
Valsts ieņēmumu dienesta ___Vidzemes priekšpilsētas_____ teritoriālā iestāde  
              (pēc organizācijas atrašanās vietas) 

 

 

ZIŅOJUMS 

pie 2016. gada pārskata 
 

 

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese 

Latvijas Studentu apvienība, Mārstaļu iela 2/4-4, Rīga, LV-1050  
 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs  
40008010647, 1995. gada 25.aprīlis 
 

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums) 

Prezidente Maira Belova, personas kods 190192-*, amatā stājusies 2016.gada 19.martā; 

Viceprezidente Marta Megne, personas kods 060993-*, amatā stājusies 2016.gada 9.aprīlī; 

Akadēmiskā virziena vadītājs Arkādijs Zvaigzne, personas kods 100694-*, amatā stājies 2016.gada  

9.aprīlī; 

Sociālā virziena vadītāja Eiženija Matiļeviča, personas kods 130494-*, amatā stājusies 2016.gada 

22.oktobrī; 

Iekšējā virziena vadītājs Dāvis Vēveris, personas kods 290395-*, amatā stājies 2016.gada 10.decembrī. 

 

4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 

iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm  

Organizācijas biedru izstrādāts LSA Vadlīniju Ieviešanas stratēģija un gada plāns, nodrošinot to 

tiešo vajadzību iekļaušanu LSA darbības plānā. Regulāras darba grupas, tikšanās ar LSA biedriem, lai 

pielāgotu organizācijas darba uzdevumus jaunākajām izmaiņām augstākās izglītības politikā. 

Attīstīta sadarbība ar sociālajiem partneriem: Augstākās izglītības padomi, Latvijas Izglītības un 

zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latvijas Zinātņu akadēmiju, 

Latvijas Rektoru padomi, Eiropas Tiesību zinātņu studentu apvienību Latvijā, Latvijas Darba devēju 

konfederāciju, Tiesībsarga biroju, Memoranda padomes pārstāvjiem / nevalstiskajām organizācijām.  

Pilnveidota sadarbība ar Ministru kabinetu (ministriem), Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), 

Akadēmisko informācijas centru / Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru, Studiju un zinātnes 

administrāciju, Kultūras ministriju, Tieslietu ministriju, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 

komisiju, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju.  

Sadarbība starptautiskā mērogā ar Eiropas Studentu apvienību un citu Eiropas valstu 

nacionālajām studentu apvienībām. 

Gada laikā dažādos veidos sagatavota informācija par LSA darbību un aktualitātēm, kas nodota 

LSA mērķauditorijai – Studējošo pašpārvalžu vadītājiem, biedriem, domniekiem, aktīvistiem un 

vispārējai interesantu grupai.  

Koordinēta sadarbība ar masu medijiem, veidojot preses relīzes. Pilnveidota organizācijas 

iekšējā komunikācija, saistošos darba dokumentus un atskatus no darba grupām, sanāksmēm ievietojot 

mājaslapas sadaļā “Biedru zona”, plašākai mērķauditorijai paredzētā informācija regulāri tiek ievietota 

oficiālajā LSA Facebook lapā vai Facebook grupā. 

Deleģēti pārstāvji ekspertu un novērotāju amatiem augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas 

vizītēs (akreditācijās un licencēšanās).  



 

5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 

LSA Dome apstiprināja LSA Vadlīniju Ieviešanas stratēģiju, kas ir dokuments, kurā tiek 

atspoguļoti LSA sasniedzamie mērķi un indikatori LSA Vadlīniju īstenošanai. Gada plāns tika veidots, 

balstoties uz LSA Vadlīnijām 2016.- 2021. gadam, izvirzot galvenās darbības prioritātes. 

8. jūnijā LSA prezidente M.Belova un Latvijas Republikas Ministru prezidents M.Kučinskis 

parakstīja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu, kura mērķis ir sekmēt 

efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās 

sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. LSA pievienošanās Nevalstisko organizāciju un 

Ministru kabineta sadarbības memorandam pavēra plašākas iespējas studentu pārstāvjiem lēmumu 

iniciēšanas, virzīšanas un pieņemšanas procesos, stiprinot 

LSA lomu politikā. Pārskata perioda laikā LSA Valde ir tikusies ar vairākiem ministriem, lai 

pārrunātu jautājumus, kas skar studējošos. LSA Valde vasaras sākumā tikās ar Ārlietu ministru E. 

