
1.pielikums

EKK kods Izmaksu veidi

Izmaksu tāme pēc 
2022.gada faktiskajām 
izmaksām (pēc naudas 

plūsmas principa)

1100 Atalgojums no izglītības iestādes budžeta līdzekļiem 246 635.00
1100 Atalgojums no valsts mērķdotācijas

1200
Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas no izglītības iestādes 
budžeta līdzekļiem 58 181.20

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas no mērķdotācijas

2110
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 
braucieni

2200 Pakalpojumi 97 174.00
2210     Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 7 743.00
2220     Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 8 514.00

2230
    Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 22 431.00
2240     Remontdarbi un telpu uzturēšana 4 589.00
2250     Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 44 597.00

2260
    Īres un nomas maksa (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu 

(EKK 2262)) 9 300.00
2300 Materiāli (neieskaitot mērķdotāciju mācību materiāliem) 50 464.00

2310     Biroja preces un inventārs 12 089.00

2320
    Kurināmais un enerģētiskie materiāli  (izņemot degvielas 

izdevumus (EKK 2322))

2340
    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, 

medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 9 035.00

2360
    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 
uzturēšana (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0.00

2370     Mācību līdzekļi un materiāli 29 340.00

5233 Bibliotēku krājumi  (neieskaitot mērķdotāciju mācību materiāliem)

Kopā izdevumi: 452 454.20

Kopā iestādes līdzekļi 452 454.20
Skolēnu skaits 506
Izmaksas 1 audzēknim (gadā) 894.18
Izmaksas 1 audzēknim (mēnesī) 74.51

Iestādes vadītājs /Marina Jefremova/
paraksts Vārds Uzvārds

Izmaksu aprēķinā par vienu audzēkni iekļauti šādi izdevumi: atalgojumi (EKK 1100) (izņemot prēmijas un naudas balvas (EKK 1148) un darba devēja 
piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170)); darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (EKK 
1200) (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no prēmijām un naudas balvām (EKK 1148) un darba devēja piešķirtajiem labumiem 
un maksājumiem (EKK 1170));mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumus, darba 
braucienus (EKK 2120)); pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210); izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220); iestādes 
administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (EKK 2230); remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 
(izņemot kapitālo remontu (EKK 2240)); informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (EKK 2250); īres un nomas maksa (EKK 2260) (izņemot 
transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262)); 

izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai (EKK 2310);  kurināmais un enerģētiskie materiāli (EKK 2320) (izņemot degvielas izdevumus 
(EKK 2322)); zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana (EKK 
2340);  kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (EKK 2350); valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi 
(EKK 2360) (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363); mācību līdzekļi un materiāli (EKK 2370); izdevumi periodikas iegādei (EKK 2400); 
bibliotēku krājumi (EKK 5233).
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