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Reģ.Nr.
Juridiskā adrese

Tālrunis
E-pasta adrese
Izglītības iestādes nosaukums
Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas
adrese/-s
Izmaksu periods
Izmaksas
par
pirmsskolas
izglītības
310,80
pakalpojumu privātā izglītības iestādē, EUR
Izmaksas par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē ir aprēķinātas,
atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujot šādus iepriekšējā gadā (ja ir dibināta
jauna izglītības iestāde, atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei) pēc naudas
plūsmas uzskaitītos izdevumus un šādas aprēķinātas vērtības, kuras dalītas ar audzēkņu
skaitu uz kārtējā gada 1.septembri attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē, EUR:
1. Atalgojumi (EKK 1100) (izņemot pedagogu
atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no
1763,43
valsts budžeta)
2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās
iemaksas,
pabalsti
un
kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts
289,78
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts
budžeta)
3. Mācību, darba un dienesta komandējumi,
dienesta, darba braucieni (EKK 2100)
0,00
(izņemot tos, kas finansēti no Eiropas
Savienības fondiem)
4. Pakalpojumu samaksa (EKK 2200):
---------------------------------------------4.1. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
14,35
(EKK 2210);
4.2. izdevumi
par
komunālajiem
139,53
pakalpojumiem (EKK 2220);
4.3. iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
417,96
izdevumi (EKK 2230);
4.4. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
277,75
kapitālo remontu) (EKK 2240);
4.5. informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
0,00
(EKK 2250);
4.6. īres un nomas maksa (EKK 2260).
535,24
1

5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, ----------------------------------------------biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita
pamatkapitāla veidošanā (EKK 2300):
5.1. izdevumi par precēm iestādes darbības
166,04
nodrošināšanai (EKK 2310);
5.2. kurināmais un enerģētiskie materiāli
0,00
(EKK 2320);
5.3. zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
medicīniskās
ierīces,
medicīniskie
0,00
instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to
uzturēšana (EKK 2340);
5.4. kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
0,00
materiāli (EKK 2350);
5.5. valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē
esošo personu uzturēšanas izdevumi
0,00
(EKK 2360) (izņemot ēdināšanas
izdevumus (EKK 2363));
5.6. mācību līdzekļi un materiāli (EKK 2370)
(izņemot valsts budžeta dotācijas mācību
73,85
līdzekļu iegādei).
6. Izdevumi periodikas iegādei (EKK 2400)
0,83
7. Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums, kas tiek
aprēķināts, ievērojot ilgtermiņa ieguldījumu
50,80
uzskaites kārtību un kurš tiek dalīts ar
audzēkņu skaitu attiecīgajā izglītības iestādē.
8. Citi izdevumi (ja tādi tiek norādīti,
0,00
nepieciešams norādīt izdevumu veidu).
Apliecinu, ka šajā tāmē iekļautie izdevumi ir veikti izmaksu periodā, tie atbilst
normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju, norādītā informācija ir patiesa.
Datums
2016.gada 6.janvāris
Dibinātāja paraksttiesīgas personas paraksts,
amats, vārds, uzvārds
__________________________
Izpilddirektore Inese Buka
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