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Jelgavā 2018.gada 22.februārī (prot.Nr.____) 

 

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS  

2018.GADA 22.FEBRUĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.___  

“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2016.GADA 28.JANVĀRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.16-3  

“JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

NODROŠINĀŠANAS FUNKCIJAS ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA”” 

 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības 

likuma 26.panta pirmo daļu, Izglītības 

likuma 17.panta 2.
4
 daļu 

 

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 

„Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas 

kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2016, 28. nr.; 2016, 107., 180. nr.; 2017, 33. nr.) šādus 

grozījumus: 

 

1. Aizstāt 29.1.apakšpunktā skaitli un vārdu “185,07 euro” ar skaitli un vārdu “200,00 

euro”; 

2. Aizstāt 29.2.apakšpunktā skaitli un vārdu “111,93 euro” ar skaitli un vārdu “134,08 

euro”; 

3. Izteikt 29.
1
 punktu šādā redakcijā: 

“29.
1
 Pašvaldības atbalsta apmēru noteikt 200,00 euro mēnesī bērnam, kurš apgūst 

obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, ja privātā izglītības iestāde nodrošina: 

29.
1
1. nepārtrauktu pedagoģisko procesu (ne mazāk kā 12 stundas dienā); 

29.
1
2. pedagoģisko procesu nodrošina pedagogs ar atbilstošu izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju; 

29.
1
3. pirmsskolas izglītības pedagoga mēneša darba algu ne mazāku par 730,00 euro 

par 40 darba stundu nedēļu.” 

4. Aizstāt 41.punktā skaitli un vārdu “2017.gada” ar skaitli un vārdu “2018.gada”; 

5. Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:  

 “8.pielikums 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.16-3 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu viena bērna vidējās 

izmaksas norēķiniem ar privātajām izglītības iestādēm 

 

Ekonomiskās 

klasifikācijas 

kods 

Budžeta izdevumi  

saskaņā ar iepriekšējā gada (2017) pēc naudas plūsmas 

uzskaitītiem izdevumiem 

Kopā (euro) 

1100 
Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā 

mērķdotāciju no valsts budžeta) 
2 558 826,72 
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1200 
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot 

VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 
689 478,62 

2100 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības 

fondiem) 

503,63 

2200 Pakalpojumu samaksa 855 748,67 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 10 275,12 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 361 544,43 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi  
35 904,07 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 
427 455,20 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 11 105,21 

2260 Īres un nomas maksa 9 464,64 

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

inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 
310 388,68 

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 100 746,61 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0,00 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un 

to uzturēšana 

4 956,21 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 111 694,10 

2360 

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus 

(EKK 2363)) 

8 034,25 

2370 
Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta 

dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 
84 957,51 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 1 842,23 

 
Kopā pašvaldības līdzekļi  4 416 788,55 

 
Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 231 372,49 

 
Kopējie izdevumi  4 648 161,04 

 

Valsts budžeta mērķdotācija (pedagogu atalgojums, 

VSAOI, mācību līdzekļi) 
772 323,61 

Kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi 5 420 484,65 

Bērnu skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 2017.gada 1.septembrī 1 282 

Bērnu skaits obligātās sagatavošanas vecumā 2017.gada 1.septembrī 977 

Izmaksas mēnesī vienam bērnam no pusotra līdz četru gadu vecumam 199,96 

Izmaksas mēnesī vienam bērnam obligātās sagatavošanas vecumā 134,08” 

 

 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs                  A.Rāviņš 


