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Ievads
Saskaņā ar Rīgas domes 2013. gada 18. jūnija
nolikuma
Nr. 367
“Rīgas
domes
Īpašuma
departamenta nolikums” 7.5. apakšpunktu Rīgas
domes Īpašuma departaments piedalās citu
pašvaldības nozaru politikas ieviešanā, ja tas izriet no
Rīgas domes Īpašuma departamenta funkcijām, tai
skaitā koordinē ar Rīgas domes lēmumu iegūtu Rīgas
pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
līdzdalību biedrībās un nodibinājumos.
Pamatojoties uz Rīgas domes Īpašuma
departamenta 2014. gada 30. decembra reglamenta
Nr. 6-rgs “Rīgas domes Īpašuma departamenta
Komercdarbības
nodrošinājuma
pārvaldes
reglaments” 7.6. punktu, Rīgas domes Īpašuma
departamenta
Komercdarbības
nodrošinājuma
pārvalde apkopo informāciju un sniedz pārskatus par
Pašvaldības līdzdalību biedrībās un nodibinājumos.
Ņemot vērā minēto, Rīgas domes Īpašuma
departamenta
Komercdarbības
nodrošinājuma
pārvalde ir sagatavojusi pārskatu “Rīgas pilsētas
pašvaldības līdzdalība biedrībās un nodibinājumos
2016. gads” (turpmāk – Pārskats).
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Pārskatā ir iekļauti un analizēti finanšu un
saimnieciskās
darbības
rādītāji
par
sešiem nodibinājumiem un četrām biedrībām no
2013. līdz 2016. gadam.
Pārskata sagatavošanā izmantoti biedrību un
nodibinājumu revidēti finanšu pārskatu rādītāji,
informācija, kas pieejama biedrību un nodibinājumu
mājas lapās, kā arī cita publiski pieejama
informācija.
Pārskatā atsevišķi nav analizēti rādītāji par
nodibinājumu “Rīga 2014”, jo 2015. gadā Rīgas
dome pieņēma lēmumu par līdzdalības izbeigšanu
1
Nodibinājumā tā likvidācijas ceļā un 2016. gada
25. augustā tas izslēgts no biedrību un
2
nodibinājumu reģistra .
Pārskats ir sagatavots ar mērķi apkopot
biedrību un nodibinājumu ar Pašvaldības līdzdalību
galvenos finanšu un saimnieciskās darbības
rādītājus, kā arī nodrošināt apkopotās informācijas
pieejamību interesentiem.

Rīgas domes 25.08.2015. lēmums Nr. 2899 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības izbeigšanu nodibinājumā „Rīga 2014””
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 25.08.2016. lēmums Nr. 6-24/105871/1
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Pašvaldības līdzdalības tiesiskais pamatojums
Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmajā
daļā noteikts, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt biedrības
vai nodibinājumus. Saskaņā ar minētā likuma
21. panta pirmās daļas 8. punktu dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un
likvidēt biedrības un nodibinājumus. Atbilstoši minētā
panta ceturtajai daļai pašvaldības biedrību un
nodibinājumu izveidošanu, pārvaldi, reorganizāciju un
likvidāciju regulē Biedrību un nodibinājumu likums.
Likuma “Par pašvaldībām” 95. pantā noteikts, ka, lai
risinātu uzdevumus, kuros ir ieinteresētas visas vai
vairākas pašvaldības, tām ir tiesības sadarboties, kā
arī dibināt pašvaldību biedrības vai iestāties šādās
biedrībās. Lēmumu par pašvaldību biedrības
dibināšanu vai iestāšanos tajā, kā arī par izstāšanos
no tās pieņem attiecīgās pašvaldības dome.
Savukārt atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 87. panta trešajai daļai atvasināta publiska
persona – pašvaldība, izveidojot privāto tiesību
juridiskas personas, arī tādas, kurām nav peļņas
gūšanas rakstura, nevar izvairīties no minētajā likumā
noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas
neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.
No minētā izriet, ka Pašvaldība līdzdalību
biedrībās un nodibinājumos var iegūt, pieņemot
attiecīgu Rīgas domes lēmumu, ja līdzdalība ir
nepieciešama, lai risinātu uzdevumus, kuros ir
ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības, vai ja tā
sekmē Pašvaldības funkciju izpildi.

Tikai Rīgas dome var pieņemt lēmumu par
biedrību un nodibinājumu reorganizāciju vai
likvidāciju, kā arī izstāšanos no biedrībām.
Saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 114 “Rīgas pilsētas
pašvaldības nolikums” Pašvaldība ar Rīgas domes
lēmumu
var
tikt
pārstāvēta
biedrībās
un
nodibinājumos.
2016. gada 31. decembrī Pašvaldība bija
pārstāvēta 6 nodibinājumos un 4 biedrībās:
1. nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības
Birojs”
2. nodibinājums
“Latvijas
Tehnoloģiskais
centrs”
3. nodibinājums “Latvijas Tehnoloģiskais Parks”
4. nodibinājums “Basketbola klubs “TTT–Rīga””
5. nodibinājums “Lidlauks Spilve”
6. nodibinājums “Riga.lv”
7. biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”
8. biedrība “Latvijas Lielo pilsētu asociācija”
9. biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs
10. biedrība “Daugavas Savienība”.
Pašvaldības līdzdalības realizēšanu nodibinājumā
vai biedrībā nodrošina Pašvaldības iestāde vai
institūcija (atbildīgā iestāde), kas minēta Rīgas domes
priekšsēdētāja 25.10.2013. iekšējo noteikumu Nr. 8
“Kārtība, kā tiek iegūta un realizēta Rīgas pilsētas
pašvaldības līdzdalība nodibinājumos un biedrībās”
pielikumā.
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Biedrību un nodibinājumu finanšu un saimnieciskā darbība
Biedrības un nodibinājumi nav dibināti ar mērķi
veikt saimniecisko darbību un gūt peļņu, bet gan pildīt
kādu noteiktu mērķi vai uzdevumu. Saskaņā ar
Biedrību un nodibinājumu likuma 7. pantu biedrībai un
nodibinājumam ir tiesības papilddarbības veidā veikt
saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma
uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu
saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības un
nodibinājuma mērķus. Biedrības un nodibinājuma

ienākumus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteiktā
mērķa sasniegšanai.
Biedrību un nodibinājumu finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāju analīze sniedz
priekšstatu par to finansiālo un ekonomisko stāvokli.
1. tabulā apkopoti biedrību un nodibinājumu galvenie
finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji par periodu
no 2013. līdz 2016. gadam.

