
Precizēta

Kods
SUMMA, 

EUR

1100
55 325,27

1200
12 807,41

2100
1 215,06

2200 82 958,26

2210 1 767,15

2220 12 665,73

2230
13 870,01

2240
4 964,19

2250 495,88

2260 49 195,30

2300
15 906,23

2310 9 883,72

2320 826,98

2340

2350 394,24

2360

2370 4 801,29

2400

168 212,23

1 085,00

169 297,23

Valsts budžeta mērķdotācija, tajā skaitā: 42 784,00

42 784,00

36

21

15

212 081,23

5 891,15

490,93

KOPĀ LĪDZEKĻI

Pamatlīdzekļu nolietojums

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju 

no valsts budžeta)

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

Izglītības iestādes dibinātāja nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Juridiskā adrese:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Izglītības programmas īstenošanas adrese: Marijas iela 14, Valmiera, LV-4201

64221242

info@universum.lv

NOSAUKUMS

Izglītojamo skaits obligātā sagatavošanā pamatizglītības ieguvei

Vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai bērniem 

no 1.5 gada līdz 4 gadiem gadā

Kopējie izglītības iestādes pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi

Vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 

bērniem no 1.5 gada līdz 4 gadiem mēnesī

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam

PRIVĀTĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "Pamatskola UNIVERSUM"                                               

IZMAKSU TĀME  2020.gadam

pēc Biedrības "Universum" un SIA "Izglītības un attīstības centrs Universum"                                                       

(kura reorganizācijas rezultātā ir Biedrības "Universum" funkciju, tiesību, finanšu līdzekļu pārņēmējs)                

naudas plūsmas uzskaitītiem līdzekļiem 2019.gadā

Izglītojamo skaits uz 01.09.2019., tajā skaitā:

Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

KOPĀ IZDEVUMI

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

Īres un nomas maksa

SIA "Izglītības un attīstības centrs Universum"
44103123757

Marijas iela 14, Valmiera, LV-4201

Pakalpojumu samaksa

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti 

no Eiropas Savienības fondiem)

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

pamatkapitāla veidošanā
Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot 

ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

Izdevumi periodikas iegādei

mailto:info@universum.lv


3 038,88

253,24

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

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 pārskata datiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu 

dienestā.

Vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības 

ieguvei mēnesī

Vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības 

ieguvei gadā

2020.gada 24.janvāris

Dibinātāja parakstiesīgā persona

Valdes priekšsēdētājs Andis Apsītis 


