
Izglītības iestādes dibinātājs: SIA "Pirmsskolas izglītības iestāde Pērļu māja"

Izglītības iestāde: Pērļu māja

Reģistrācijas Nr. 40103686089

Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 32, Rīga LV-1045

Pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanas adrese/-s: Rūpniecības iela 32, Rīga LV-1045

Tālrunis: 29855595

E-pasta adrese: perlumaja@gmail.com

TĀME 

1100 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 23,084

1200 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 5,468

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 3,182

2200 Pakalpojumu samaksa 223,090

2210 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2,643

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 6,257

2230 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 145,348

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

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2260 Īres un nomas maksa 55,254

2270 Citi pakalpojumi 13,588

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 9,806

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2340 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

2360 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))

2370 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 9,806

2400 Izdevumi periodikas iegādei

Kopā pašvaldības līdzekļi 264,629

Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 2,010

Kopējie izdevumi 266,639

Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam 12,748

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam uz 2019.gada 1.septembri 36

Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas (5-6 gadu)  vecumā 2019.gada 1.septembri 17

Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam 439

Izmaksas vienam  izglītojamajam  obligātās sagatavošanas vecumā 377

Datums: 10.01.2020.

    (paraksts, vārds, uzvārds, amats)

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

informācija ir patiesa , aprēķins sakrīt ar iestādes gada pārskata datiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā

Dibinātāja parakst tiesīgā persona:________________________________Valdes locekle Zane Baltgaile

Kods Nosaukums Summa, EUR


