
 

 

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu izmaksu tāme

Izglītības iestāde PII Pie Maijiņas+

Izglītības iestādes dibinātājs SIA Pie Maijiņas+

Reģistrācijas Nr. 40203001848

Juridiskā adrese Mārupes nov., Mārupe, Dravnieku iela 2, LV-2167

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas adrese/es Mārupes nov., Mārupe, Dravnieku iela 2, LV-2167

Tālrunis 26 320 960

E-pasta adrese Maija.Culkstane@gmail.com

Izmaksu periods 2021.gads (marts-decembris)

Ekonomiskās

klasifikācijas

kods 

Izglītības iestāde KOPĀ
PPII

FINASĒJUMS

VECĀKU

FINANSĒJUMS

Aprēķinā iekļautie izdevumi

1100 Atalgojumi 38,000.00 25,936.95 12,063.05

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas 8,774.20 5,988.84 2,785.36

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 500.00 341.28 158.72

2200 Pakalpojumu samaksa 3,000.00 2,047.65 952.35

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 400.00 273.02 126.98

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem; 1,400.00 955.57 444.43

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi 500.00 341.28 158.72

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 

kapitālo remontu); 500.00 341.28 158.72

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi; 200.00 136.51 63.49

2260 Īres un nomas maksa - - -

2300

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

neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 2,500.00 1,706.38 793.62

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 1,000.00 682.55 317.45

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli - - -

2340

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

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana - - -

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 500.00 341.28 158.72

2360

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi 

(izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)); - - -

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 1,000.00 682.55 317.45

2400 Izdevumi periodikas iegādei 200.00 136.51 63.49

Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums, kas tiek aprēķināts, ievērojot ilgtermiņa 

ieguldījumu uzskaites kārtību un kurš tiek dalīts ar audzēkņu skaitu attiecīgajā 

izglītības iestādē. 3,600.00 2,457.19 1,142.81

Aprēķinā neiekļautie izdevumi

Valsts budžeta mērķdotācija, ko privātā izglītības iestāde saņem par bērniem, kam 

tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei - - -

Vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas mēnesī (no pusotra gada līdz 

4 gadu vecumam) 404.10 275.82 128.28

Vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas mēnesī (5-6 gadus veciem 

bērniem) - - -

Eiropas Struktūrfondu projektu finansējuma izmaksas 2,520.00 1,720.03 799.97

 

Datums: 01.02.2021

Dibinātāja paraksta tiesīgā persona________________________________ (Maija Čulkstāne, Valdes locekle)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI

Tāmē iekļautie izdevumi ir aplēse par periodu no 2021.gada marta līdz decembra beigām, kas balstīta uz plānoto bērnu skaitu (14 bērni) un 

paredzamajām izmaksām. Uzņēmums tiki uzsāk savu darbību tapēc nav pieejami faktiskie dati. 


