Biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība”
Vadības ziņojums
2015.gada darbības pārskatam

Biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” tika dibināta 2015.gada 22.oktobrī kā
organizācija, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas vietējās
pašvaldības, kuru administratīvā teritorija atrodas Pierīgā. Tās darbības mērķi atbilstoši
biedrības statūtiem ir:
1. īstenot Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību;
2. veicināt Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību;
3. veicināt Pierīgas pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, starptautiskajām un
citu valstu institūcijām un organizācijām;
4. veicināt Pierīgas pašvaldību ekonomisko un sociālo attīstību.
Informācija par Biedrību
Biedrības pilns nosaukums

Biedrība „Pierīgas pašvaldību apvienība”

Biedru skaits

13 biedri

Reģistrācijas numurs, vieta un
datums
Adrese

40008244240;
Rīga – LR Uzņēmumu reģistrs; 10.11.2015
Juridiskā adrese: Atpūtas iela 1, Carnikava, Carnikavas
novads, LV-2163
Daiga Jurēvica – valdes priekšsēdētāja no 2015.gada
22.oktobra – 2015.gada 16.decembrim, izpilddirektors
Ainārs Mežulis no 2015.gada 25.novembra

Biedrības vadības locekļi:

Biedrības revidents:

Aivars Nalivaiko

Pārskata gads

2015. gada 22.oktobris – 2015.gada 31.decembris

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un nākotnes perspektīvas
Biedrība 2015.gada beigās aktualizēja valsts līmenī dažādus pašvaldībām svarīgus
jautājumus, kas saistīti gan ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli, gan jauno
administratīvi teritoriālo reformu, gan izglītību - kā, piemēram, jauno pedagogu atalgojuma
modeli, jo šobrīd tas esošajā redakcijā Pierīgas skolotājiem sola nevis algas pielikumu, bet
gan samazinājumu.
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Pierīgas pašvaldību apvienība aktīvi iesaistījās arī diskusijās un sniedza savus
iebildumus par jauno privāto bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanas modeli, kas
sākotnēji bija izstrādāts, uzklausot vienīgi privātā biznesa lobijus. Rezultātā tika panākts
kompromiss par atsevišķu izmaksu iekļaušanu šajā modelī pēc samērīguma principiem.
Eiropas Savienības fondu piesaistes ziņā arī Pierīgas pašvaldības ir bijušas apdalītā
lomā, jo pamatojoties uz “bagātāko pašvaldību” statusu, valdība fondu naudu dāsni tika
dalījusi pārējām pašvaldībām. Pat neraugoties uz pastāvošajām Pierīgas problēmām,
piemēram, nepietiekamo pašvaldības bērnudārzu skaitu, kas citās republikas pašvaldībās nav
aktuālās, ne no valsts, ne no ES fondiem atbalsts nav ticis sniegts. Pašreiz biedrība aktīvi
strādā, lai panāktu ES fondu vienlīdzīgu taisnīgu sadali arī Pierīgas pašvaldībām.
2016.gadā biedrība plāno turpināt aktīvu darbību valsts līmenī aktualizējot jautājumu
par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma atvēršanu un tā korektu izstrādi, lai arī
pašvaldības ar maziem ieņēmumiem nepaliktu vēl nabadzīgākas un pensionāri pielīdzināti
vismaz vienam veselam cilvēkam.
Biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” 2015.gada ieņēmumi un izdevumi
Nr.
p.k.
I
II
IV
VI
VII
VIII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IX
X
XI

Rādītāja nosaukums
BIEDRU NAUDA, IESTĀŠANĀS NAUDA U.C.
GADSKĀRTĒJĀS IEMAKSAS
SAŅEMTIE ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMI
SAŅEMTĀS DOTĀCIJAS
CITI IEŅĒMUMI
IEŅĒMUMI KOPĀ
IZDEVUMI
Naudas maksājumi personām
Materiālu izdevumi
Algas
Sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un
norakstīšana
Citi izdevumi
NODOKĻI
IZDEVUMI KOPĀ
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA

Pārskata
gads

Iepriekšējais
pārskata
gads

13 000

13 000

0

1 319
652

50
394
2 415
10 585

0
0

Naudas līdzekļu atlikums
A/S SEB banka – EUR 10 585.04
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Nodokļu kustība
Sociālias nodoklis

Sākuma +/0

Aprēķināts
-652

0

-394

0

-1 046

IIN
kopā

Nokav.n.

Samaksāts
652

Beigu +/0

394

0

0

1 046

0

Aprēķināts
0
0
0

Norakstīts
-2 415
0
-2 415

Beigu +/10 585
0
10 585

Rezerves fonda kustību pārskats

Rezerves fonds
Pamatfonds
KOPĀ

Sākuma +/13 000
0
13 000

Gada vidējais nodarbināto skaits
Biedrības pārvaldes institūciju viens loceklis saņēmis atalgojumu par pārskata laikā
veiktajiem pienākumiem.
Biedrība pārskata periodā nodarbināja 3 darbiniekus saskaņā ar darba līgumiem.
Personāla izmaksas 2015.gadā
Darba alga
(bruto)
Administrācija - darba alga

1 913

Sociālais nodoklis
(darba devēja)

Kopā

451

2 364

Ziedojumi un dāvinājumi
Biedrības darbība pārskata gadā tika finansēta no Biedrības biedru naudām. Pārskata gadā
netika saņemti ziedojumi un dāvinājumi, līdz ar to ziedojumu un dāvinājumu pārskats netiek
gatavots, tā atlikums uz pārskata perioda sākumu un beigām ir vienāds ar 0.

Biedrības valdes locekle

Daiga Jurēvica
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