3.pielikums
Siguldas novada pašvaldības
2020.gada ____
Līdzfinansējuma līgumam Nr. 2020/____
Izglītības iestādes pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu tāme atbilstoši
Izglītības iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gadā pēc naudas plūsmas norādītajiem
izdevumiem

Izglītības iestādes dibinātāja
nosaukums
Reģ.Nr.
Juridiskā adrese
Tālrunis
E-pasta adrese
Izglītības iestādes nosaukums
Pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanas adrese/-s
Izmaksu periods
Kopējais bērnu skaits

Biedrība “Siguldas Alternatīvā izglītība”
40008036256
J.Poruka iela 11, Sigulda, LV-2150
20172016
info@valdorfabernudārzs.lv
Siguldas Valdorfa pirmsskolas izglītības
iestāde
J.Poruka iela 11, Sigulda, LV-2150
01.01.2019. – 31.12.2019.
43, t.sk. 14 audzēkņi, kuriem nepieciešama
obligātā sagatavošana pamatskolas izglītībai

Kopējās Izmaksas par pirmsskolas
izglītības pakalpojumu privātā
135421 EUR
izglītības iestādē gadā, 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 attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē, EUR:
Klasifikācijas
kods
1100 *
1200 **
2000
2100
2200
2210
2220
2230

2240
2250
2260

Izmaksu veidi
Darba samaksa
Darba devēja VOSA maksājumi
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Pasta, telefonu un citi sakaru
pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem
Ar iestādes pārstāvību un veicamo
funkciju nodrošināšanu saistītie
izdevumi
Remontdarbu un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi
Informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi
Īre un noma

Vidējās izmaksas vienam
bērnam gadā EUR
76816
18263
24870
16605
370
3146
4198

1203
69
7619

2
2300
2310
2320
2340
2350
2360
2370
2400

Krājumi, materiāli un energoresursi
Biroja preces un inventārs
Kurināmais un enerģētiskie
materiāli
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas
preces
Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldības aprūpē un
apgādībā esošu personu uzturēšana
Mācību līdzekļi un materiāli
Grāmatas un žurnāli

Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums, kas tiek
aprēķināts, ievērojot ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites
kārtību un kurš tiek dalīts ar audzēkņu skaitu
attiecīgajā izglītības iestādē.
Citi izdevumi (ja tādi tiek norādīti, nepieciešams
norādīt izdevumu veidu).
Mērķdotācija pedagogu atalgojumam un VSAOI
(gadā, EUR)
Dotācija mācību līdzekļu iegādei (gadā, EUR)
Kopējās izmaksas vienam bērnam gadā
Izmaksas vienam bērnam no pusotra līdz četru
gadu vecumam (mēnesī, EUR)

8265
84
1970

5791

420
1984

13212
276

135421
262,44

Izmaksas vienam bērnam, kuram nepieciešama
obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei
182,16
(mēnesī, EUR)
Apliecinu, ka šajā tāmē iekļautie izdevumi ir veikti izmaksu periodā, tie atbilst
normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju, norādītā informācija ir
patiesa.
Datums
Dibinātāja paraksttiesīgas personas paraksts, amats, valdes locekle
vārds, uzvārds
Laila Zinberga

