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Jaunpiebalgas novada domes

LĒMUMS
Nr. 5
Jaunpiebalgas novadā Jaunpiebalgas pagastā

2019.gada 4.februārī
sēdes protokols Nr.1; 5.§

Par līguma slēgšanu par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestādes sniegtajiem
pakalpojumiem
(ziņo V. Tirzmalis, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)
Jaunpiebalgas novada dome ir saņēmusi SIA “Cēsu Jaunā pamatskola” (turpmāk –
biedrība), reģ. Nr.44103119959, iesniegumu, kurā norādīts, ka biedrība vēlas slēgt līgumu par
savstarpēju norēķinu kārtību par izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem. Iesniegumam
pievienots biedrības līguma projekts un Jaunpiebalgas novadā deklarēto audzēkņu saraksts.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir 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;
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un
izglītības atbalsta iestādēm u.c.).
2016.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2.punkts
paredz, ka pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto citas
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, speciālās pirmsskolas izglītības iestādes,
sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas vai vakara un neklātienes (maiņu) vispārējās izglītības
iestādes sniegtos pakalpojumus (turpmāk – pakalpojuma saņēmējs), ir pienākums slēgt šo
noteikumu līgumu par savstarpējiem norēķiniem.
2019.gada 4.februārī Jaunpiebalgas novada dome ar lēmumu Nr.4 “Par Jaunpiebalgas
novada domes vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadam apstiprināšanu” apstiprināja
Jaunpiebalgas novada domes vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmi pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadam, ar kuru
noteica, ka izdevumi vienam skolniekam mēnesī ir 101,22 EUR.
Ņemot vērā, ka domei ir pienākums slēgt minēto līgumu ar valsts un pašvaldību
izglītības iestādēm, bet nav pienākums slēgt šādu līgumu ar privātām izglītības iestādēm,
dome realizē brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot Jaunpiebalgas novada iedzīvotāju
intereses un atbalsta līdzfinansējuma piešķiršanu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. un 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
2016.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2.punktu, un ņemot
vērā Finanšu un Attīstības komitejas 04.02.2019. sēdes atzinumu (protokols Nr.1),
Jaunpiebalgas novada dome, atklāti balsojot, “par” 8 deputāti – Laimis Šāvējs, Lolita Zariņa,
Aija Sila, Ilva Grauze, Madara Intenberga, Dainis Šulcs, Raimonds Dombrovskis, Mārtiņš
Smilgins, „pret” – 0 balsis, „atturas” – 0 balsis, nolemj:
1. Atbalstīt SIA “Cēsu Jaunā pamatskola” (turpmāk – skola), reģ. Nr.44103119959
iesniegto priekšlikumu un piešķirt līdzfinansējumu E. D., personas dzēsts, 101,22
EUR apmērā un N. D., personas kods dzēsts, 101,22 EUR apmērā līdz 2019.gada
31.decembrim;
2. Slēgt līgumu ar skolu “Par savstarpēju norēķinu kārtību par izglītības iestādes
sniegtajiem pakalpojumiem”;
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes izpilddirektorei Dacei BišereiValdemierei.
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