Rinkēviču un apsprieda problēmjautājumus, kas saistīti ar vīzu izsniegšanu topošajiem studentiem no 

trešajām valstīm, svešvalodu ierobežojumus valsts augstskolās un augstākās izglītības 

internacionalizāciju un starptautisko konkurētspēju. Tika aktualizēts jautājums arī par neakreditēto 

augstākās izglītības iestāžu, piemēram, Eiropas Tālmācības augstskolas, maldinošajām reklāmām 

potenciālajiem ārvalstu studentiem. LSA un Ārlietu ministrs vienojās, ka turpmāk sadarboties 

jautājumos, kas skar ārvalstu studējošos. 

Vasarā LSA Dome apstiprināja nostāju par pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses 

doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā un pēc tam tikās ar Kultūras ministri D.Melbārdi un 

apsprieda jautājumu par šādu studiju programmu ieviešanu Latvijā, vienojoties par kopīgu tālāko 

darbu. Kultūras ministre sniedza atbalstu tam, ka studējošiem jāsniedz tiesības arī Latvijā iegūt mākslas 

doktora grādu, lai maģistra grādu ieguvušie studenti nebūtu spiesti doktorantūras studijas izvēlēties 

ārvalstīs, kur daudzviet jau īsteno pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras 

programmas. Lai rastu risinājumus šobrīd esošajiem problēmjautājumiem, kas liedz Latvijā īstenot šāda 

veida studiju programmas, LSA ar Kultūras ministriju vienojās, ka tiks uzsākts darbs pie normatīvo 

aktu grozījumu sagatavošanas, kas pēc tam arī tika darīts. Dažu mēnešu laikā nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos tika izstrādi un uzsāktas sarunas par tiem ar Latvijas Zinātnes padomi, Augstākās 

izglītības padomi, kas nepieciešamos grozījumus konceptuāli atbalstīja. Pie šī jautājuma plānots 

turpināt darbu. 

LSA pārstāvji vasarā tikās ar Veselības ministri A.Čakšu un apsprieda jautājumus, kas skar 

medicīnas izglītību Latvijā, vienojoties par turpmāko darbu. Veselības ministre minēja, ka ministrijas 

darba kārtībā ir un būs jautājumi par vienotas rezidentūras uzņemšanas komisijas izveidi, vienota valsts 

nobeiguma pārbaudījumu ieviešanu medicīnas studiju programmā, medmāsu trūkumu slimnīcās un 

nepietiekamo rezidentūras vietu skaitu. Pēc tikšanās problēmjautājumu risināšana tika uzsākta, un pie 

tā plānots turpmāk strādāt. 

Pārskata perioda laikā IZM bija uzsākusi no valsts budžeta finansētu studiju vietu 2017. gadam 

plānošanas procesu un sagatavojusi principus studiju vietu piešķiršanai, kā ietvaros bija plānots arīdzan 

pilotprojekta veidā atvērt “aploksni” jeb mainīt veidu, kā līdz šim tika piešķirtas valsts finansētās 

studiju vietas IZM padotības augstskolās vienas izglītības tematiskās grupas ietvaros: sociālajās 

zinātnēs, komerczinātnēs un tiesībās 10% no valsts budžeta finansētajām studiju vietām bakalaura un 

maģistra līmenī (223 vietas) piešķirot pēc kvalitātes kritērijiem. Pie šī jautājuma LSA pārstāvji ļoti 

aktīvi strādāja un sniedza savus priekšlikumus papildu kritēriju ieviešanai. Diemžēl, vairāku aspektu 

dēļ pilotprojekts tika atlikts uz nākamo gadu, tas nozīmē, ka LSA darbs pie šī jautājuma turpinās. 

LSA Akadēmiskā virziena vadītāja pārraudzībā tika strādāts pie “Studentu- ekspertu” tīkla, kura 

ietvaros izveidots video lekciju ciklu studentiem, kuri piedalās akreditācijās kā eksperti. 



Kopš pavasara beigām LSA ir aktīvi iesaistījusies Tieslietu ministrijas sanāksmē par valsts 

vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanu. Sanāksmes ietvaros tika izstrādāts 

Ministru kabineta noteikumu projekts, kurā tika ņemta vērā LSA Domes jūnijā pieņemtā nostāja “Par 

valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā”, kā arī Augstskolu likuma grozījumu 

projekts. LSA pauda atbalstu šiem grozījumiem Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas 

apakškomisijas sēdē, kā arī sniedza savus precizējumus turpmākiem projektiem, kas tika skatīti 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēs. Tieslietu ministrijas darba grupas sanāksmes 

par valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanu. 

