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                                                                     Pielikums nr.1 

Līgums Nr.  

2022.gada 1.februārī 

Tāme par iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem  

Nosaukums Nr. Pakalpojums 
EKK 

kods 

Summa,E

UR 

1. Atalgojums 
1.1. 

Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru 

piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 
1100 

 

20443 

 

2. Darba devēja VSAOI 

2.1. 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

(izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts 

budžeta) 

1200 1830 

3. Komandējumi un 

darba braucieni 3.1. 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas 

finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 

2100 0 

4. Pakalpojumu samaksa     2200 10705 

  
4.1. Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 20 

  
4.2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0 

  

4.3. 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
2230 960 

  
4.4. 

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 
2240 220 

  
4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 

 

515 

 

  
4.6. Īres un nomas maksa 2260 8570 

 
4.7. Citi pakalpojumi 2270 420 



5. Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces un 

inventārs, kurus 

neuzskaita pamatkapitāla 

veidošanā 

  

  

2300 1500 

  
5.1. 

Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
2310 820 

  5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0 

  

5.3. 
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 

2340 0 

  
5.4. 

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 
2350 

0 

 

  

5.5. 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšanas izdevumi (izņemot 

ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 

2360 0 

  
5.6. 

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts 

budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 
2370 680 

6. Izdevumi periodikas 

iegādi 
6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0 

7. Kopā pašvaldības līdzekļi     34478 

8.Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums  0 

9.Kopā izdevumi  34478 

10.Valsts mērķdotācijas pedagogu  atalgojumam  22334 

11. Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas(5-6 gadu) vecumā 2020.gada 

1.septembrī  
22 

12.Izmaksas vienam izglītojamajiem obligātās sagatavošanas vecumā  130,60 

 

Apliecinu, ka tāmē iekļautie izdevumi ir veikti izmaksu periodā, tie atbilst normatīvajiem aktiem par izmaksu 

ekonomisko klasifikāciju, norādītā informācija ir patiesa, aprēķins sakrīt ar iestādes gada pārskatu. 

 

 

Sastādija  

Valdes priekšsēdētāja :                             /E.Ņikonova  /                                                               

 
Ņikonova 

29363613 

 

 

 


