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Nolikums  

Vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas 

aprēķināšanas kārtība 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 22 daļu 

1. Nosakot vidējo izmaksu apmēru kārtējam saimnieciskajam gadam par vienu izglītojamo, aprēķinā 

atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujami šādi izglītības iestādes iepriekšējā budžeta 

gadā  pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi:  

1.1. 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)); 

1.2. 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); 

1.3. mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot 

ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumus, dienesta, darba braucienus (EKK 2120)); 

1.4. pakalpojumu samaksa (EKK 2200): 

1.4.1. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210); 

1.4.2. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220); 

1.4.3.  iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi (EKK 2230); 

1.4.4. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo 

remontu) (EKK 2240); 

1.4.5. informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (EKK 2250);īres un nomas maksa (EKK 2260) 

(izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262)); 

1.5. krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

pamatkapitāla veidošanā (EKK 2300): 

1.5.1. biroja preces un inventārs (EKK 2310); 

1.5.2. kurināmais un enerģētiskie materiāli (EKK 2320) (izņemot degvielas izdevumus (EKK 

2322)); 

1.5.3. zāles, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti (EKK 2340); 

1.5.4. kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (EKK 2350); 

1.5.5. valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (EKK 

2360) (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)); 

1.5.6. mācību līdzekļi un materiāli (EKK 2370); 

1.6. izdevumi periodikas iegādei (EKK 2400); 

1.7. bibliotēku krājumi (EKK 5233). 

2. Izglītības iestādēs, kurās tiek realizēta gan pirmsskolas izglītības, gan pamatizglītības programma, 

katrai iestādei visu pirmsskolas programmas izglītojamo izmaksas mēnesī tiek aprēķinātas, reizinot 

viena izglītojamā izmaksas ar pirmsskolas izglītojamo skaitu. 

3. Pašvaldības pirmsskolas izglītības programmas vidējās izmaksas kārtējam budžeta gadam tiek 

aprēķinātas, izdalot visu izglītības iestāžu pirmsskolas programmu izmaksu summu mēnesī 

iepriekšējā budžeta gadā ar visu izglītības iestāžu pirmsskolas izglītojamo skaitu kārtējā gada 1. 

janvārī pēc šādas formulas: A=
Σ Bk

ΣCk
 ,  kur 

A – vidējās viena bērna izmaksas kārtējā budžeta gadā; 

Bk  – katras izglītības iestādes pirmsskolas programmu uzturēšanas izdevumi iepriekšējā budžeta 

gadā; 

Ck – pirmsskolas izglītojamo skaits katrā izglītības iestādē kārtējā gada 1. janvāri. 
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