Pasaules Bankas pētījuma ietvaros par Latvijas augstākās izglītības pārvaldību un mācībspēku 

ataudzi šomēnes tika uzsākts darbs no Latvijas puses par doktorantūras un promocijas padomju 

sistēmas apkopošanu. Lai efektīvi pārstāvētu doktorantu intereses, LSA uzsāka sadarbību ar Latvijas 

Jauno zinātnieku apvienību (LJZA) šī jautājuma risināšanā un veica kopīgu aptauju. Tā ļāva identificēt 

problēmas doktorantūrā. Anketas dati tika izmantoti pārrunās par doktorantūras procesu ar Pasaules 

Bankas ekspertiem (tika nosūtīta kopīga vēstule ar priekšlikumiem), IZM un citām iesaistītajām pusēm. 

Tāpat LSA piedalījās arī IZM rīkotajā seminārā kopā ar Pasaules bankas ekspertiem par ziņojuma 

sagatavošanu un pirmajiem iespaidiem par situāciju Latvijā. LSA sadarbībā ar studējošo pašpārvaldēm 

martā noorganizēja darba grupu par ekspertu ziņojumiem un rakstiskā veidā par tiem sniedza savus 

komentārus un priekšlikumus. 

Tika apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 

30.augusta noteikumos Nr.685 “Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi””. LSA 

kopā ar Latvijas Medicīnas studentu asociāciju (LaMSA) šo noteikumu projekta izstrādes un 

pieņemšanas laikā pauda savu nostāju, iebildumus un ieteikumus grozījumu projektam. Lai arī tie tikai 

daļēji tika ņemti vērā, panākti uzlabojumi, kas ir daudz labvēlīgāki studējošajiem nekā iepriekš bija 

plānojusi Veselības ministrija. 

Tika turpināts iepriekšējā gadā iesāktais darbs pie sabiedriskā transporta braukšanas maksas 

atvieglojumiem studējošajiem. 

Tāpat tika turpināts darbs pie studiju un studējošo kredīta ar valsts galvojumu kreditēšanas 

sistēmas uzlabošanas (veikta pārrunas ar iesaistītajām pusēm). Tika apstiprināti Studiju un zinātnes 

administrācijas sagatavotie Ministru kabineta rīkojumu projekti, kas paredzēja par valsts budžeta 

līdzekļiem 161 982 eiro apmērā uzsākt studējošā kredīta dzēšanu 200 cilvēkiem, bet par 219 155 eiro – 

studiju kredīta dzēšanu 406 cilvēkiem. LSA pārstāvji aktīvi iesaistījās šo rīkojuma projektu 

izstrādāšanā un iesniedza vairākus priekšlikumus, kas visi tika ņemti vērā. 

Rudenī LSA aicināja Saeimai rast iespēju 2017., 2018. un 2019. gada valsts budžetā palielināt 

finansējumu augstākajai izglītībai, lai nevajadzētu veikt valsts finansēto studiju vietu skaita 

samazinājumu. 25. oktobrī LSA rīkoja akciju pie Ministru kabineta ēkas, kad tajā norisinājās Valdības 

sēde, kurā bija paredzēts skatīt jautājumu par finansējuma pieaugumu augstākajai izglītībai tuvākajiem 

trim gadiem. Pēc valdības pārstāvju diskusijām, šis punkts tika atlikts, tādējādi nespējot vienoties par 

papildu finansējuma piešķiršanu augstākajai izglītībai 2018. un 2019. gadam. Lai nepieļautu lēmumu 

par papildus finansējuma nepiešķiršanu augstākajai izglītībai un valsts finansēto studiju vietu 

samazinājumu, LSA rīkoja gājienu studentu interešu aizstāvībai 31. oktobrī, kad Saeima valsts budžetu 

skatīja 1.lasījumā. Šo notikumu rezultātā 1. novembrī Ministru kabinets oficiāli apliecināja, ka ir 

izdevies rast risinājumu, lai tuvākajos 3 gados nevajadzētu veikt valsts budžeta finansēto studiju vietu 

skaita samazinājumu. No valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu skaits tika saglabāts 2016. 

gada faktiskajā līmenī. 

Decembrī norisinājās Latvijas Republikas tiesībsarga un Invalīdu un viņu draugu apvienības 

“Apeirons” rīkota konference “Izglītības pieejamība”. Konferencē piedalījās arī LSA pārstāvji, 

uzstājoties ar prezentāciju par studentcentrētas izglītības labajiem piemēriem un izaicinājumiem 



Latvijas augstākās izglītības sistēmai, īpaši pievēršoties augstākās izglītības pieejamībai cilvēkiem ar 

invaliditāti. 

