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Izmaksu periods

Kods

Izmaksas par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē (bērniem no
pusotra līdz četriem gadiem), EUR

2439.64

Izmaksas par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē (obligātā
sagatavošana pamatizglītības ieguvei), EUR

2439.64

Izmaksas* par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē ir aprēķinātas, atbilstoši
ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujot šādus iepriekšējā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus
un šādas aprēķinātas vērtības, kuras dalītas ar audzēkņu skaitu uz kārtējā gada 1.septembri attiecīgajā
pirmsskolas izglītības iestādē, EUR:
Nosaukums
Summa, EUR

Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts
budžeta)Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no
valsts budžeta)Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju
1100 no valsts budžeta)

891.54

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta)Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas
(izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)Darba devēja VSAOI,
pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts
1200 budžeta)

210.31

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos,
kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem)Mācību, darba un dienesta komandējumi,
dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības
fondiem)Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot
2100 tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem)
2200 Pakalpojumu samaksa
2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

17.63
362.06

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
2230 izdevumi

190.43

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo
remontu)Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
2240 kapitālo remontu)
2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
2260 Īres un nomas maksa

0
31.49
14.07

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
2300 neuzskaita pamatkapitāla veidošanā
2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai
2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli

175.42
58.87

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti,
2340 laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

8.79
340.55

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot
ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo
2360 personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))

0

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu
iegādei)Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu
2370 iegādei)
2400 Izdevumi periodikas iegādei
Kopā līdzekļi
Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums (uz vienu izglītojamo)
Iepriekšējā gada valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam, valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mācību līdzekļiem

16.30
615.68

617.82

34.19
0
2351.65
87.99

6045.81

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 1.septembrī
Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī

12
12

Vidējās izmaksas** vienam izglītojamam mēnesī (no pusotra līdz četru gadu
vecumam)

224.30

Vidējās izmaksas** vienam izglītojamam mēnesī (obligātā sagatavošana
pamatizglītības ieguvei)

182.31

Apliecinu, ka šajā tāmē iekļautie izdevumi ir veikti izmaksu periodā, tie atbilst normatīvajiem aktiem par izmaksu
ekonomisko klasifikāciju, norādītā informācija ir patiesa.
Valdes priekšsēdētājs

A. Apsītis

Apsīte 64221242
* izmaksas uz vienu bērnu iestādē nav dalītas, jo ir jaukta vecuma grupa
** aprēķiniem izmantotas formulas no 08.12.2015. MK not. Nr.709

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