1.tabula

3

Kopējie biedrību un nodibinājumu galvenie finanšu un saimnieciskās
darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro
Rādītāji
Ieņēmumi kopā
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas
gadskārtējās iemaksas
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtās dotācijas

2013

2014

2015

2016

10 980 294

20 636 282

6 976 985

8 604 554

1 343 336

1 445 140

1 452 961

1 560 358

142 053

2 093 242

58 700

153 500

7 930 597

12 684 249

3 602 750

5 316 860

-

No valsts saņemta dotācija

1 139 924

2 954 112

81 747

71 143

-

No pašvaldības budžeta saņemta dotācija

6 790 673

9 730 137

3 521 003

5 245 717

1 219 267

2 278 262

1 383 426

1 242 413

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Citi ieņēmumi
Izdevumi kopā
Naudas maksājumi personām
Materiālu izdevumi
Algas un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI)
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu
nolietojums un norakstīšana
Nodokļi un citi izdevumi, t. sk. statūtos
paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai
Ieņēmumu un izdevumu starpība
Aktīvu kopsumma, t. sk.:

345 041

2 135 389

479 148

331 423

11 086 228

19 598 574

8 906 089

8 798 534

52 931

172 739

368 406

1 000 213

164 014

414 212

1 408 506

63 684

2 409 938

2 704 309

2 275 814

2 476 713

97 891

98 025

94 923

83 988

8 361 454

16 209 289

4 758 440

1 913 607

-105 934

1 037 708

-1 929 104

-193 980

5 411 238

4 668 673

2 718 679

1 907 919

433 542

356 875

302 848

282 373

4 977 696

4 311 798

2 415 831

1 625 546

Nauda

3 973 475

2 046 935

1 693 435

1 110 562

Fondi kopā, t. sk.:

2 609 227

3 635 658

1 404 504

1 161 650

213 025

213 025

417 654

213 025

73 177

1 825 680

201 565

166 426

2 323 025

1 596 953

785 285

778 854

Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi

Pamatfonds
Mērķfonds
Rezerves fonds
Uzkrājumi
Kreditori, t. sk.:

9 439

6 571

128 390

129 599

2 792 572

1 026 444

1 185 785

616 670

Ilgtermiņa kreditori

25 612

0

0

2 400

Īstermiņa kreditori

2 766 961

1 026 444

1 185 785

614 270
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Rādītājos par 2013., 2014. un 2015. gadu ir ietverti arī nodibinājuma “Rīga 2014” finanšu rādītāji un rādītājos par 2013. gadu - nodibinājuma “Sporta
klubs “Rīga”” finanšu rādītāji
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Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
biedrība vai nodibinājums, kura apgrozījums
(ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata
gadā pārsniedz 40 tūkstošus euro, par katru pārskata
gadu sagatavo gada pārskatu, kas sastāv no
bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata,
ziedojumu un dāvinājumu pārskata un ziņojuma.
Ja biedrība vai nodibinājums, kura apgrozījums
no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā
nepārsniedz 40 tūkstošus euro, ir izvēlējusies kārtot
grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, attiecīgā

25 000 000

20 636 282

19 598 574

20 000 000

biedrība vai nodibinājums par katru pārskata gadu
sagatavo tikai ieņēmumu un izdevumu pārskatu un
ziedojumu un dāvinājumu pārskatu.
Ieņēmumi
līdz
40 tūkstošiem euro
2016. gadā bija biedrībai “Daugavas Savienība”,
tādēļ atbilstoši iepriekš minētajiem Ministru kabineta
noteikumiem biedrība “Daugavas Savienība”
sagatavo tikai ieņēmumu un izdevumu pārskatu un
ziedojumu un dāvinājumu pārskatu, un kopējos
bilances datos un aprēķinos tie nav iekļauti.

15 000 000 11 086 228
10 000 000

8 906 089 8 798 534

10 980 294

5 000 000

6 976 985

8 604 554

-1 929 104

0
-105 934

1 037 708

-193 980

-5 000 000
2013
Ieņēmumi

2014

2015

Izdevumi

2016

Ieņēmumu un izdevumu starpība

1.attēls Biedrību un nodibinājumu kopējie ieņēmumi,
izdevumi un to starpība 2013. – 2016. gadā, euro
Ieņēmumi un izdevumi
Vislielākais ieņēmumu pārsniegums pār
izdevumiem 2016. gadā 29 712 euro bija biedrībai
“Latvijas Pašvaldību mācību centrs”, 10 344 euro –
biedrībai “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” un
4 086 euro
–
nodibinājumam
“Latvijas
Tehnoloģiskais Parks”. Vislielākais izdevumu
pārsniegums
pār
ieņēmumiem
2016. gadā
122 381 euro bija nodibinājumam “Riga.lv”, 82 289
euro – biedrībai “Latvijas Pašvaldību savienība” un
19 197 euro – nodibinājumam “Rīgas Tūrisma
Attīstības Birojs”.
Biedrību un nodibinājumu kopējo ieņēmumu
struktūrā 2016. gadā (skatīt 2. attēlu) lielāko
īpatsvaru
veidoja
saņemtās
dotācijas
–
5 316 860 euro jeb 61,8 %, biedru nauda,
iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas –
1 560 358 euro jeb 18,1 % un ieņēmumi no
saimnieciskās darbības – 1 242 413 euro jeb
14,4 %. Vismazākais ieņēmumu apjoms un
īpatsvars biedrību un nodibinājumu kopējos
ieņēmumos 2016. gadā bija ieņēmumiem no
saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem –
153 500 euro jeb 1,8 %.

Biedrību un nodibinājumu kopējie ieņēmumi
2016. gadā bija 8 604 554 euro, kas, salīdzinot ar
2015. gadu, ir palielinājušies par 1 627 569 euro jeb
23,3 % (skatīt 1. attēlu). Lai gan kopējie ieņēmumi
laika periodā no 2013. – 2016. gadam ir bijuši mainīgi
- gan lielāki, gan mazāki, biedrību un nodibinājumu
kopējie ieņēmumi, salīdzinot ar 2013. gadu, ir
samazinājušies par gandrīz 2,4 miljoniem euro.
Biedrību un nodibinājumu kopējie izdevumi
2016. gadā bija 8 798 534 euro, kas, salīdzinot ar
2015. gadu, ir samazinājušies par 107 555 euro.
Laika periodā no 2013. – 2016. gadam biedrību un
nodibinājumu kopējie izdevumi samazinājušies par
gandrīz 2,3 miljoniem euro.
Biedrību un nodibinājumu kopējo ieņēmumu
un izdevumu starpība 2016. gadā bija negatīva –
izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem bija
193 980 euro. Laika periodā no 2013. – 2016. gadam
tikai 2014. gadā biedrību un nodibinājumu kopējo
ieņēmumu un izdevumu starpība bija pozitīva –
1 037 708 euro, savukārt lielākā negatīvā starpība
bija 2015. gadā – gandrīz 2 miljoni euro.
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Ministru kabineta 03.10.2006. noteikumi Nr. 808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”
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Vislielākie
ieņēmumi
2016. gadā
bija
nodibinājumam “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” –
4 469 850 euro jeb 51,9 % un biedrībai “Latvijas
Pašvaldību savienība” – 1 529 916 euro jeb 17,8 %
no biedrību un nodibinājumu kopējiem ieņēmumiem.

