
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma izmaksu tāme

Izglītības iestādes dibinātāja nosaukums SIA "Ruela"

Reģistrācijas numurs 40103541891

Juridiskā adrese Ed.Smiļģa 38-11,Rīga ,LV-1002

Tālrunis 26327320

E-pasta adrese siaruela@inbox.lv

Izglītības iestādes nosaukums PPII" Kriksīša draugi"

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas adrese/-s Ed.Smiļģa 38-11,Rīga ,LV-1002

Izmaksas par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē. EUR (bērniem no pusotra līdz četriem gadiem) 320

Izmaksas par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē. EUR (obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei) 0

1100 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 33266

1200 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 8014

2200 Pakalpojumu samaksa 7599

2210 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 168

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2200

2230 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 280

2240 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 0

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0

2260 Īres un nomas maksa 4951

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 441

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 218

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0

2370 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 223

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0

Kopā  līdzekļi                                                   (P) 49320

Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums                 (K) 0

Kopējie izdevumi 49320

Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam 320,00

Izmaksas vienam skaits obligātās sagatavošanas vecumā -

Apliecinu, ka šajā tāmē iekļautie izdevumi ir veikti izmaksu periodā, tie atbilst normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju, norādītā 

informācija ir patiesa. 

Datums: 22.01.2020.

Atbildīgās personas paraksts/atšifrējums: Laila Rubule

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  

pirmsskolas izglītības iestādē, EUR:

Kods Nosaukums Summa, EUR
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