LSA pārstāvji piedalījās 31. Eiropas studentu konventā, kas notika Amsetrdamā un kuru rīkoja 

Nīderlandes nacionālās studentu apvienības. Eiropas studentu konventa laikā tika apskatīta augstākās 

izglītības modernizācija, sīkāk iedalot to trīs apakštēmās: 1. augstākās izglītības digitalizācija; 2. 

internacionalizācija; 3.studiju kursu apraksti. Konventā tika aplūkotas iespējas, ko sniedz kvalitatīvi 

studiju kursu apraksti un mācīšanās rezultātu definēšana, kas ir ļoti aktuāla tēma arī LSA. Studiju kursu 

aprakstiem ir būtiska nozīme, sekmējot iepriekš iegūtās izglītības atzīšanu, veicinot otrajā konventa 

dienā jau apgūto internacionalizāciju, kā arī nodrošinot studiju programmu daudzpusību kopumā. Viens 

no veidiem, kā šo kontrolēt valstiskā līmenī, ir pilnīga Lisabonas konvencijas, kas Latvijā šobrīd ir 

ieviesta tikai daļēji, ieviešana. Tāpat to varētu risināt ECTS (European Credit Transfer System) 

lietošana mums ierasto kredītpunktu vietā. Šie jautājumi ir arī LSA šībrīža darāmo darbu sarakstā, pie 

tiem jāturpina strādāt arī 2017. gadā. 

No 15. līdz 17. aprīlim Tartu, Igaunijā norisinājās Ziemeļvalstu nacionālo studentu apvienību 

sapulce (Nordic Organizational Meeting jeb NOM), kurā piedalījās vairāki LSA pārstāvji. Šīs sapulces 

divas galvenās tēmas bija pasniedzēju pedagoģisko prasmju attīstība un Eiropas Studentu apvienības 

(ESU) valdes vēlēšanas. 

Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tikšanās (BOM) notika no 12. līdz 15. jūlijam 

Lietuvā. Galvenā tēma bija maz reprezentētās studentu grupas studentu pārstāvniecībā, to iesaistes 

iespējamie mehānismi. Kā zināms, arī Latvijas augstskolās ir studējošie, kuri ļoti mazā mērā vai vispār 

nemaz netiek pārstāvēti studentu pašpārvaldēs, padomēs un citviet, kā, piemēram, cilvēki ar 

invaliditāti, doktorantūras studenti, vecāka gadagājuma cilvēki, neklātienes studenti un citi. Tas, 

savukārt, rada draudus studentu kustības leģitimitātei citās institūcijās, tādēļ LSA pārstāvju dalība 

BOM bija ļoti noderīga. Pēc BOM tika izsūtītas rekomendācijas Baltijas nacionālo studentu 

apvienībām, tajā skaitā arī LSA, kurās tiks izteikts aicinājums strādāt pie integrācijas jautājumiem 

studentu pārstāvniecībā, interešu grupu vēlmju sekmīgākas apzināšanas un šo nepieciešamību 

ievietošana gada plānos. Tālākajos LSA plānos ir darbs pie šo rekomendāciju ieviešanas Latvijā. 

LSA bija arī 32. Eiropas Studentu konventā Bratislavā par neformālās izglītības atzīšanu 

formālajā izglītībā, par dažādiem mācīšanās veidiem un par to, kā augstākā izglītība var veicināt 

aktīvas pilsoniskās līdzdalības veicināšanu. Latvijas studējošo intereses tika pārstāvētas arī abās 

Eiropas Studentu apvienības biedru sapulcēs, kurās tika pieņemtas nostājas par Eiropas līmeņa 

augstākās izglītības attīstības un plānošanas dokumentiem- Eiropas jauno prasmju programmu (New 

Skills Agenda), par Erasmus+ programmas attīstību, par Boloņas procesu, Lisabonas konvenciju u.c. 

Pieņemtas pozīcijas par: 

● valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu Latvijā; 

● studiju pārtraukumu kārtību augstākās izglītības iestādēs; 

● medicīnas izglītību Latvijā; 

● Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli “Par principiem valsts budžeta finansēto studiju 

vietu piešķiršanai 2017. gadam; 

● pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu ieviešanu Latvijā; 

● turpmāku augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu Latvijā. 