Vismazākie ieņēmumi 2016. gadā bija biedrībai
“Daugavas Savienība” – 24 570 euro jeb 0,3 % un
nodibinājumam “Lidlauks Spilve” – 49 343 euro jeb
0,6 % no biedrību un nodibinājumu kopējiem
ieņēmumiem.
Saņemtie
ziedojumi un
dāvinājumi
1.8%

Citi ieņēmumi
3.9%

Ieņēmumi no
saimnieciskās
darbības
14.4%

Saņemtās dotācijas
61.8%

Biedru nauda,
iestāšanās nauda un
citas gadskārtējās
iemaksas
18.1%

2.attēls Biedrību un nodibinājumu ieņēmumu struktūra un to īpatsvars kopējos ieņēmumos
2016. gadā, % no kopējiem ieņēmumiem
Biedrību
kopējos ieņēmumos 2016. gadā
lielākais īpatsvars bija biedru naudas, iestāšanās
naudas un citām gadskārtējām iemaksām (skatīt
3. attēlu) – 73,3 % (2015. gadā – 61,5 %), ieņēmumiem
no saimnieciskās darbības – 22,5 % (2015. gadā –
30,4 %). Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība”

biedru naudas, iestāšanās naudas un citas
gadskārtējās iemaksas veidoja 86,7 % no kopējiem
biedrību biedru naudas ieņēmumiem 2016. gadā un
sasniedza
1 352 251 euro
(2015. gadā
–
1 244 044 euro).

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtās dotācijas
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Citi ieņēmumi
2016

16 548

0 71 143

1 560 358

479 683

55 000 117 093
2015

19 665

1 452 961

718 306

2014

1 395 140

442 313

56 719
2013

31 872

101 780

1 804 200

16 617

71 144

1 234 913

412 577

3.attēls Biedrību ieņēmumu struktūra 2013. – 2016. gadā,
euro no biedrību kopējiem ieņēmumiem
Nodibinājumu
kopējos
ieņēmumos
2016. gadā lielākais īpatsvars bija saņemtajām
dotācijām – 81 % (2015. gadā – 75,5 %),
ieņēmumiem no saimnieciskās darbības – 11,8 %
(2015. gadā – 14,4 %).

Visas dotācijas, ko 2016. gadā saņēma
nodibinājumi, ir no Pašvaldības budžeta. Lielāko
dotācijas apmēru – 4 317 737 euro saņēma
nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības birojs”, kas
bija par 44,8 % vairāk nekā 2015. gadā.
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Laika periodā no 2013. līdz 2016. gadam
nodibinājumu kopējos ieņēmumos lielākais ieņēmumu
īpatsvars ir saņemtajām dotācijām.

Lielākais
saņemto
dotāciju
apjoms
nodibinājumu kopējos ieņēmumos – 12,6 miljoni euro
bija 2014. gadā (skatīt 4.attēlu).

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtās dotācijas
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
153 500

2016

Citi ieņēmumi

314 875
5 245 717

0

762 730

3 700

2015

459 483
3 485 657

0

665 120

289 042

2014

2 103 517
12 582 469

1 835 949

50 000
85 334

328 424

2013

7 740 886

806 690

106 715

4. attēls Nodibinājumu ieņēmumu struktūra 2013. – 2016. gadā,
euro no nodibinājumu kopējiem ieņēmumiem
Ziedojumi un dāvinājumi biedrībām un
nodibinājumiem tiek doti ar konkrētu izlietojuma mērķi,
to apjoms 2016. gadā ir palielinājies par 94 800 euro,
salīdzinot ar 2015. gadu, un veidoja 153 500 euro.
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2013. un
2016. gadā pārsniedza saņemto ziedojumu un
dāvinājumu apjomu, kas saistīts ar neizlietotajiem
ziedojumiem un dāvinājumiem iepriekšējos gados.
2016. gada sākumā ziedojumu un dāvinājumu

atlikums veidoja 177 366 euro, bet uz gada beigām
166 424 euro. Atlikumu gada sākumā veidoja tikai
biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” ziedojumu
un dāvinājumu atlikums.
Ziedojumus un dāvinājumus 2016. gadā ir
saņēmuši
divi
nodibinājumi
–
nodibinājums
“Basketbola klubs “TTT-Rīga”” (150 000 euro) un
nodibinājums “Lidlauks Spilve” (3 500 euro).

Biedrība "Latvijas
Nodibinājums Nodibinājums "Latvijas
Tehnoloģiskais Parks"
Pašvaldību mācību
"Latvijas
2.4%
centrs"
Tehnoloģiskais
4.1%
centrs"
Nodibinājums
3.3%
"Basketbola klubs "TTTRīga""
5.9%

Biedrība "Latvijas Lielo
pilsētu asociācija"
1.9%

Nodibinājums "Lidlauks
Spilve"
Biedrība "Daugavas 0.7%
Savienība"
0.3%

Nodibinājums "Rīgas
Tūrisma Attīstības
birojs"
51.0%

Nodibinājums "Riga.lv"
11.9%

Biedrība "Latvijas
Pašvaldību savienība"
18.3%

5. attēls Biedrību un nodibinājumu izdevumu struktūra un to īpatsvars kopējos izdevumos 2016. gadā,
% no kopējiem izdevumiem
Vislielākie
izdevumi
2016. gadā
bija
nodibinājumam “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”–
4 489 047 euro jeb 51 % un biedrībai “Latvijas
Pašvaldību savienība” – 1 612 205 euro jeb 18,3 %
no biedrību un nodibinājumu kopējiem izdevumiem

(skatīt 5.attēlu). Vismazākie izdevumi 2016. gadā bija
biedrībai “Daugavas Savienība” – 24 751 euro jeb
0,3 % un nodibinājumam “Lidlauks Spilve” –
62 521 euro jeb 0,7 % no biedrību un nodibinājumu
kopējiem izdevumiem.
8

Naudas maksājumi
personām, nodokļi
11.4%

Nodokļi
0.1%

Materiālu izdevumi
0.7%

Pamatlīdzekļu un
nemateriālo
ieguldījumu
nolietojums
1.0%

Algas un VSAOI
28.1%

Citi izdevumi, t.sk.
statūtos paredzēto
mērķu un uzdevumu
veikšanai
58.7%

6.attēls Biedrību un nodibinājumu izdevumu struktūra un to īpatsvars kopējos izdevumos
2016. gadā,% no kopējiem izdevumiem
Biedrību
un
nodibinājumu
kopējos
izdevumos 2016. gadā lielāko īpatsvaru veidoja citi
izdevumi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar biedrību
un nodibinājumu statūtos paredzēto mērķu un
uzdevumu veikšanu – 5 167 718 euro jeb 58,7 % un

personāla izmaksas – 2 476 713 euro jeb 28,1 %
(skatīt 6. attēlu). Vismazākais izdevumu apjoms un
īpatsvars biedrību un nodibinājumu kopējos
izdevumos 2016. gadā bija nodokļu izdevumiem –
5 218 euro jeb 0,1 % no kopējiem izdevumiem.

