3.pielikums
Ministru kabineta
2016.gada ____._____________ noteikumiem Nr.______

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu
1.tabula
Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksāms 20____.gadā
KODI
Pašvaldības nosaukums (novads, pilsēta)
Pārskata gads
Izpilde pēc uzkrāšanas principa

62.resora
programma

Programmas nosaukums

A

Izglītības iestādes veids

B

1000 Atlīdzība

Atlikums uz
pārskata
perioda
sākumu

Saņemts
pārskata
periodā no
valsts budžeta
mērķdotācijas

Kopā

Pedagogu
darba
samaksai

1.

2.

3.

4.

C

tajā skaitā:

Faktiskais
Atlikums uz
naudas līdzekļu
pārskata perioda
atlikums un
beigām
pārskata perioda
Piemaksām Piemaksām Piemaksām
(1.+2.-3.)
beigām
par
par
par
3.kvalitātes 4.kvalitātes 5.kvalitātes
pakāpi
pakāpi
pakāpi
5.

6.

7.

8.

9.

01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
tai skaitā:
Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
Internātskolas
Speciālās internātskolas
Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētie attīstības
un rehabilitācijas centri
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas
05.00.00 obligātajām iemaksām

Speciālās skolas

Pašvaldības vadītājs, vai viņa pilnvarota persona:
(paraksts, vārds, uzvārds, amats-pilnvarotai personai)

Atbildīgais par informāciju:
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

Tālrunis ________________________
e-pasts _________________________

20___.gada ___________________________________

IZMNotp3_070716_specskolufinansesana; 3.pielikums Ministru kabineta noteikumu projektam „Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu, speciālās izglītības pirmsskolas grupu
un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu finansēšanas kārtība”

2.tabula
Pārskats par mērķdotācijas izlie tojumu uzturē šanas izdevumie m 20____.gadā
KODI
Pašvaldības nosaukums (novads, pilsēta)
Pārskata periods gada 3 mēneši, gada 6 mēneši, gada 9 mēneši, gads (norādīt nepieciešamo)
Izpilde pēc
uzkrāšanas
principa

62.resora
programma

Programmas nosaukums

A

B

Izglītības iestādes veids

Atlikums uz
pārskata
perioda
sākumu

Saņemts
pārskata
periodā no
valsts budžeta
mērķdotācijas

C

1.

2.

Izpilde pēc naudas plūsmas principa
2000
Preces un pakalpojumi

1000
Atlīdzība

5000
Pamatkapitāla veidošana

Izglītības
Zāles un citi
iestāžu
Remontdarbi
medicīnas
Iekārtas,
Komandējumi
darbinieku
un iestāžu
Mācību Ēdināšanas
materiāli,
Mācību Medicīnas sadzīves
Siltumapgāde un dienesta
Energoresursi
(izņemot
uzturēšanas
līdzekļi izdevumi
medicīnas
grāmatas iekārtas
tehnika,
braucieni
pedagogus) pakalpojumi
iekārtu
mēbeles
atlīdzība
uzturēšana
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Faktiskais
Atlikums uz
naudas līdzekļu
Citi
Izpilde kopā
pārskata
atlikums un
izdevumi* (sum(3.līdz 14.)) perioda beigām
pārskata perioda
(1.+2.-15.)
beigām

14.

15.

16.

17.

01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
tai skaitā:
Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
Internātskolas
Speciālās internātskolas
Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētie attīstības
un rehabilitācijas centri

* Uzskaitījums - citi izdevumi
Nr.p.k.

Budžeta
Izdevumu
izdevumu
nosaukum
klasifikācij
s
as kods

Summa

1.
2.
3.
utt.

Kopā (atbilstoši 14. kolonnai )

Pašvaldības vadītājs, vai viņa pilnvarota persona:
(paraksts, vārds, uzvārds, amats-pilnvarotai personai)

Atbildīgais par informāciju:
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

Tālrunis ________________________
e-pasts _________________________

20___.gada ___________________________________

IZMNotp3_070716_specskolufinansesana; 3.pielikums Ministru kabineta noteikumu projektam „Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu, speciālās izglītības pirmsskolas grupu
un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu finansēšanas kārtība”

