
Izglītības iestādes dibinātājs: Nodibinājums "Fonds "Vecāki bērniem""
Izglītības iestāde Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola "Evrika"
Reģistrācijas Nr. 40003143680
Juridiskā adrese Rīga, Jūrmalas gatve 76, LV-1083
Pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanas adrese/-s: Rīga, Jūrmalas gatve 76, LV-1083 
Tālrunis: 29891598, 29997492 
E-pasta adrese: skolevrika@inbox.lv

TĀME

Kods N osaukum s Sum m a, EU R

1100 A talgo jum s (izņem ot pedagogu atalgojumu, kuru  p iešķ ir kā m erķdotāciju  no va lsts budžeta) 132 278,60

1200 Darba devēja VSAO I, pabalsti un kom pensācijas (izņem ot VSAOI, ku ras p ie šķ ir kā m ārķdotāciju  no valsts budžeta) 31 477,20

2100 M ācību, darba un dienesta kom andējum i, d ienesta, darba braucieni (izņem ot tos, kas finansēti no E iropas Savienības fondiem)

2200 Pakalpojum u sam aksa 61 362,00

2210 Pasta.telefona un citi sakaru pakalpojumi 1 147

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 20 222

2230 Iestādes adm inistratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie  izdevumi 463

2240 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojum i (izņem ot ēku, būvju  un ceļu kapitālo rem ontu) 6 920,00

2250 Inform ācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2260 īres un nomas maksa 31 653

2270 Citi pakalpojumi 936,80

2300 Krājum i, m ateriāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pam atkapitāla veidošanā 7354

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 900

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2340 Zāles, ķim ikālijas, laboratorijas preces, m edicīn iskās ierīces, m edicīn iskie instrum enti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 1 452

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 5  002

2360 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņem ot ēd ināšanas izdevum us (E K K  2363))

mailto:skolevrika@inbox.lv


2370 M ācību līdzekļi un materiāli (izņem ot va lsts budžeta dotācijas m ācību līdzekļu iegādei)

2400 Izdevum i periodikas iegādei

Kopā pašvaldības līdzekļi 232 471,80

Kopējais pam atlīdzekļu  nolieto jum s

Kopējie izdevum i 232 471,80

Valsts m ērķdotācija  pedagogu atalgojum am 13820

31

15

Izm aksas vienam  izglīto jam am  no pusotra līdz četru  gadu vecum am 446,18

Izm aksas vienam  izg līto jam ajam  obligātās sagatavošanas vecum ā 369,40

Apliecinu, ka tāmē iekļautie izdevumi ir veikti izmaksu perioda, tie atbilst normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju, norādītā 
informācija ir patiesa, aprēķins sakrīt ar iestādes gada pārskata datiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā

Datums: ~ 0 / .  Jlo&O, ķ

Dibinātāja parakst tiesīgā personā;

Dibinātāja parakst tiesīgā persona:

Valērijs Buhvalovs, skolas direktors
, uzvārds, amats)

Raisa Jermaka, valdes locekle_
rds, uzvārds, amats)