Aktīvi
Biedrību un nodibinājumu kopējo aktīvu vērtība
2016. gadā bija par 851 611 euro jeb 31,3 % mazāka
nekā 2015. gadā un veidoja 1 867 068 euro. Aktīvu
vērtības samazinājums galvenokārt saistīts ar
apgrozāmo līdzekļu samazinājumu par 846 174 euro
jeb 35 % (skatīt 7. attēlu), t. sk. naudas līdzekļu
samazinājumu par 613 483 euro jeb 36,2 %.
2016. gadā kopējā nodibinājumu aktīvu vērtība
bija 1 064 758 euro, bet biedrību – 843 161 euro.
2016. gadā
vislielākā
aktīvu
kopsumma
–
685 231 euro jeb 35,9 % no biedrību un nodibinājumu
kopējiem aktīviem bija nodibinājumam “Rīgas Tūrisma
Attīstības Birojs” un 474 182 euro jeb 24,9 % –
biedrībai “Latvijas Pašvaldību savienība”. Vismazākā

aktīvu kopsumma no biedrību un nodibinājumu
kopējiem aktīviem 2016. gadā – 1 101 euro jeb 0,1 %
bija nodibinājumam “Riga.lv”.
Apgrozāmo līdzekļu apjoms biedrību un
nodibinājumu kopējos aktīvos 2016. gadā bija
1 625 546 euro, tajā skaitā nodibinājumam “Rīgas
Tūrisma Attīstības Birojs” apgrozāmie līdzekļi bija
674 614 euro jeb 41,5 % no biedrību un nodibinājumu
kopējiem apgrozāmajiem līdzekļiem.
Vislielākais ilgtermiņa ieguldījumu apjoms
2016. gadā bija biedrībai “Latvijas Pašvaldību
savienība” – 217 307 euro jeb 77 % no biedrību un
nodibinājumu kopējiem ilgtermiņa ieguldījumiem.

5 411 238
4 977 696

4 668 673
4 311 798

3 973 475

2 718 679
2 415 831

2 046 935

1 907 919

1 693 435
433 542

356 875

2013

302 848

2014

Aktīvu kopsumma

2015

Ilgtermiņa ieguldījumi

Apgrozāmie līdzekļi

7.attēls Biedrību un nodibinājumu kopējo aktīvu
un to rādītāju izmaiņas 2013. – 2016. gadā, euro

9

1 625 546
1 110 562
282 373

2016
Nauda

Fondi
5

2016. gadā būtisku īpatsvaru biedrību un
nodibinājumu kopējos fondos veido rezerves fondi –
778 854 euro
jeb
67 %.
Pamatfondi
veido
213 025 euro jeb 18,3 % no biedrību un nodibinājumu
kopējiem fondiem.
Nodibinājumu “Riga.lv” un “Lidlauks Spilve”
fondu vērtība 2016. gadā bija negatīva, līdz ar to,
kopējā (pozitīvā) fondu vērtība 2016. gadā bija
1 270 472 euro.
2016. gadā biedrību un nodibinājumu kopējos
fondos 36,4 % veidoja biedrības “Latvijas Pašvaldību
savienība” fondu vērtība – 462 060 euro (skatīt
8. attēlu).
Nodibinājuma “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
fondi 2016. gadā veidoja 366 486 euro jeb 28,9 % un
biedrības “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” fondi –
229 086 euro jeb 18 % no biedrību un nodibinājumu
kopējiem fondiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
biedrība vai nodibinājums var veidot vienu
neierobežotai lietošanai paredzētu fondu – rezerves
fondu – vai, pamatojoties uz statūtiem vai pārvaldes
institūcijas lēmumiem, šī fonda līdzekļus pārdalīt
ierobežotai lietošanai paredzētajos fondos –
mērķfondos un pamatfondā.
Biedrību un nodibinājumu kopējā fondu vērtība
2016. gadā bija 1 161 650 euro, kas, salīdzinot ar
2015. gadu,
ir
samazinājusies
par
gandrīz
243 tūkstošiem euro jeb 17,3 %. Fondu vērtība kopš
2014. gada samazinās, lielākais fondu vērtības
samazinājums bija 2015. gadā par 2 231 154 euro,
salīdzinot ar 2014. gadu.
2016. gadā mērķfondu vērtība samazinājās par
31 794 euro jeb 15,8 %, bet biedrību un nodibinājumu
kopējais rezerves fondu apmērs samazinājās mazāk
nekā par 1 % jeb 6 431 euro.

2.tabula
Biedrību un nodibinājumu fondi 2013. – 2016. gadā, euro
Rādītāji

2013

2014

2015

2016

2 609 227

3 635 658

1 404 504

1 161 650

846 850

2 484 423

797 425

755 192

131 086

131 086

330 460

131 086

50 000

1 825 434

177 368

166 426

Rezerves fonds

665 764

527 903

289 597

457 680

Nodibinājumu fondi

Fondi kopā:
Biedrību fondi
Pamatfonds
Mērķfonds

1 762 377

1 151 235

607 079

406 458

Pamatfonds

81 939

81 939

87 194

81 939

Mērķfonds

23 177

246

24 197

3 345

1 657 261

1 069 050

495 688

321 174

Rezerves fonds

Nodibinājums
"Latvijas
Tehnoloģiskais
Parks"
6.1%

Biedrība "Latvijas
Pašvaldību mācību
centrs"
18.0%

Nodibinājums
Biedrība "Latvijas
"Latvijas
Lielo pilsētu
Tehnoloģiskais
asociācija"
centrs"
5.0%
5.3%

Nodibinājums
"Basketbola klubs
"TTT-Rīga""
0.2%

Biedrība
"Latvijas
Pašvaldību
savienība"
36.4%

Nodibinājums "Rīgas
Tūrisma Attīstības
birojs"
28.9%

8.attēls Fondu vērtības sadalījums pa biedrībām un nodibinājumiem
2016. gadā, % no kopējiem fondiem
5

Ministru kabineta 03.10.2006. noteikumi Nr. 808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”
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Kreditori
veidoja 614 270 euro jeb 99,6 % un ilgtermiņa –
2 400 euro jeb 0,4 % no kopējā kreditoru apjoma.
Īstermiņa kreditoru apjomam laika periodā no
2013. līdz 2016. gadam ir tendence samazināties.
2016. gadā biedrību un nodibinājumu kopējos
īstermiņa kreditoros lielāko īpatsvaru veido norēķini ar
piegādātājiem – 25,3 % (skatīt 9. attēlu).

