
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008245551
Nosaukums VITAE BIEDRĪBA
Adrese Stabu iela 49–37, Rīga, LV-1011
Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008245551 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008245551 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Apgrozāmie līdzekļi 80 12147 3308
II. Debitori 120 9744 22
IV. Nauda 140 2403 3286
Kopā aktīvi 150 12147 3308

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 1108 2481
3. Rezerves fonds 40 1108 2481
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 2481 0
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -1373 2481
III. Īstermiņa kreditori 80 11039 827
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 174 223
3. Pārējie kreditori 110 10865 604
Kopā pasīvi 120 12147 3308
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008245551 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 206 0
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 83782 22898
VII. Citi ieņēmumi. 60 47750 0
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 131738 22898
IX. Izdevumi. 80 133111 20417
3. Algas. 110 33513 3082
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 94 258
6. Citi izdevumi. 140 99504 17077
XI. Izdevumi kopā. 160 133111 20417
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -1373 2481
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008245551 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 206 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 206 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 206 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 206 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 206 0

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 206 0
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 206 0

3/7





Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008245551 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs
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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008245551 Periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts Ziedojumu un dāvinājumu
izlietojums (euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (euro)
vispārējie ziedojumi (neierobežotai

lietošanai), t.sk. anonīmi
mērķziedojumi (noteiktiem

mērķiem), t.sk. anonīmi
no tiem kopā anonīmi ziedojumi un

dāvinājumi
1 2 3 4

1 Biedrības darbības nodrošināšanai 206,00 206,00
Kopā 206,00 206,00 0,00 0,00
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Saskaņā ar Ministru kabineta 
2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 


 
 
 
Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas nodokļu administrācija 
              (pēc organizācijas atrašanās vietas) 


 


ZIŅOJUMS 
pie 2017. gada pārskata 


 
1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese: 
Biedrība Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” 
Adrese: Stabu iela 49 k.2 -37, Rīga LV-1011 
 
2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 
40008245551  
 
3. Ziņas par valdes locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums) 
3.1. Rolands Ozols, 01.02.2017.  
3.2. Aija Randoha, 01.02.2017. (Linda Loce līdz 01.02.2017.) 
3.3. Karine Oganisjana, 01.02.2017. 
3.4. Uldis Dūmiņš, 01.02.2017. 
3.5. Iveta Dziedātāja, 16.08.2017.  
 
4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības 
no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm 
Biedrība VITAE savu mērķu sasniegšanai, piesaistot līdzekļus izmanto vairākas metodes: 


• Dalība projektu konkursos un projektu ieviešana (2017.gadā biedrība ir uzsākusi īstenot 
projektus – KKF projektu, kā arī sagatavot jaunus pieteikumus); 


• Apmācības izglītības sektorā strādājošajiem, interešu izglītība, kursi (saimnieciskā darbība) 
 


5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 
Biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” ir dibināta 2015.gada 20.oktobrī, sanākot kopā 
pirmajiem četriem domubiedriem – Rolandam Ozolam, Karine Oganisjanai, Kristīnei Paisumai un 
Sarmītei Pulstei. Šobrīd biedrības valde ir 5 cilvēku sastāvā. 
 
Biedrības dibināšanas pamatā ir vēlme sniegt savu ieguldījumu personības garīgās un intelektuālās 
attīstības veicināšanā ar izglītībā, zinātnē un kultūrā pieejamajiem resursiem un metodēm. 
 
Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” ir nevalstiska organizācija, kura īsteno ārpus formālās 
izglītības aktivitātes pieaugušo neformālajā izglītībā, interešu izglītībā un pētniecībā. Organizācijas 
misijas un mērķu īstenošanai biedrība ir nodibinājusi: 
 
    Pieaugušo neformālās izglītības iestādi “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs”, kura 
pamatdarbība ir metodiska atbalsta sniegšana pedagogiem mācību un audzināšanas darbā, kopīgu 
izglītojošu aktivitāšu un programmu veidošana sadarbībā ar izglītības un kultūras institūcijām un 
uzņēmējiem, kā arī sadarbība ar valsts, pašvaldību, privātajām un citām nevalstiskajām institūcijām 
kvalitatīvas mūžizglītības īstenošanai. 
    Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādi “Lūsis”, kuras darbības pamats ir pilnvērtīga brīvā 
laika nodrošināšana bērniem un jauniešiem, tādējādi sekmējot viņu garīgo un intelektuālo attīstību 
un gatavību dzīvesdarbībai. 







    Starpdisciplināro mācību un kompetenču attīstības centru, kurš sniedz metodisku un pētniecisku 
atbalstu personības un tās profesionālo kompetenču attīstībai un pilnveidei. 
 


6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem  
 
VITAE savu mērķu sasniegšanai veic saimniecisko darbību (kursi / apmācības / regulāras nodarbības 
bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem). 
2018.gadā plānojam uzsākt īstenot arī ES projektus (ERASMUS+ programma u.c.). 
 
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) 
- 
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) 
n/a 
7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās  
Atlikumi ir saistīti ar 2018.gada rezerves fondu (izdevumi, kas paredzēti nākamajam gadam). 
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 
n/a 
7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – pārdale 
uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums 
n/a 
8. Informācija par nodokļiem un nodevām 
 
Organizācijas viens no darbības principiem ir savlaicīga un godīga saistību kārtošana, kas attiecas 
arī uz nodokļu nomaksu. Zemāk minētas nodokļos samaksātās summas sadalījumā pa nodokļu 
veidiem. 
8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un 
nodevu veidiem 
8.1.1. VSAOI kopsumma: __________ EUR 
 
8.1.2. IIN kopsumma: ___________ EUR 
 
8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, 
norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm 
n/a 
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 
n/a 
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 







n/a 
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 
Biedrības izpildinstitūcijas pārstāvji nav saņēmuši darba algu. 
Biedrības valdes priekšsēdētājs ir saņēmis autoratlīdzības par veiktajiem uzdevumiem. 
 
8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu 
darba algas kopsumma 
Nav bijuši nodarbinātie ar darba līgumiem. Izstrādātajām apmācību programmām pasniedzējiem 
atalgojums ir izmaksāts ar autoratlīdzību palīdzību. 
 
 
 


Atbildīgā persona:      Uldis Dūmiņš (valdes loceklis) 
 vārds, uzvārds paraksts 


 





