4. pielikums
Rīgas domes 2016. gada 16. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 191
(RD 26.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 114 redakcijā; piemērojams no 01.01.2022.)

Detalizēts atšifrējums pašvaldības izdevumiem pirmsskolas izglītības programmas
nodrošināšanai pa izdevumu pozīcijām

Nr.

Pakalpojums

EKK
kods

KOPĀ
(euro)

1. Atalgojums

1.1.

1100

52 837 041

2. Darba devēja
valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātās iemaksas

2.1.

1200

13 780 112

3. Komandējumi un
darba braucieni

3.1.

2100

0

4. Pakalpojumu
samaksa

4.1.

Atalgojums (izņemot pedagogu
atalgojumu, kuru piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta)
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas (izņemot
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, kuras piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta)
Mācību, darba un dienesta
komandējumi, dienesta, darba
braucieni (izņemot tos, kas
finansēti no Eiropas Savienības
fondiem)
Pasta, telefona un citi sakaru
pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi
un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi
Remontdarbi un iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi (izņemot
ēku, būvju un ceļu kapitālo
remontu)
Informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi
Īres un nomas maksa
Izdevumi par precēm iestādes
darbības nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie
materiāli
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas
preces, medicīniskās ierīces,

2210

3239

2220

3 432 117

2230

392 474

2240

1 032 201

2250

2782

2260
2310

8610
1 693 989

2320

18 309

2340

40 324

Nosaukums

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
5. Krājumi,
materiāli,
energoresursi,
preces, biroja preces
un inventārs, kurus
neuzskaita

4.6.
5.1.
5.2.
5.3.

2

pamatkapitāla
veidošanā
5.4.
5.5.

5.6.

6. Izdevumi par
periodikas iegādi
7. Pamatlīdzekļu
nolietojums

6.1.

8. Valsts budžeta
mērķdotācija

8.1.

7.1.

8.2.

8.3.

medicīniskie instrumenti,
laboratorijas dzīvnieki un to
uzturēšana
Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un
apgādē esošo personu uzturēšanas
izdevumi (izņemot ēdināšanas
izdevumus (EKK 2363))
Mācību līdzekļi un materiāli
(izņemot valsts budžeta dotācijas
mācību līdzekļu iegādei)
Izdevumi periodikas iegādei
Pašvaldības izglītības iestāžu
kopējais pamatlīdzekļu
nolietojums, ko aprēķina, ievērojot
pašvaldībām noteikto ilgtermiņa
ieguldījumu uzskaites kārtību, un
ko dala ar bērnu skaitu attiecīgajās
izglītības iestādēs
Mērķdotācija pedagogu
atalgojumam
Mērķdotācija valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
Mērķdotācija mācību līdzekļu
iegādei

2350

399 452

2360

165 313

2370

319 384

2400

0
302 980

1100

8 736 432

1200

2 060 925

2370

262 522

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam vecumā no
pusotra līdz četriem gadiem*

307,85

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam obligātās
izglītības vecumā*

229,27

* Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam aprēķināts, ievērojot Ministru
kabineta noteikumos noteikto metodiku un ņemot vērā, ka Pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs 2021. gada 1. septembrī pirmsskolas izglītības programmas apguvei
Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēti 24 043 bērni, no kuriem 12 314 bērni
vecumā no pusotra gada līdz četriem gadiem un 11 729 bērni obligātās izglītības vecumā.
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