2014. un 2015. gadā biedrību un nodibinājumu
kopējo kreditoru vērtību veidoja tikai īstermiņa
kreditori, savukārt 2013. un 2016. gadā arī ilgtermiņa
kreditori.
Kopējā kreditoru vērtība 2016. gadā bija
616 670 euro, kas ir par 569 115 euro jeb 48 %
mazāk nekā 2015. gadā, attiecīgi īstermiņa kreditori
2 766 961

1 185 785

1 026 444

614270
25 612
2013

0

0

2014

2015

Ilgtermiņa kreditori

2400
2016

Īstermiņa kreditori

9.attēls Biedrību un nodibinājumu kreditoru sadalījums starp īstermiņa un
ilgtermiņa kreditoriem 2013. – 2016. gadā, euro
Biedrību un nodibinājumu kopējos īstermiņa
kreditoros 2016. gadā vislielākais īstermiņa kreditoru
apjoms bija nodibinājumam “Rīgas Tūrisma Attīstības
Birojs” – 197 801 euro jeb 25,3 % (2015. gadā –
Īstermiņa aizņēmumi
no kredītiestādēm,
privātpersonām
8.3%

No pircējiem
saņemtie avansi
10.8%

87 143 euro) un nodibinājumam “Basketbola klubs
“TTT-Rīga”” – 107 686 euro jeb 17,5 % (2015. gadā –
154 469 euro).

Nākamo periodu
ieņēmumi
1.2%

Norēķini ar
piegādātājiem
25.3%

Pārējie kreditori
22.5%

Uzkrātās saistības
19.1%

Nodokļi un valsts
sociālās
aprošināšanas
obligātās iemaksas
12.8%

10.attēls Biedrību un nodibinājumu īstermiņa kreditoru sadalījums pa pozīcijām
2016. gadā, % no kopējām īstermiņa saistībām
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Tūrisma un kultūras tūrisma attīstība
Nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
Reģistrācijas Nr. 40008148699, juridiskā adrese:
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.
Nodibinājuma dibinātāji ir Pašvaldība, akciju
sabiedrība “Air Baltic Corporation”, biedrība “Latvijas
Viesnīcu un restorānu asociācija” un biedrība “Latvijas
Tūrisma aģentu un operatoru asociācija”.
Nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
6
dibināts ar mērķi attīstīt tūrismu un popularizēt tūrisma
iespējas Rīgā.
Nodibinājums 2009. gada 28. oktobrī ierakstīts
7
biedrību un nodibinājumu reģistrā .
Saskaņā
ar
Nodibinājuma
statūtiem
Nodibinājuma pārvaldes institūcijas ir dibinātāju sapulce
un valde. Dibinātāju sapulcē dibinātāju balsis sadalās
šādi: Pašvaldībai – 70 balsis, pārējiem dibinātājiem –
katram pa 10 balsīm. Nodibinājuma valde sastāv no trīs
valdes locekļiem, kuri savus pienākumus pilda par
8
atlīdzību .
Nodibinājuma galvenie uzdevumi, lai sasniegtu
izvirzīto mērķi, ir: veikt mārketinga un pārdošanas
aktivitātes dažādām mērķauditorijām, lai palielinātu
tūristu skaitu, to uzturēšanās ilgumu, izdevumu apjomu
un apmierinātību ar uzturēšanos Rīgā, veikt
starptautisku sadarbību Rīgas tēla popularizēšanai, kā
tūrisma galamērķim, izveidot vienotu Rīgas tūrisma
informācijas sistēmu, sadarbībā ar privāto sektoru
izveidot daudzveidīgu un konkurētspējīgu Rīgas tūrisma
produktu atbilstoši tūristu vajadzībām, veikt publiskā un
privātā sektora sadarbības optimizāciju, kā arī veikt
citus uzdevumus, kas ir nepieciešami Nodibinājuma
mērķa sasniegšanai.
Pašvaldības līdzdalība Nodibinājumā sekmē
Tūrisma
likuma
8. pantā
noteikto
pašvaldību
kompetenču pildīšanu tūrisma jomā, kā arī likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5., 6. un
10. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izpildi –
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību,
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sekmēt
saimniecisko darbību, tādēļ Pašvaldības līdzdalība
Nodibinājumā ir nepieciešama, jo tā veicina tūrisma, tai
skaitā kultūras tūrisma attīstību Rīgā, Rīgas tūrisma,
kultūras, kā arī atpūtas un brīvā laika pavadīšanas
iespēju popularizēšanu, tā palielinot tūristu skaitu, to
uzturēšanās ilgumu un izdevumus
Rīgā.

Nodibinājuma
galvenie
mērķa
tirgi
ir
Baltkrievija, Dānija, Gruzija, Igaunija, Lietuva, Krievija,
Izraēla, Vācija, Norvēģija, Somija, Zviedrija, Itālija.
9
Pamatojoties uz lēmumu Pašvaldība ar
Nodibinājumu 2016. gada 22. augustā noslēdza jaunu
pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu Nr. RD-16513-lī. Saskaņā ar deleģēšanas līgumu, izpildot
pārvaldes uzdevumus, Nodibinājums veicina tūrisma,
tai skaitā kultūras tūrisma attīstību Rīgā un Rīgas
apkārtnē, izveido daudzveidīgu un konkurētspējīgu
Rīgas tūrisma produktu, piedāvājot kultūras,
veselības, konferenču, aktīvā tūrisma produktu un
pakalpojumu klāstu ar augstu pievienoto vērtību,
nodrošina atpūtas un brīvā laika pavadīšanas
iespējas Rīgā un Rīgas apkārtnē iedzīvotājiem un
ārvalstu tūristiem, popularizējot aktīvas atpūtas dabā
nozīmīgumu veselīga dzīvesveida nodrošināšanā,
veic mārketinga un pārdošanas pasākumus tūrisma
iespēju Rīgā un Rīgas apkārtnē popularizēšanu,
izveido tūrisma informācijas centrus un punktus,
nodrošina to darbību, kā arī izveido informācijas
stendus, nodrošinot tajos informācijas papildināšanu
10
un aktualizēšanu, sertificēt Rīgas tūristu gidus.
Līgums noslēgts uz pieciem gadiem.
2011. gadā Nodibinājums un biedrība “Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera” nodibināja
nodibinājumu “Uzņēmēju klubs “Rīgas Marka”” ar
mērķi atbalstīt un virzīt Latvijā reģistrēto komersantu
intereses ārvalstīs, vienlaicīgi popularizējot Latvijas
un Rīgas tēlu. Saskaņā ar Nodibinājuma statūtiem
dibinātāji atbilstoši to budžeta iespējām ir tiesīgi
Nodibinājumam nodot mantu un/vai finanšu līdzekļus.
Nodibinājuma kopējos ieņēmumos būtisku
ieņēmumu daļu veido Pašvaldības dotācija.
2016. gadā Pašvaldības dotācija veidoja 96,6 %
(2015. gadā – 94,9 %) no Nodibinājuma kopējiem
ieņēmumiem un bija 4 317 737 euro, kas ir par
1 335 129 euro jeb 44,8 % vairāk nekā 2015. gadā.
Nodibinājums ieņēmumus galvenokārt gūst no
LIVE RĪGA suvenīru tirdzniecības (2016. gadā
kolekcijā ir 195 dažādi inovatīvi un
pilsētu
raksturojoši suvenīri), par pakalpojumu sniegšanu
portālā www.liveriga.com, no partneru programmas
dalībniekiem par pakalpojumu un preču kvalitātes
zīmola LIVE RĪGA izmantošanu ārējā reklāmā, kā arī
no gidu sertifikācijas.

