
APSTIPRINĀTS

Ar Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra sēdes lēmumu Nr. 11

Nosaukums Nr. Pakalpojums
EKK 

kods

Izmaksas uz 1 

audzēkni 

mēnesī (euro) 

Ādažu PII

Izmaksas uz 1 

audzēkni 

mēnesī (euro) 

Kadagas PII

Vidējās 

izmaksas uz 

1 audzēkni 

mēnesī (euro)

1. Atalgojums 1.1.
Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru

piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)
1100 100,13          137,91          119,02          

2. Darba devēja 

VSAOI
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 24,09            32,89            28,49            

3. Komandējumi un 

darba braucieni
3.1.

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,

darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas

Savienības fondiem)

2100 -                0,03              0,02              

4. Pakalpojumu 

samaksa
2200 37,36            19,80            28,58            

4.1. Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 0,13              1,50              0,81              

4.2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 7,91              12,00            9,96              

4.3.
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi
2230 1,12              1,23              1,17              

4.4.
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

(izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)
2240 27,36            5,07              16,22            

4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 -                -                -                

4.6. Īres un nomas maksa 2260 0,84              -                0,42              

2300 21,33            23,84            22,58            

5.1.
Izdevumi par precēm iestādes darbības

nodrošināšanai
2310 4,19              4,77              4,48              

5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 14,53            15,68            15,10            

5.3.

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas

dzīvnieki un to uzturēšana

2340 0,04              0,06              0,05              

5.4. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 1,50              2,28              1,89              

5.5.

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus 

(EKK 2363))

2360 -                -                -                

5.6.
Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta

dotācijas mācību līdzekļu iegādei)
2370 1,07              1,05              1,06              

6. Izdevumi periodikas 

iegādi
6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0

7.Pamatlīdzekļu 

nolietojums
7.1.

Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais pamatlīdzekļu 

nolietojumus, ko aprēķina, 

ievērojot pašvaldībām noteikto 

ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību, un ko dala 

ar audzēkņu skaitu attiecīgajās izglītības iestādēs

3,87              3,27              3,57              

Kopā 186,77          217,74          202,26          

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks

Ādažu novada detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām atbalstam pirmsskolas izglītības programmas izmaksām privātajās 

pirmsskolas izglītības iestādēs 2016.gadam.

5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita pamatkapitāla veidošanā

Izmaksu aprēķins veikts atbilstoši LR 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", balstoties uz 2015.gada faktiskajām izmaksām. 


