
1 EKK 1100 Atalgojumi  (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta). 184 705,71

2 EKK 1200
 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (izņemot valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta).
48 285,00

3 EKK 2100
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni  (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas 

Savienības fondiem).
1 220,00

4 EKK 2200 Pakalpojumu samaksa: 49 342,00

5 EKK 2210 pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi; 7 654,00

6 EKK 2220  izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem; 8 500,00

7 EKK 2230 iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi; 6 000,00

8 EKK 2240  remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu); 12 000,00

9 EKK 2250 informācijas tehnoloģiju pakalpojumi; 0,00

10 EKK 2260 īres un nomas maksa . 15 188,00

11 EKK 2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla 

veidošanā .
33 850,00

12 EKK 2310 izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai . 26 000,00

13 EKK 2320 kurināmais un enerģētiskie materiāli; 3 850,00

14 EKK 2340
zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to 

uzturēšana.
0,00

15 EKK 2350 kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli . 1 500,00

16 EKK 2360
valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 

2363);
0,00

17 EKK 2370 mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei); 2 500,00

18 EKK 2400 Izdevumi periodikas iegādei . 150,00

19 8 853,29

20 326 406,00

21 Valsts budžeta  mērķdotācija, tajā skaitā: 26 387,00

22
pedagogu, kas īsteno obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,  atalgojumam un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām
25599

23 mācību līdzekļu iegādei 788

24 Izdevumi kopā izmaksu aprēķinam 352 793,00

25 97

26 Izglītojamo skaits vecumā no 1.5 līdz 4 gadiem  58

27 Izglītojamo skaits obligātajā sagatavošanā pamatizglītības ieguvei 39

28 3637,04

29 303,09

30 2960,45

31 246,7

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

SIA Rūķu māja PPII Reģ.nr.43602010526 Svētes 20a Jelgava izmaksu tāme pēc iepriekšējā (2020)gada faktiski uzskaitītās naudas 

plūsmas

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
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Budžeta izdevumi 2020.gadā Euro

Pamatlīdzekļu nolietojums

KOPĀ:

Izglītojamo skaits  uz 01.09.2020., tajā skaitā:

Viena izglītojamā vecumā no 1,5 līdz 4gadiem vidējā izmaksa gadā

Viena izglītojamā vecumā no 1,5 līdz 4gadiem vidējā izmaksa mēnesī

Viena izglītojamā , kas apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, vidējā izmaksa gadā

Viena izglītojamā , kas apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, vidējā izmaksa mēnesī


