
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008245551
Nosaukums VITAE BIEDRĪBA
Adrese Brīvības iela 58–6, Rīga, LV-1011
Taksācijas periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008245551 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008245551 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 2 023 2 165
II. Pamatlīdzekļi 30 2 023 2 165
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 2 023 2 165
II. Debitori 120 7 867 7 141
IV. Nauda 140 72 534 9 527
Apgrozāmie līdzekļi 80 80 401 16 668
Kopā aktīvi 150 82 424 18 833

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 11 526 1 108
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 2 906 10 418
3. Rezerves fonds 40 14 432 11 526
I. Fondi 10 14 432 11 526
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 3 755 4 377
3. Pārējie kreditori 110 64 237 2 930
III. Īstermiņa kreditori 80 67 992 7 307
Kopā pasīvi 120 82 424 18 833
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008245551 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 1 028 1 128
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 239 658 192 791
3. Algas. 110 69 388 50 730
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 4 224 2 600
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 650 613
6. Citi izdevumi. 140 163 518 129 558
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 240 686 193 919
IX. Izdevumi. 80 237 780 183 501
XI. Izdevumi kopā. 160 237 780 183 501
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 2 906 10 418
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008245551 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 1 028 1 128
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 1 028 1 128
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 1 028 1 128
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 1 028 1 128
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 1 028 1 128
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 1 028 1 128

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 1 028 1 128
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008245551 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

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 01.01.2019 līdz 31.12.2019

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 vispārējiem izdevumiem 1 028,00 1 028,00 0,00
Kopā 1 028,00 1 028,00 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 2019. gada pārskata 


 
1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese: 
 
Biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” 
Juridiskā adrese: Brīvības iela 58 - 6, Rīga, LV-1011   
 
2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 
40008245551  
 
3. Ziņas par valdes locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums) 
 
3.1. Rolands Ozols    (no 16.12.2015. līdz 01.04.2019.) 


3.2. Linda Loce    (no 28.01.2017. līdz 16.08.2017., no 01.05.2019.) 
3.3. Karine Oganisjana (no 16.12.2015.) 


3.4. Uldis Dūmiņš     (no 01.02.2017.) 
3.5. Iveta Dziedātāja    (no 16.08.2017.) 
3.6. Iveta Ozola   (no 01.04.2019.)  
3.7. Aija Randoha    (no 28.01.2017. līdz 05.01.2019.) 
 
4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un 
atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm 
 


Biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” savu mērķu sasniegšanai, piesaistot 
līdzekļus, izmanto vairākas metodes: 


● Dalība projektu konkursos un projektu ieviešana - 2019.gadā biedrība ir 
īstenojusi Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu “Kompleksi pasākumi 
„Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”” darbības stiprināšanai”, kā arī uzsākusi 
īstenot divus ERASMUS+ finansētus projektus - “ForSE” un “ENABLES” - un 
interešu un neformālās izglītības projektu “Nākotnes līderu akadēmija”; 


● Līdzdalība un iesaiste izglītības politikas veidošanā un ieviešanā - saskaņā 
ar 2018.gadā noslēgto sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, 
īstenojot akreditācijas procesa pārmaiņas un izglītības kvalitātes monitoringu; 


● Skolu tīklu izveide un darbība - biedrība nodrošina trīs dažādu skolu tīklu 
darbību - pārmaiņu procesa “Līderis manī” skolu tīkls (13 izglītības iestādes), 
projekta “Nākotnes līderu akadēmija” skolu tīkls (13 izglītības iestādes), izglītības 
iestāžu vadības komandu tīkls līderības prasmju attīstīšanai “Direktoru akadēmija” 
(trīs gadu laikā tīklā darbojušies vairāk nekā 50 izglītības iestāžu vadītāji, veidojot 
neformālu profesionālo tīklojumu); 


● Dalība iepirkumos - 2019.gadā biedrība ir sekmīgi piedalījusies iepirkumā par 
tiesībām īstenot 611 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides darbnīcas 
trīs gadu laikā visās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ESF finansētā 
projekta “PuMPuRS” ietvaros (saimnieciskā darbība); 







● Izglītojošas aktivitātes izglītības sektorā strādājošajiem - profesionālās 
pilnveides kursi, meistarklases, praktikumi, konferences, semināri, darbnīcas 
(saimnieciskā darbība); 


● Biedrības tīmekļa vietnes www.vitae.lv uzturēšana un darbība sociālajā tīklā 
“Facebook”. 


