
SASKAŅOTS: 

_______________________________ 

                                          (amats) 

______________________________                                                     

(personiskais paraksts)(V.Uzvārds)   

                                    

__________________________ 

(dd.mm.gggg.) 

Izcenojuma aprēķins maksas pakalpojumam 

Rugāju novada Sociālā dienesta Dienas aprūpes centrs 

 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem 

Izdevum

u (EKK) 

Attiecināmo izmaksu dati Izmaksas 

viena gada 

laikā 

(1) (2) (3) 

 Tizm - tiešās izmaksas x 

 Darbinieku algas (Soc.reh(2), Soc.d., DAC vadītājs, Aprūpētājs (2), 

grāmatvedis, cits speciālists uz uzņēmuma l. (fizioterapeits, ergoterapeits, 

psihologs u.c.) 

4115,6*12=

49387,20 

 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 49387,20*2

3.59%= 

11650,44 

 Algās 1kl./d. 15,14 eur    

 Kopā = Tizm EUR 

61037,64 

 Nizm - netiešās izmaksas x 

 Mācību materiāli un līdzekļi   

 

0,24*21d.*

12mēn.= 

60,48 

eur/gadā 1 

klientam 

 Kancelejas preces un biroja preces   

 

0,10*21d.*

12mēn.= 

25,20 eur 

 

 Saimniecības un higiēnas preces   

 

0,15*21d.*

12mēn.= 

37,80 eur 

 

 Sakaru pakalpojumi (telefons, internets, pasts)   

 

0,20*21d.*

12mēn.= 

50,40 eur 

 

 Ar admin.darbību saistītie izdevumi (darba aizsardz.sist.uzturēš.pak., 

bankas konta apkalp. u.c.)   

 

0,18*21d.*

12mēn.= 

45,36 eur 

 

 Darba devēja apmaksātie veselības izdevumi   0,20*21d.*



 12mēn.= 

50,40 eur 

 

 Darbinieku izglītības izdevumi   

 

0,08*21d.*

12 mēn.= 

20,16 eur 

 Telpas (īre, komunālie maksājumi, uzturēšanas pasākumi)   

 

2,28*21d.*

12 mēn.= 

574,56 eur 

 

 

 Saimnieciskie pamatlīdzekļi, inventārs, inventāra remonts (materiāli un 

pakalpojums)   

 

0,22*21d.*

12 mēn.= 

55,44 eur 

 

 Transports (degviela, īre, apkope, adrošināšana u.c.)   

 

0,48*21d.*

12 mēn.= 

120,96 eur 

 Supervīzija   0,50*21d.*

12mēn.= 

126 eur 

  EUR 

1166,76 

(gadā 1 

klientam)*1

6 klienti 

 Kopā = Nizm 18 668,16 

 KOPĀ = Tizm + Nizm 79 705,80 

   

 Vsk - plānotais vienību skaits vienam gadam gab 4032 

(ja 16 

klienti 

dienā) 

Imp - izcenojums maksas pakalpojumam vienai vienībai 

(Tizm+Nizm)/Vsk 
EUR 

19,77 

(noapaļots) 

Plānotie ieņēmumi vienā gadā (Vsk x Imp) EUR 

79 712,64 

 

Aprēķinu sastādīja: _______________________________________________ / ___________  

(amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts) (dd.mm.gggg.) 

  



SASKAŅOTS: 

_______________________________ 

                                          (amats) 

______________________________                                                     

(personiskais paraksts)(V.Uzvārds)   

                                    

__________________________ 

(dd.mm.gggg.) 

Izcenojuma aprēķins maksas pakalpojumam 

Rugāju novada Sociālā dienesta Dienas aprūpes centrs 

 

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

Izdevum

u (EKK) 

Attiecināmo izmaksu dati Izmaksas 

viena gada 

laikā 

(1) (2) (3) 

 Tizm - tiešās izmaksas x 

 Darbinieku algas (Soc.reh(2), Soc.d., DAC vadītājs, Aprūpētājs (2), 

grāmatvedis, cits speciālists uz Uzņēmuma l. (fizioterapeits, ergoterapeits, 

psihologs u.c.) 

4115,6*12=

49387,20 

 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 49387,20*2

3.59%= 

11650,44 

 Algās 1 kl./d. 15,14 eur    

 Kopā = Tizm EUR 

61037,64 

 Nizm - netiešās izmaksas x 

 Mācību materiāli un līdzekļi   

 

0,24*21d.*

12mēn.= 

60,48 

eur/gadā 1 

klientam 

 Kancelejas preces un biroja preces   

 

0,10*21d.*

12mēn.= 

25,20 eur 

 

 Saimniecības un higiēnas preces   

 

0,15*21d.*

12mēn.= 

37,80 eur 

 

 Sakaru pakalpojumi (telefons, internets, pasts)   

 

0,20*21d.*

12mēn.= 

50,40 eur 

 

 Ar admin.darbību saistītie izdevumi (darba aizsardz.sist.uzturēš.pak., 

bankas konta apkalp. u.c.)   

 

0,18*21d.*

12mēn.= 

45,36 eur 

 

 Darba devēja apmaksātie veselības izdevumi   0,20*21d.*



 12mēn.= 

50,40 eur 

 

 Darbinieku izglītības izdevumi   

 

0,08*21d.*

12 mēn.= 

20,16 eur 

 Telpas (īre, komunālie maksājumi, uzturēšanas pasākumi)   

 

2,28*21d.*

12 mēn.= 

574,56 eur 

 

 

 Saimnieciskie pamatlīdzekļi, inventārs, inventāra remonts (materiāli un 

pakalpojums)   

 

0,22*21d.*

12 mēn.= 

55,44 eur 

 

 Transports (degviela, īre, apkope, adrošināšana u.c.)   

 

0,48*21d.*

12 mēn.= 

120,96 eur 

 Supervīzija   0,50*21d.*

12mēn.= 

126 eur 

  EUR 

1166,76 

(gadā 1 

klientam)*1

6 klienti 

 Kopā = Nizm 18 668,16 

 KOPĀ = Tizm + Nizm 79 705,80 

   

 Vsk - plānotais vienību skaits vienam gadam gab 4032 

(ja 16 

klienti 

dienā) 

Imp - izcenojums maksas pakalpojumam vienai vienībai 

(Tizm+Nizm)/Vsk 
EUR 

19,77 

(noapaļots) 

Plānotie ieņēmumi vienā gadā (Vsk x Imp) EUR 

79 712,64 

 

 

Aprēķinu sastādīja: _______________________________________________ / ___________  

(amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts) (dd.mm.gggg.) 

  



 

Rugāju novada Sociālā dienesta Dienas aprūpes centra cenrādis maksas pakalpojumiem 

(pašvaldības iestādes/struktūrvienības nosaukums) 

 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez 

PVN 

(EUR) 

PVN 

(EUR) 

Cena ar 

PVN 

(EUR) 

1. Dienas aprūpes centrs personām ar garīga 

rakstura traucējumiem 

 pers. 19,77   

2. Dienas aprūpes centrs bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem 

pers. 19,77   

      

 

Spēkā 

no______________  

(dd.mm.gggg.) 

 

Piezīme. Ja maksas pakalpojumam nepiemēro PVN vai piemēro samazināto nodokļa likmi, 

cenrādī pie attiecīgā maksas pakalpojuma izdara atbilstošu atsauci un piezīmēs norāda likuma 

"Par pievienotās vērtības nodokli" attiecīgo pantu un tā daļu. 

 

 


