
Izmaksas_2019

1100

Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts 

budžeta) 116951.91

1200

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir 

kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 28236.88

2100

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot 

tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0.00

2200 Pakalpojumu samaksa 93060.64

2210 Izdevumi par sakaru pakalpojumiem 641.71

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 8924.59

2230 Dažādi pakalpojumi 11439.69

2240 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 33543.38

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 672.15

2260 Īre un noma 37839.12

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 31556.40

2310 Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 5942.07

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 1492.86

2340

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0.00

2350 Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 7301.45

2360.00

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu 

uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0.00

2370 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 16820.02

2400 Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem 99.21

Kopā  līdzekļi (P) 269905.04

Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums (K) 8971.52

Kopējie izdevumi 278876.56

Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam, VSAOI, mācību līdzekļiem (M) 10636.00

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 36

Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 17

Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam 455.21

Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 403.07

Datums: 2020.gada 21.janvārī

Dibinātāja paraksttiesīgā persona: valdes locekle Ingūna Mikuda

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma izmaksu tāme

Izglītības iestādes dibinātāja nosaukums:   SIA  “ Darbīgās rociņas“

Reģistrācijas numurs:   40103309693

Juridiskā adrese:   Čiekurkalna 4. šķērslīnija 9-37, Rīga, LV-1026

Tālrunis:   29188332

E-pasta adrese:  info@darbigasrocinas.lv; inguna.mikuda@gmail.com
Izglītības iestādes nosaukums:  Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Montesori bērnu māja “Darbīgās 

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas adrese:  Stabu iela 63, Rīga, LV-1011

Izmaksas par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē ir aprēķinātas, atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 

Kods Nosaukums Summa, EUR
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