 
 


5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības 
perspektīvas 
 


Biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” ir nevalstiska organizācija, kas 
dibināta 2015.gada 20.oktobrī ar mērķi īstenot ārpusformālās izglītības un pētniecības 
aktivitātes: 


 pieaugušajiem - neformālajā izglītībā; 
 bērniem un jauniešiem - neformālajā un interešu izglītībā; 


 pētniecībā - personības attīstības un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, 
izstrādājot inovatīvus pārvaldības un metodiskus risinājumus. 


 
Organizācijas misijas un mērķu īstenošanai biedrība ir nodibinājusi trīs institūcijas: 


1. Pieaugušo neformālās izglītības iestādi “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs”;  
2. Interešu izglītības iestādi “Lūsis”;  
3. Starpdisciplināro mācību un kompetenču attīstības centru. 


Pilnsapulce ir biedrības augstākā lēmējinstitūcija, valde ir izpildinstitūcija, un tā 
darbojas piecu cilvēku sastāvā, organizējot ikdienas darbu un aktivitātes saskaņā ar 
biedrības Statūtiem.  


Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Rolanda Ozola Neformālās 
izglītības centrs” pamatdarbība ir metodiskā 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. 


 Pieaugušo neformālās izglītības iestādes svarīgākie īstenotie pasākumi un aktivitātes 
2019.gadā: 


1. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi par aktuāliem mācību, 
audzināšanas un personības attīstības jautājumiem (2019.gadā izsniegtas 3225 
apliecības). 


2. Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu: 
2.1. Akreditācijas ekspertu mācības, divu 160 h programmu īstenošana - 
“Akreditācijas eksperts mācību un audzināšanas jautājumos” un “Skolas attīstības 
un mācīšanās organizācija” (pārskata periodā kursu programmas apguva 4 
grupas); 
2.2.  Profesionālās pilnveides kursi izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem par 
aktuāliem izglītības kvalitātes un tiesiskajiem jautājumiem. 


3. Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās pilnveides kursi  “Direktoru akadēmija” 
un “Pirmsskolas vadītāju akadēmija”. 


4. Pedagogu vasaras profesionālās pilnveides nometnes: 
4.1. “Vitae Vasaras akadēmija”, kas notika 2019.gadā no 1. līdz 3. jūlijam Drabešu 


Jaunajā pamatskolā, sadarbībā ar Amatas novada pašvaldību. Pasākumā piedalījās 



http://vitae.lv/wp-content/uploads/2020/07/Biedribas-statuti_04_01_2020.doc





vairāk nekā 80 izglītības darbinieku no visas Latvijas – direktori, vietnieki, metodiķi 
un pedagogi. Akadēmiju  atklāja un nodarbībās piedalījās LR Izglītības un zinātnes 
ministre Ilga Šuplinska.  
Dalībnieki apguva trīs profesionālās pilnveides programmas, kā arī varēja izvēlēties 
piedalīties trijās no 16 dažādām darbnīcām; 
4.2. Sadarbībā ar FranklinCovey Latvia Drabešu Jaunajā pamatskolā norisinājās 
Direktoru akadēmijas skolu vadības komandu vasaras mācības “No vadītāja pie 
komandas”. 2019.gada 15. un 16.augustā skolu vadības komandas tika gatavotas 
jaunā mācību gada veiksmīgai uzsākšanai. Komandām mācīja veidot zināšanu 
pārnesi no direktora uz vadības komandu, kā arī īstenoja ideju un pieredzes 
apmaiņu starp skolu vadības komandām. 


5. Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Rolanda Ozola Neformālās izglītības 
centrs” darba efektivitātes paaugstināšanai Mūžizglītības un kultūras institūts 
„Vitae” ir noslēdzis līgumu ar starptautisku uzņēmumu Franklin Covey Education 
par tiesībām Latvijā no 2017. līdz 2022.gadam īstenot pārmaiņu procesu izglītībā 
“Līderis manī”, kura pamatā ir personiskās līderības koncepts un personalizācijas 
pieejas īstenošana izglītībā. Pārmaiņu procesa īstenošanu Latvijā īsteno šāda 
darbība: 


5.1. pārmaiņu procesa “Līderis manī” darbības mērķis ir īstenot pakāpenisku 
izglītības iestāžu pāreju uz “mācīšanās organizācijām”, īstenojot personalizācijas 
pieeju izglītībā; 


5.2. 2019.gadā šo pieeju īsteno 13 vispārējo izglītības iestāžu tīkls - Babītes 
vidusskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Brocēnu pirmsskolas izglītības iestāde 
“Mūsmājas”, Brocēnu vidusskola, Cēsu Pilsētas vidusskola, Drabešu Jaunā 
pamatskola, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Kandavas Reģionālā vidusskola, 
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, Liepājas Ezerkrasta sākumskola, 
Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Rīgas Juglas vidusskola, Rīgas 69.vidusskola;  
5.3. ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehniskās universitātes 
Inženierekonomikas un vadības fakultāti par studiju kursa “Līderība: stratēģijas un 
taktikas” docēšanu maģistra studiju programmās “Uzņēmējdarbības vadība” un 
“Līderība un vadība”; 
5.4. izmantojot FranklinCovey Education izstrādātos materiālus par līderības un 
vadības jautājumiem, Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Rolanda Ozola 
Neformālās izglītības centrs”  īsteno profesionālās kompetences pilnveides kursus 
“Direktoru akadēmija”, “Direktoru vietnieku akadēmija” un “Pirmsskolu vadītāju 
akadēmija”. Materiāli tiek izmantoti arī kursos, kuros tiek sagatavoti akreditācijas 
eksperti Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām; 
5.5. 2019.gadā ir uzsākts īstenot ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektu 
ENABLES, kura mērķis ir izpētīt dalītās atbildības un līderības prasmju attīstīšanas 
un pilnveides iespējas ar drāmas/teātra mākslas palīdzību. Projektā ir iesaistītas 5 
institūcijas - Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”, Hārtfordšīras Universitāte 
(Lielbritānija), Juvaksilas Universitāte (Somija), Insbrukas Universitāte (Austrija) 
un ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Universitāte (Rumānija). 


 
Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes “Lūsis” darbības pamats ir 


pilnvērtīga brīvā laika nodrošināšana bērniem un jauniešiem, tādējādi sekmējot viņu 
garīgo un intelektuālo attīstību un gatavību dzīvesdarbībai. 


2019.gadā tika uzsākta sadarbība ar Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi, 
izstrādājot projektu “Nākotnes līderu akadēmija”. Projektā iesaistījās 13 izglītības iestādes 
no visas Latvijas, izveidojot izglītības iestāžu tīklu, kurā uz interešu un neformālās izglītības 







programmu piedāvājuma pamata 16 - 18 gadus veci jaunieši varēja attīstīt līderības 
prasmes, padziļināt savas zināšanas par Eiropas Savienības aktuālajiem dienas kārtības 
jautājumiem.  
Projektā pavisam iesaistījās 45 jaunieši un 25 viņu pedagogi. Projekta pilotfāzes rezultātā 
(2019.gada septembris - decembris), notika 5 darbnīcas par līderības jautājumiem, divu 
dienu seminārs par Eiropas Savienības darbības aktuālajiem jautājumiem un tika izstrādāts 
“Nākotnes līderības koncepts”, kura īstenošana un aprobācija tiks turpināta 2020.gadā. 
 


