
2.pielikums Jūrmalas domes 

2022.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.9 

(protokols Nr.6, 14.punkts) 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķins atbilstoši  

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709  

"Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību,  

kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām 

 sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas  

privātai izglītības iestādei" 

 

Nr. Nosaukums 

EKK 

Izmaksas 

vienam 

audzēknim 

mēnesī 

2021.gadā 

(euro) 

1.1. 

Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru 

piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 1100 181,05 

2.1. 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

(izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts 

budžeta) 1200 58,26 

3.1. 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas 

finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 2100 0,01 

4. Pakalpojumu samaksa 2200 19,93 

4.1. Izdevumi par sakaru pakalpojumiem 2210 0,26 

4.2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 15,06 

4.3. Dažādi pakalpojumi 2230 0,47 

4.4. 

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot  kapitālo remontu) 2240 3,45 

4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0,27 

4.6. Īre un noma 2260 0,42 

5. 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

pamatkapitāla veidošanā 2300 6,57 

5.1. Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 2310 1,96 

5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0,95 

5.3. 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to 

uzturēšana 2340 0,08 

5.4. Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 2350 2,09 

5.5. 

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē dienesta 

(amatā) esošo personu uzturēšanas izdevumi 

(izņemot ēdināšanas izdevumus) (EKK2363)) 2360 0,58 

5.6. 

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts 

budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 2370 0,91 



2 

6. 

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku 

krājumiem 2400 0,00 

7. Kopā pašvaldību līdzekļi   265,82 

8. Pamatlīdzekļu nolietojums   14,50 

9. Kopējie izdevumi   280,32 

10. Valsts mērķdotācija   39,46 

11. 

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu 

vecumam 1.septembrī   953 

12. 

Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 

1.septembrī   637 

13 Izglītojamo skaits kopā   1590 

14. 

Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz 

četru gadu vecumam   319,78 

15. 

Izmaksas vienam izglītojamam obligātās 

sagatavošanas vecumā   221,28 

 

1. Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā ēdināšanas pakalpojuma izmaksas apmērs, kādu 

pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz privātajai izglītības iestādei  

 

Nosaukums EKK 

Izmaksas vienam 

izglītojamajam dienā 

2022.gadā 

(euro) 

Ēdināšanas izmaksas vienam 

izglītojamajam 
2363 1.90 

 

 

 