6

Rīgas domes 20.10.2009. lēmums Nr. 447 “Par nodibinājuma “Rīgas Tūrisma attīstības birojs” dibināšanu”
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 28.10.2009. lēmums Nr. 6-24/145257
8
Biedrību un nodibinājumu likuma 96. panta pirmajā daļā noteikts, ka valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības, ja statūtos nav noteikts
citādi
9
Rīgas domes 05.07.2016. lēmums Nr. 3940 “Par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu tūrisma jomā”
10
Rīgas domes 2013. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 91 “Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā”
7

12

3.tabula
Nodibinājuma “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” galvenie finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro
Rādītāji
Ieņēmumi kopā
Saņemtās dotācijas, t. sk.:
no valsts saņemta dotācija
no Pašvaldības budžeta saņemta
dotācija
Citi ieņēmumi
-

Izdevumi kopā
Algas un VSAOI
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu
nolietojums un norakstīšana
Citi izdevumi statūtos paredzēto mērķu un
uzdevumu realizēšanai un nodokļi
Ieņēmumu un izdevumu starpība

2013

2014

2015

2016

3 719 688

3 454 644

3 143 698

4 469 850

3 447 303

3 283 790

2 982 608

4 317 737

36 679

0

3 410 624

3 283 790

0

0
2 982 608

4 317 737

272 385

170 854

161 090

152 113

3 901 167

3 137 437

3 423 612

4 489 047

397 950

490 695

499 054

548 878

22 809

20 025

15 665

13 757

3 480 408

2 626 717

2 908 893

3 926 412

-181 479

317 207

-279 914

-19 197

Aktīvu kopsumma, t. sk.:

435 518

790 277

593 770

685 231

Ilgtermiņa ieguldījumi

49 735

35 101

20 286

10 617

385 783

755 176

573 484

674 614

Nauda

250 501

688 506

469 534

632 720

Fondi kopā (rezerves fonds)

348 390

665 597

385 683

366 486

87 128

124 680

87 143

197 801

27

31

31

34

Apgrozāmie līdzekļi

Īstermiņa kreditori
Darbinieku skaits
2016. gadā Nodibinājums nesaņēma naudas
ziedojumus.
Nodibinājums 2016. gadu ir noslēdzis ar
izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 19 197 euro.
Lielāko īpatsvaru Nodibinājuma izdevumos
veido izdevumi statūtos paredzēto mērķu un
uzdevumu veikšanai un citi izdevumi, kas 2016. gadā
bija 3 926 412 euro un veidoja 87,5 % no kopējiem
Nodibinājuma izdevumiem (2015. gadā – 85 %).
Izdevumi darba algām un VSAOI 2016. gadā bija
548 878 euro, kas ir 12,2 % no kopējiem
Nodibinājuma izdevumiem (2015.gadā – 14,6 %).
Naudas apjoms 2016. gadā, salīdzinot ar
2015. gadu, palielinājās par 163 186 euro jeb 34,8 %,
veidojot 2016. gadā 632 720 euro naudas atlikumu.
Fondi 2016. gadā veido 366 486 euro, kas,
salīdzinot ar 2015. gadu, ir samazinājušies par 5 %.
Nodibinājums veiksmīgi attīsta zīmolu LIVE
RĪGA, rīkojot apjomīgas reklāmas kampaņas mērķa
valstīs, nodrošinot dalību starptautiskajās tūrisma
izstādēs, konferencēs, kongresos un korporatīvajos
pasākumos.
2016. gadā Nodibinājums sadarbībā ar Latvijas
Investīciju
un
attīstības
aģentūras
Tūrisma
departamentu piedalījās starptautiskajās tūrisma
izstādēs: MATKA Nordic Travel Fair 2016 (Helsinki,
Somija), ITB Berlin 2016 Berlīne, Vācija), Vinatur
2016 (Viļņa, Lietuva), Vakantieburs Utrecht (Utrehta,
Nīderlande), AITF Travel & Tourism Fair (Baku,
Azerbaidžāna). Sadarbībā ar Rīgas domes Pilsētas

attīstības departamentu Nodibinājums piedalījās
starptautiskajā nekustamo īpašumu forumā – izstādē
MIPIM 2016 (Kannas, Francija).
Sadarbībā ar Latvijas vēstniecībām un
konsulātiem, kā arī citiem sadarbības partneriem tika
organizēti semināri dažādu valstu tūroperatoriem un
žurnālistiem, kuros stāstīts par Rīgas tūrisma
piedāvājumu,
gada
nozīmīgākajiem
un
interesantākajiem pasākumiem, sadarbības iespējām,
tai skaitā darba semināri Parīzē, Telavivā,
Amsterdamā sadarbībā ar airBaltic, Hanzas dienas
Bergenā (Norvēģija), dalība projekta European
Region of Gastronomy pasākumos Milānā (Itālija),
Ziemeļbrabantā (Nīderlande), Sibiu (Rumānija),
Bergamo (Itālija), Kopenhāgena (Dānija) u. c. Tāpat
Nodibinājums piedalījās tūrisma nozares pasākumos
Taškentā, Kazaņā, Pleskavā, Sanktpēterburgā,
Maskavā.
Nodibinājums 2016. gadā ir sadarbojies ar
vairāk nekā 500 ārvalstu medijiem, uzņemot tos
mediju vizītēs, kā arī elektroniski sniedzot
nepieciešamo informāciju publikāciju sagatavošanā.
Nodibinājums veido un uztur Rīgas oficiālo
tūrisma portālu www.liveriga.com četrās valodās –
latviešu, krievu, angļu un vācu, kā arī nodrošina trīs
Rīgas Tūrisma informācijas centru darbību.
Gan portālā, gan Rīgas Tūrisma informācijas
centros tiek izvietota un regulāri atjaunota informācija
par galvenajiem apskates objektiem, ekskursijām,
pasākumiem, atpūtas un izklaides vietām Rīgas
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pilsētā, kā arī praktiska un noderīga informācija
tūristiem. 2016. gadā pilsētas tūrisma portāla
apmeklētāju skaits sasniedzis 2 022 598 unikālos
apmeklējumus.
Informatīvo materiālu tirāža 2016. gadā
sasniegusi
552 300 eksemplārus,
tai
skaitā
335 550 eksemplāri jeb 61 % no visiem drukātajiem
informatīvajiem materiāliem ir iespiesti angļu valodā,
113 000 eksemplāri jeb 21 % - krievu valodā,
74 000 eksemplāri jeb 13 % - vācu valodā un 29 750
eksemplāri jeb 5 % - latviešu valodā.
2016. gadā ārvalstīs tika reklamēti dažādi
Rīgas pilsētas pasākumi: Lattelecom Riga maratons,
Līgo svētki, Rīgas pilsētas svētki, gaismas festivāls
“Staro Rīga”, Ziemassvētku periods un Jaunā gada
sagaidīšana Rīgā u. c. Tāpat 2016. gadā
Nodibinājums piedalījās arī nozīmīgu pilsētas svētku
pasākumu organizēšanā un finansēšanā, piemēram,
nāciju parāde Lattelecom Riga maratona ietvaros,
Rīgas svētku restorāns, starptautiskais mūzikas
festivāls “World Jazz Festival 2016”, ielu kultūras un
sporta festivāls “Ghetto Games”, mūzikas festivāls
“Kubana”, kā arī Ziemassvētku festivālos – tirdziņos
Maskavā un Sanktpēterburgā.
2016. gadā
notika
aktīva
Rīgas
kā
gastronomijas tūrisma galamērķa popularizēšana.

