1.pielikums

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins
Iestāde

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa

Maksas pakalpojuma veids: Taksometru liceneces kartiņu izsniegšana
Laikposms

Izdevumu
klasifikācijas
kods

gads

Rādītājs (materiāla/izejvielas nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu
veidi)

Izmaksu apjoms
noteiktā laikposmā
viena maksas
pakalpojuma veida
nodrošināšanai

2

3

1

Tiešās izmaksas
1119 Pakalpojuma sniegšanā iesaitītā darbinieka atalgojums
Darba devēja samaksātās VSAOI pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem
12109
darbiniekiem
22103 Inetrneta pakalpojumi
23114 Laminēšanas plēve
23114 Toneru izmaksas
23111 Biroja papīrs

Tiešās izmaksas kopā:
Netiešās izmaksas

Netiešās izmaksas kopā:
Koeficients( īpatsvars)
Netiešās izmaksas (attiecināmās)
Pakalpojuma izmaksas kopā:
Maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā (gab.)
Maksas pakalpojuma izcenojums (euro ) (pakalpojuma izmaksas kopā, dalītas ar maksas
Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab.)*
Prognozētie ieņēmumi gadā (euro )* (prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā,
Piezīme. *Ailes neaizpilda, ja izvēlētais laikposms ir viens gads.

Aprēķinu sastādīja: ________________________________________________
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)

Aprēķinu saskaņo: ________________________________________________
(vārds, uzvārds)

201.86
0.2
12.3
2.73
1.33

1056.34

1119 Pakalpojuma sniegšanā iesaitītā darbinieka atalgojums
Darba devēja samaksātās VSAOI pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem
12109
darbiniekiem
22439 Iekārtu remonti
22448 Taksometru stāvvietu uzturēšana (100m2)
2224 Atkritumu izvešana 2 konteineri

(amats)

837.92

(paraksts)

117.6
28.33
0.65
109.8
370.24

626.62
0.07
43.86
1100.20
264
4.17

Pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 27.02.2020. lēmumam
Nr.62 (protokols Nr.3, 6.§)

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
(iestāde vai struktūrvienība)
Nr.p.k.
1.

Pakalpojuma veids
Taksometru licences
kartītes/licences kartītes
dublikāta izsniegšana

Mērvienība
gab.

Cena bez PVN
(euro )
4.13

PVN
(euro )
0.87

Cena ar PVN
(euro )
5.00

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins
Iestāde __________________________________________________________________
Maksas pakalpojuma veids:
Laikposms:
Izdevumu
klasifikācijas
kods

Rādītājs (materiāla/izejvielas nosaukums,
atlīdzība un citi izmaksu veidi)

1

Izmaksas kopā
gadam

Paskaidrojums/aprēķins par maksas
pakalpojumā iekļauto summu

Uz pakalpojumu
attiecinātā
summa (gadam)

2
Proporcijai:

xxx

Nekustāmā īpašuma platība

xxx

Darba dienas gadā

xxx

Darba stundas gadā

xxx

Pārdoto pakalpojumu skaits

xxx

Cita proporcija_
Tiešās izmaksas

At 1119

Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku
atalgojums

837.92

13020

St 12109
P

Darba devēja samaksātās VSAOI pakalpojuma
sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem
Maksas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie
22
pakalpojuma izdevumi
interneta pakalpojumi

A.Saliņas gada alga/ darba stundām gadā* 3
dienas mēnesī (13020/2002*(1.2*8*12)

3136.518

837.92

201.86
0.1985

39.7

Gadā 1.darbiniekam

0.1985

P

23

Maksas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie
materiālu iegādes izdevumi
Laminēšanas plēve
Papīrs
Toneri

16.36

12.3
1.33
274

Tikai kartiņām 100%

12.30
1.33
2.73

1papīra iepakojums(500lapas/2)

Citas tiešās

C

Tiešās izmaksas kopā:

Tizm= At+St+P+C

1056.33

Netiešās izmaksas

Adm kopā
Adm
Adm
Adm
Adm
Adm
Adm
Adm

Adm
Adm
Adm
Adm

626.62
Iestādes vadībā un administrācijā nodarbināto
1119 darbinieku un citu darbinieku darba algas

Klientu konsultants

12109

117.6

11760

Klientu konsultanta gada alga*

Darba devēja samaksātās VSAOI admin.
darbiniekiem

117.6

28.33

Iekārtu remonti

65

Taksometru stāvvietu uzturēšana (100m2)

109.8

7.56 100m2+pvn

109.8

Atkritumu izvešana 2 konteineri

370.24

52 ned*2xnedēļā* 2kont.*1.78

370.24

16156.518

A.Saliņas gada alga

16156.518

22

0.65

23
PL nolietojums
Citi ar pakapojumu saisnīti netieši izdevumi

Nekustamo īpašumu pārvaldīšanā iesaistīto
darbinieku plānotā atlīdzība(gadā) ( darbinieku
atlīdzība, kas tieši iesaistīti lēmumu
pieņemšanas, līgumu slēgšanas, aprēķina
veikšanas procesā, kā arī pārbaudes un
kontroles procesā)
Visos iznomātāja darbības virzienos iesaistīto
darbinieku plānotā atlīdzība (gadā);

16156.518

244518.86

NĪAP nodaļas gada atalgojums

244518.86

Koeficients( īpatsvars)
Netiešās izmaksas kopā:
Pakalpojuma izmaksas kopā:

k
Nizm= Adm x k
Tizm+Nizm

Vsk

Maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā (gab.)

0.07

41.40
1097.74

264

Maksas pakalpojuma izcenojums (euro ) (pakalpojuma
izmaksas kopā, dalītas ar maksas pakalpojuma vienību skaitu noteiktā

Imp= (Tizm+Nizm)/Vsk laikposmā)

Maksas pakalpojuma izcenojums (euro ) ar PVN
Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab.)*
Prognozētie ieņēmumi gadā (euro )* (prognozētais maksas
pakalpojumu skaits gadā, reizināts ar maksas pakalpojuma

Piezīme. *Ailes neaizpilda, ja izvēlētais laikposms ir viens gads.

Aprēķinu sastādīja: ________________________________________________
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)

Aprēķinu saskaņo: ________________________________________________
(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

4.16
5.03

