei (EKK 2400);
7.7. bibliotēku krājumi (EKK 5233).
8. Pašvaldība vidējās izmaksas vienam izglītojamam Naukšēnu novada vidusskolas
pirmsskolas izglītības programmā aprēķina un apstiprina novada domes sēdē līdz tekošā gada
1.martam, pēc izglītojamo skaita 1.janvārī un līdz kārtējā budžeta gada 1.oktobrim precizē uz
vienu audzēkni noteikto mēneša maksājuma summu ar pakalpojuma saņēmēju, ja uz kārtējā
budžeta gada 1.septembri ir mainījies audzēkņu skaits.
9. Domes lēmumu par vidējām izmaksām vienam izglītojamam pirmskolas izglītības
programmā publicē pašvaldības un Naukšēnu novada vidusskolas mājaslapā internetā.
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