Starpdisciplināro mācību un kompetenču attīstības centrs sniedz metodisku 
un pētniecisku atbalstu personības un tās profesionālo kompetenču attīstībai un pilnveidei. 
2019.gadā centrs turpināja izstrādāt metodiskus materiālus pedagogiem par 
uzņēmējspējas attīstīšanas jautājumiem, uzsākot īstenot ERASMUS+ projektu „Develop a 
framework for organizing studies entrepreneurially” (ForSE), t.i., ietvara izstrāde 
uzņēmējspējas attīstībai studiju procesā. Projekts paredz atbalstu pedagogiem visos 
izglītības sistēmas līmeņos, kuri grib strādāt ar uzņēmīguma prasmēm. Projekts tiek 
realizēts sadarbībā ar trim Somijas, Zviedrijas un Latvijas universitātēm un trim citiem 
partneriem, no kuriem Latviju pārstāv Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”. Kopējais 
projekta finansējums ir 256 331 EUR. 
 
 


Aktivitātes biedrības kapacitātes stiprināšanai: 
2019. gadā tika īstenots Sabiedrības integrācijas fonda projekts “Kompleksi Pasākumi 


„Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”” darbības stiprināšanai”, kura mērķis bija 
veicināt izglītībā nodarbināto interešu pārstāvniecību valsts iestādēs, kā arī stiprināt 
biedrības darbības kapacitāti, nodrošinot ikdienā nepieciešamos resursus darbībai un 
attīstībai. Šī mērķa sasniegšanai no SIF tika piesaistīti līdzekļi 13041,78 EUR apmērā. 
Projekta mērķis tika sasniegts, jo 2019. gadā biedrības pārstāvis veica interešu 
pārstāvniecību divās valsts iestādēs IKVD un IZM, piedaloties darba grupās un sanāksmēs, 
kā arī tika izstrādāti 14 dažādi priekšlikumi, kas tika iesniegti IKVD un konsultatīvajai 
padomei „Izglītība visiem”, 11 tika uzklausīti, bet 3 no tiem tika akceptēti un sākti realizēt. 
Biedrības darbības kapacitāte tika stiprināta, gan organizējot divus 2 dienu pasākumus - 
seminārus biedrības biedriem un sadarbības partneriem – ““Vitae” biedru Vasaras 
akadēmija” un ““Vitae” projektspēja”, gan arī labiekārtojot biroju, kā arī projekta laikā kā 
viens no rezultātiem tika plānots biedru skaita pieaugums – “Vitae” biedru skaits projekta 
īstenošanas laikā palielinājās par 5, sadarbības partneru skaits palielinājās par 12 
dalībniekiem. 
 
 


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


Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” savu mērķu sasniegšanai veic saimniecisko 
darbību - pedagogu profesionālās pilnveides kursi,  apmācības, darbnīcas, meistarklases, 
konsultēšana,  dažādas aktivitātes skolēniem un  pieaugušajiem. 
 
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 2019.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: 4931 EUR 
8.1.2. IIN kopsumma: 12 726 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 







Ar biedrības valdes priekšsēdētāju SIF projektā uz laiku no 2019. gada jūnija līdz oktobrim 
bija noslēgts darba līgums. Atlīdzības kopsumma bija 2 391 EUR 
 
8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un 
viņu darba algas kopsumma 
2019. gadā bija 2 nodarbinātie ar darba līgumiem SIF projektā uz laiku no 2019. gada 
jūnija līdz oktobrim. Viens no tiem bija Valdes priekšsēdētājs.  
Nodarbināto vidējais skaits gadā bija 1, atlīdzības kopsumma 4 785 EUR 
 
 
 
 
 
 
Atbildīgā persona:      Iveta Dziedātāja (valdes priekšsēdētāja)  


  
  


 





