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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2017.gada 25.janvārī

Nr.1
(prot.Nr.1, 2.punkts)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.9 “Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz
pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātai pirmskolas izglītības
iestādei”
Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 17.panta 2.4daļu

Izdarīt grozījumus Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.9 un izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
1.pielikums
Lielvārdes novada pašvaldības 2016.gada 31.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Par kārtību, kādā
Lielvārdes novada pašvaldība sedz izmaksas pirmskolas
izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē”

Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi
2016.gadā uz vienu audzēkni
kods

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pašvaldības finansējums

Pirmsskolas
iestādes
kopā (EUR)
1 142 430,01

1000

Atlīdzība

789 697,68

1100

Atalgojums

621 912,91

1200

167 784,77

2000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla
rakstura pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

2200

Pakalpojumi

2210

pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

2220

izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2230
2240

iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi
remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

2250

informāciju tehnoloģiju pakalpojumi

291 637,50
47,69
105 476,73
1 424,77
48 180,57
6 871,56
48 203,69
213,66

2260

īres un nomas maksa

2300
2310

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
biroja preces un inventārs

2320

kurināmais un enerģētiskie materiāli

2340

zāles, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti

2350

kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

2360

valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi

2370

mācību līdzekļi un materiāli

4 231,39

2400

Izdevumi periodikas iegādei

0,00

582,48
186 113,08
11 034,35
37 729,75
800,95
15 047,36

Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums

117 269,28

61 094,83

Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam

141056

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 01.09.2016

248

Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 01.09.2016

177

Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumā mēnesī
Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā mēnesī

Domes priekšsēdētājs

I.Balodis

251,66
185,25