Sadarbībā ar labākajiem Rīgas restorāniem un
pavāriem 2016. gadā turpināts 2015. gadā iesāktais
projekts “Rīga. Pilsēta labai garšsajūtai”.
Nodibinājuma reklāmas kampaņu aktivitātes
2016. gadā atspoguļojās Rīgas viesu skaita un Rīgā
pavadīto nakšu skaita pieaugumā, attiecīgi par 7 % un
6,7 %, salīdzinot ar 2015. gadu.
No 2014. gada ir sertificēti 614 gidi, kuri
piedāvā pakalpojumus tūristiem 26 valodās. Portālā
www.liveriga.com izveidots Rīgas tūristu gidu reģistrs.
Nodibinājums 2017. gadā turpinās veiksmīgi
uzsāktās aktivitātes un apgūs arvien efektīvākus
Rīgas atpazīstamības veidošanas paņēmienus un
tirgus, attīstīs zīmolu LIVE RIGA un MEET RIGA,
rīkojot reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņas
mērķa valstīs, nodrošinot dalību starptautiskās
tūrisma izstādēs un konferencēs, kongresu un
korporatīvo pasākumu izstādēs, rīkojot tematiskos
pasākumus
ārvalstu
medijiem,
sagatavojot
informatīvus materiālus un suvenīrus, u. c. aktivitātes.
Tāpat
2017. gads
ir
nozīmīgs
ar
Eiropas
Gastronomijas reģiona aktivitātēm un Eiropas kino
olimpiādes & Nāciju Grand Prix 2017 pasākumiem.
Informācija par Nodibinājumu pieejama arī:
www.liveriga.com
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Inovācijas un uzņēmējdarbības atbalsts
Nodibinājums “Latvijas Tehnoloģiskais centrs”
Reģistrācijas
Nr. 40003133343,
juridiskā
adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV–1006.
Par Nodibinājuma dibinātājiem tiek uzskatītas
tās personas, kas bija bezpeļņas organizācijas
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas
Tehnoloģiskais centrs” dalībnieki brīdī, kad tas
11
ierakstīts biedrību un nodibinājumu reģistrā .
Nodibinājuma dibinātāji ir Pašvaldība, Latvijas
Zinātņu akadēmija, Fizikālās enerģētikas institūts un
Latvijas Nacionālā Kvalitātes biedrība.
12
Nodibinājums
dibināts
kā
bezpeļņas
organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Tehnoloģiskais centrs”, kas 2004. gadā
13
reorganizēta par Nodibinājumu
un ierakstīta
biedrību un nodibinājumu reģistrā.
Saskaņā
ar
Nodibinājuma
statūtiem
Nodibinājuma pārvaldes institūcijas ir dibinātāju
sapulce un valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem,
kuri savus pienākumus pilda bez atlīdzības.
Nodibinājuma galvenie mērķi ir rosināt,
veicināt un atbalstīt mazo un vidējo tehnoloģiski
orientēto uzņēmumu veidošanos un to izaugsmi,
sekmēt zinātņietilpīgas produkcijas ražošanu un
tehnoloģiju pārneses procesus, veicināt sadarbību
starp pētnieciskām iestādēm un komercsabiedrībām,
kā arī starptautisko sadarbību u. c.
Nodibinājuma papildus mērķi ir inovācijai
atvērtas sabiedrības veicināšana, informēt sabiedrību
par inovācijas politiku, pasaulē, Eiropā un Latvijā,
sekmēt valsts inovācijas politikas attīstību un
Nacionālās inovācijas sistēmas pilnveidošanu Latvijā,
kā arī sniegt dažādas konsultācijas, infrastruktūras un
biroja pakalpojumus.
Pašvaldības līdzdalība Nodibinājumā sekmē
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
10. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izpildi –
sekmēt
saimniecisko
darbību
attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu,
tādēļ
Pašvaldības
līdzdalība
Nodibinājumā ir nepieciešama, jo tas veicina jaunu
darba vietu radīšanu, inovatīvas un tehnoloģiski
orientētas uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi,
sadarbību starp pētniecības iestādēm.
Nodibinājums 2006. gada 20. martā ieguvis
zinātniskās institūcijas statusu un ir reģistrēts
14
zinātnisko institūciju reģistrā .

