Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000067986
Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130
tālr. 67910518, fakss 67910532
e-pasts: novada.dome@stopini.lv

APSTIPRINĀTS
ar 16.01.2019. domes lēmumu
prot. Nr.42, p.4.8.
Viena audzēkņa aprēķinātās izmaksas Stopiņu novada pirmsskolas izglītības
iestādēs savstarpējiem norēķiniem ar citām privātām pirmsskolas izglītības
iestādēm no 01.01.2019.

Rādītāji
Bērnu skaits uz 01.09.2018. (B)

Ekonomiskās
klasifikācijas kodi
X

Vidēji Stopiņu
novada
pirmsskolas
izglītības iestādēs
553

t.sk. 1)bērnu skaits vecumā no 1.5-4 gadi

317

2) bērnu skaits vecumā virs 5 gadi

236

Pašvaldības budžetā saņemtās Valsts budžeta
mērķdotācijas (M)

X

212423

Darba samaksa, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts
budžeta

X

167591.26

Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, kuras piešķir
kā mērķdotāciju no valsts budžeta

X

40372.74

Valsts mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei

X

4459

Darba samaksa(izņemot pedagogu atalgojumu,kuru
piešķir kā mērķdotāciju no valsts)

1100

941553.33

Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas( izņemot
VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1200

284841.78

Mācību,darba un dienesta komandējumi

2100

348

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

2210

3444.15

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

80981.93

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu

2230

3791.09

2240

59231.4

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
(izņemot kapitālo remontu)
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2250

738.89

Īre un noma

2260

29769.41

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

2310

14265.88

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2320

8877.1

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās
ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki
un to uzturēšana

2340

907.78

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

2350

16584.97

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu
uzturēšana(izņemot EKK 2363)

2360

4943.63

Mācību līdzekļi un materiāli(izņemot valsts dotāciju)

2370

10677.51

Izdevumi periodikas iegādei
Izglītības iestādes izmaksas atbilstoši MK noteikumu
Nr.709 6.p. (P)

2400

0

Pamatlīdzekļu kopējais nolietojums 2018.gadā (K)

1460956.85
5100-5200

Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi (L)

36531.59
1709911.44

Izdevumi uz vienu audzēkni norēķiniem ar privāto
izglītības iestādi 1,5.-4.gadi bērni ( mēnesī) EUR

X

257.67

Izdevumi uz vienu audzēkni norēķiniem ar privāto
izglītības iestādi 5.-6.gad.bērni ( mēnesī) EUR

X

182.66

Viena audzēkņa izmaksu aprēķins tiek veikts piemērojot
kabineta noteikumu Nr.709. metodiku.

08.12.2015. Ministru