Iekšējā virziena prioritāšu sarakstā bija darbs pie studējošo pašpārvalžu pārstāvniecības 

stiprināšanas un kapacitātes celšanas. Šī mērķa sasniegšanai tika veidoti diskusiju un informatīvie 

vakari, dažādas darba grupas, organizētas vizītes pie biedriem un veidoti motivējoši un informatīvi 

attēli. 

Neskaitot galvenos šī pārskata perioda uzdevumus, netika aizmirsts arī par ikgadējiem LSA 

projektiem un semināriem – “Studentu Līderu forumu”, jauno pašpārvalžu aktīvistu semināru “Kam 



Rūp Students”, reflektantu informatīvo kampaņu “Augstskolu Anatomija”, kā arī LSA Gada balvu. 

Pārskatīts un atjaunots informatīvais saturs LSA mājaslapā, kas ļauj studentiem vieglāk 

iepazīties ar sev interesējošajiem jautājumiem. Gada laikā dažādos veidos sagatavota informācija par 

LSA darbību un aktualitātēm, kas nodota LSA mērķauditorijai – studējošo pašpārvalžu vadītājiem, 

biedriem, domniekiem, aktīvistiem un vispārējiem interesentiem. Koordinēta sadarbība ar masu 

medijiem, veidojot preses relīzes. Plašākai mērķauditorijai paredzētā informācija regulāri tiek ievietota 

oficiālajā Facebook lapā vai Facebook grupā, kurā katrai pašpārvaldei ir iespēja nosūtīt ziņu pārējām 

pašpārvaldēm, kā arī iepazīties ar aktuālo informāciju un tuvākajiem organizācijas notikumiem. 

LSA biedri informēti par organizācijas mērķi, darbībām un iesaistes iespējām klātienes 

prezentācijās, tā veicinot biedru izpratni par to, kā viņi var iesaistīties un piedalīties organizācijas 

darbā, tās mērķa sasniegšanai. 

 

6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem  
 

6.1.  Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (Noteikumu par 

biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo 

ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums) 

Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība ir to iegādes vērtība. 

 

7. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo 

informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas 

lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu) 
 

7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās  

Biedrībai ir rezerves fonds, kas mainās atbilstoši pārskata gada ieņēmumu un izdevumu starpībai. Gada 

sākumā rezerves fonds bija EUR 18 011,-, savukārt pārskata gada beigās tas palielinājies par EUR 2 

411,-, sasniedzot EUR 20 423,- apmēru. 

 

7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās 

avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, 

no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem 

Pārskata gadā rezerves fonda palielinājums veidojies no ieņēmumu un izdevumu starpības. 

 

7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – 

pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8. Informācija par nodokļiem un nodevām 
 

8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu 

veidiem.  

Pārskata periodā biedrības izdevumus sastāda šādi nodokļu maksājumi: 

Biedrība pārskata gadā aprēķinājusi un veikusi apmaksu nodokļiem, kas saistīti ar darb algām valdes 

locekļiem, kā arī uz projektiem piesaistītu personu autoratlīdzībām.  

Pārskata periodā aprēķināti: 

● Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas EUR 9 315.49 apmēra, no kā apmaksāti EUR 8 457.24 

un EUR 858.25 uz pārskata gada beigām ir kā saistība pret Valsts budžetu; 



● Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata periodā aprēķināts EUR 4 525.36, no tiem apmaksāts 

EUR 4 105.62 un EUR 419.74 uz pārskata gada beigām ir kā saistība pret Valsts budžetu. 

● Uzņēmējdarbības riska nodeva pārskaat periodā aprēķināta EUR 30.24 apmēra, apmaksāta EUR 

28.80 un uz pārskaat gada beigām kā saistības pret budžetu atlikuši EUR 1.44. 

 

8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot 

dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par 

nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, 

nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību 

budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto datu 

saskaņošanas ar nodokļu administrāciju 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par 

biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par 

tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda aizņēmumu 

summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un 

norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8.5. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu 

vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, 

kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot 

darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu 

skaitu pārskata gadā 

 

Vidējais darbinieku skaits gada ietvaros ir bijis 7, valdes locekļiem noteikta atlīdzība par pienākumu 

veikšanu, cita veida izdevumi atlīdzināti vien projektu vadītājiem un iesaistītajām personām par 

izdevumiem, kas radušies projektu realizēšanas laikā. 

 

8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas 

kopsumma 

Vidējais darbinieku skaits gadā ir 7, gada ietvaros aprēķinātā algu kopsumma ir EUR 27 326.16. 
 

Atbildīgā persona _Maira Belova__                 _________________ 

 vārds, uzvārds   paraksts  
 


