
         
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

TUKUMA  NOVADA  DOME 
Reģistrācijas Nr.90000050975 

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 

Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876 

www.tukums.lv     e-pasts: pasts@tukums.lv 

 

 

L Ē M U M S 

Tukumā 

2023. gada 26. janvārī        Nr. TND/23/16 

prot. Nr. 1, 16. § 

 

 

Par vienam izglītojamam nepieciešamajām  

vidējām izmaksām Tukuma novada 

pašvaldības izglītības iestādēs 2023. gadā 

 

 

 

Saskaņā ar 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” un Tukuma 

novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošo noteikumu Nr. 29 “Par Tukuma novada pašvaldības 

atbalstu bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes” 3. punktu pašvaldības 

Finanšu nodaļa atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai metodikai aprēķina atbalsta apmēru vienam 

bērnam mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam un Tukuma novada Izglītības pārvalde to publicē 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes vietnē www.tip.edu.lv sadaļā “Pakalpojumi”. Ir veikts aprēķins 

par vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā 

Tukuma novada pašvaldībā (vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu Tukuma novada 

pašvaldības izglītības iestādēs aprēķins pievienots pielikumā). 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta 2.2 daļu, pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai metodikai nosaka vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas 

izglītības programmā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) attiecīgās 

pašvaldības izglītības iestādēs, un saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu 

Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās 

noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības 

iestādei” 7.1 punktu pašvaldība, nosakot vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas 

pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pašvaldības izglītības iestādēs, atsevišķi aprēķina 

izmaksas bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un bērniem, kam nepieciešama 

obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Ņemot vērā minēto, Tukuma novada dome nolemj: 

 

1. noteikt šādas vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas 

izglītības programmā Tukuma novada pašvaldībā 2023. gadā: 

1.1. bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam 283,63 EUR (divi simti astoņdesmit 

trīs euro, 63 centi); 

1.2. bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 171,87 EUR 

(viens simts septiņdesmit viens euro, 87 centi), 
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2. uzdot Tukuma novada pašvaldības administrācijas Lietvedības un IT nodaļai atbilstoši 

Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas 

metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 

izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 17. punktam domes lēmumu nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        G. Važa 
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Pielikums 
Tukuma novada domes 26.01.2023.  

lēmumam Nr. TND/23/16 (prot. Nr.1, 16.§) 

 

Vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu  

Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs aprēķins 2023. gadā 

 

Kods Nosaukums 

Summa 

EUR 

1100 Atalgojums (izņemot mērķdotācijas) 3644083 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (izņemot 

mērķdotācijas) 

999933 

2100 Komandējumi un dienesta braucieni (izņemot ESF finansējumu) 24 

2200 Pakalpojumi (izņemot EKK 2262, EKK 2270 ) 772111 

2210 Izdevumi par sakaru pakalpojumiem 7991 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 450416 

2230 Dažādi pakalpojumi 28794 

2240 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 268853 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 13520 

2260 Īre un noma 2537 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 

186428 

2310 Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 65571 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 36166 

2340 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 

1363 

2350 Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 56499 

2360 Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā esošo personu uzturēšana 

(izņemot ēdināšanas izdevumus EKK 2363) 

6501 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu 

iegādei) 

20328 

2400 Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem 273 

 Pamatlīdzekļu nolietojums 2022. gadā 366316 

 Kopā 5969168 

 Audzēkņu skaits 01.09.2022. 2119 

 Izdevumi uz vienu audzēkni gadā EUR 2816,97 

 Izdevumi uz vienu audzēkni mēnesī EUR 234,75 

 Mērķdotācija un dotācija no valsts budžeta  

1000 Atalgojums ( mērķdotācija pedagogu atalgojumam un nodoklim) 1224197 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli - no valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu 

iegādei 

18738 

 

 

Aprēķini: 

1. Kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi (L) 2022. gadā ir 7212103 euro 

(5969168 (P+K) + (1224197+18738)(M)); 

 

2. Vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai bērniem no pusotra gada līdz 

četru gadu vecumam (I₁) ir 283,63 euro  

I₁=(7212103(L) / (12x2119 (B)); 

 

3. Vidējās izmaksas, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei (I₂) ir 

171,87 euro (929 bērni ir 5-6 gadīgie uz 01.09.2022.)  

I₂=(7212103(L)x(929(B₂)/2119(B))-(1224197+18738)(M))/ 12x929(B₂)); 
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kur  

L - kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi; 

P - pašvaldības pirmsskolas izglītības izmaksas 2022. budžeta gadā; 

K-pašvaldības izglītības iestāžu kopējo pamatlīdzekļu nolietojums 2022. gadā; 

M-2022. gada valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam un VSAOI un valsts budžeta 

dotācija mācību līdzekļu iegādei; 

I₁-vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai bērniem no pusotra gada līdz 

četru gadu vecumam; 

I₂-vidējās izmaksas, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei; 

B-kopējais bērnu skaits pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uz 2022. gada 1. septembri; 

B₂-bērnu skaits pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kam nepieciešama obligātā 

sagatavošana pamatizglītības ieguvei uz 2022. gada 1. septembri. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs       G. Važa 


