
2 - 4 gadi 5 - 6 gadi

Izmaksas uz 1 

audzēkni 

mēnesī (euro)

Izmaksas uz 1 

audzēkni 

mēnesī (euro)

1. Atalgojums 1.1.

atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā 

mērķdotāciju no valsts budžeta); 1100 146.48 99.17

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 34.58 23.89

3. Komandējumi un darba braucieni 3.1.

mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 

braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības 

fondiem); 2100 1.40 1.40

4. Pakalpojumu samaksa 2200 0.00 0.00

4.1. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 0.90 0.90

4.2. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 8.64 8.64

4.3.

iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 8.19 8.19

4.4.

remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, 

būvju un ceļu kapitālo remontu) 2240 35.95 35.95

4.5. informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0.39 0.39

4.6. īres un nomas maksa 2260 1.69 1.69

2300 0.00 0.00

5.1. izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 4.36 4.36

5.2.  kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 6.69 6.69

5.3.

zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, 

medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 2340 0.00 0.00

5.4. kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 7.42 7.42

5.5.

valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas 

izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus) 2360 0.00 0.00

5.6.

mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas 

mācību līdzekļu iegādei); 2370 4.30 4.30

6. Izdevumi periodikas iegādei 6.1. izdevumi periodikas iegādei 2400 0.09 0.09

7.Pamatlīdzekļu nolietojums 7.1. Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums noliet. 1.92 1.92

263.00 205.00

audzēkņu skaits 9 16

Valdes locekle Zanda Zvīgule

5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla 

PAVISAM

Tāme Biedrības Tautskola 99 Baltie  zirgi

teritoriālās struktūrvienības "Ikšķiles Brīvā skola"

pirmsskolai 2019.gadā

nosaukums nr. pakalpojums EKK kods