Nodibinājums
ir
vairāku
Latvijas
un
starptautisku asociāciju biedrs: Latvijas Tehnoloģisko
Parku, Centru un Biznesa Inkubatoru Asociācija
(LTICA),
The
Baltic
Association
of
Science / Technology Parks and Innovation Centres
(BASTIC), International Association of Science Parks
and Areas of Innovation (IASP) u. c.
2016. gadā
Nodibinājuma
ieņēmumu
pārsniegums pār izdevumiem bija 1 325 euro. No
Nodibinājuma kopējiem ieņēmumiem 155 647 euro
jeb 53,2 % veidoja ieņēmumi no pakalpojumu
sniegšanas Latvijā un ieņēmumi no līgumiem ar
Latvijas institūcijām un 136 945 euro jeb 46,8 % ieņēmumi no līgumiem ar EK institūcijām.
Nodibinājuma
personāla
izmaksas
bija
226 245 euro, kas ir 77,7 % no Nodibinājuma
kopējiem 2016. gada izdevumiem.
2016. gadā Nodibinājums nesaņēma naudas
ziedojumus.
2016. gadā būtiski – par 83 169 euro
samazinājies naudas līdzekļu apjoms veidojot
5 423 euro.
Fondu apjoms 2016. gadā veido 67 943 euro,
no kuriem lielākais īpatsvars ir pamatfondam –
62,8 % (2015. gadā - 44,6 %).
2016. gadā starptautisko tehnoloģiju pārneses
un attīstības jomā tika uzsākti divi jauni EK iniciēti un
līdzfinansēti projekti – EEN-LV (01.01.2015. –
31.12.2020.)
un
InnoSME
(01.01.2015.
–
31.12.2020.) “Pasākumi LV MVU inovatīvās
kapacitātes kāpināšanai”, kuri darbojās 2016. gadā kā
EEN tīkla projekta turpinājums. Tika organizētas
kontaktbiržas un uzņēmumu misijas kā Latvijā, tā arī
ārpus tās, organizēti inovācijas stendi izstādēs,
semināri, tehnoloģiju pārneses, tirgus zonas izpētes
u. tml., iniciēti pasākumi potenciālo sadarbības
partneru meklējumiem kā Latvijas uzņēmumiem
ārvalstīs, tā arī ārvalstu uzņēmumiem Latvijā.
Nodibinājums konkursa rezultātā ieguva
tiesības darboties divos programmas INTERREG
projektos: no 2016. gada 1. marta bija uzsākti darbi
pie BSR projekta “Green PE” un no 2016. gada
1. augusta – pie CB projekta “Game Camps”. Projektu
apguve turpināsies trīs gadus.
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Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 23.12.2004. lēmums Nr. 10-15/1614
Rīgas pilsētas valdes 21.05.1993. lēmums Nr. 137 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalību SIA “Latvijas Tehnoloģiskais centrs” dibināšanā”
Rīgas domes 12.10.2004. lēmums Nr. 3489 “Par bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘Latvijas Tehnoloģiskais centrs”
reorganizāciju”
14
Pieejams: http://ikvd.gov.lv/zinatnisko-instituciju-registrs.html
12
13

15

4.tabula
Nodibinājuma “Latvijas Tehnoloģiskais centrs” galvenie finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro
Rādītāji

2013

Ieņēmumi kopā
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Izdevumi kopā

2014

2015

2016

491 585

373 208

280 281

292 592

7 826

0

0

0

483 759

373 208

280 281

292 592

489 624

372 918

278 858

291 267

7 055

2 831

0

0

Algas un VSAOI
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un
norakstīšana
Citi izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu
realizēšanai un nodokļi
Ieņēmumu un izdevumu starpība

306 803

293 650

234 454

226 245

2 454

2 468

1 704

1 007

173 312

73 970

42 700

64 015

1 961

290

1 423

1 325

Aktīvu kopsumma, t. sk.:

190 413

150 570

98 311

129 032

4 119

2 674

1 169

4 379

186 294

147 896

97 142

124 653

Materiālu izdevumi

Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Nauda

4 757

5 109

88 592

5 423

92 913

70 272

95 646

67 943

Pamatfonds

42 686

42 686

42 686

42 686

Mērķfonds

23 177

246

24 197

3 3345

Rezerves fonds

27 050

27 340

28 763

21 912

97 499

80 298

2 665

61 090

Fondi kopā, t. sk.:

Kreditori, t. sk.:
Ilgtermiņa kreditori

25 612

0

0

2 400

Īstermiņa kreditori

71 888

80 298

2 665

58 690
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13

11
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Darbinieku skaits
2016. gadā Nodibinājuma darbinieki kā žūrijas
komisijas locekļi piedalījās dažādu Latvijas institūciju
– Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras u. c. organizētajos konkursos
uzņēmējiem: Ideju kauss, Eksporta un Inovāciju balva
u. c., kā arī pasākumos, ko organizēja Baltijas
asociācija BASTIC sadarbībā ar Baltijas Asambleju.
Nodibinājums 2016. gadā organizēja un vadīja

starptautisko konferenci “Baltic Dynamics’16”. Tāpat
tika turpināta sadarbība ar Baltijas Asambleju.
Nodibinājums strādā pie jaunu projektu
pieteikumu izstrādes konkursiem dažādās EK un
INTERREG izsludinātajās aktivitātēs.
Informācija par Nodibinājumu pieejama arī:
www.innovation.lv/ltc/
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Nodibinājums “Latvijas Tehnoloģiskais Parks”
Reģistrācijas
Nr. 40003283805,
juridiskā
adrese: Pulka iela 3, Rīga, LV–1007.
Nodibinājuma
dibinātāji
ir
Pašvaldība,
Ekonomikas ministrija, Rīgas Tehniskā universitāte,
Latvijas Universitāte, biedrība “Latvijas Tirdzniecības

un rūpniecības kamera”, valsts akciju
“Valsts nekustamie īpašumi”, valsts akciju
“Privatizācijas aģentūra”, sabiedrība ar
atbildību “Auditorfirma Invest-Rīga”, akciju
“Latvenergo”.

sabiedrība
sabiedrība
ierobežotu
sabiedrība
5.tabula

Nodibinājuma “Latvijas Tehnoloģiskais Parks” galvenie finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro
Rādītāji

2013

2014

2015

2016

Ieņēmumi kopā (ieņēmumi no saimnieciskās darbības)

120 833

159 419

180 449

218 450

Izdevumi kopā

140 270

160 488

181 107

214 364

62 224

55 305

63 615

106 149

10 669

10 483

11 062

9 744

67 377

94 700

106 430

98 471

-19 437

-1 069

-658

4 086

Algas un VSAOI
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums
un norakstīšana
Citi izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu
realizēšanai un nodokļi
Ieņēmumu un izdevumu starpība
Aktīvu kopsumma, t. sk.:

86 697

97 904

95 637

131 230

Ilgtermiņa ieguldījumi

39 866

29 700

19 945

10 760

Apgrozāmie līdzekļi

46 831

68 204

75 692

120 470

Nauda

19 083

28 449

36 100

51 965

Fondi kopā (rezerves fonds)

75 128

74 059

73 401

77 487

Īstermiņa kreditori

11 569

23 845

22 236

53 743

7

7

7

10

Darbinieku skaits
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Nodibinājuma mērķi ir apvienot valsts un
pašvaldību, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību,
kā arī privāto kapitālsabiedrību, universitāšu, banku
un fizisku personu darbību, jaunu, uz zināšanām
balstītu uzņēmumu dibināšanā un komercdarbības
inkubatoru
veidošanā,
piedalīties
inovatīvu
mērķprogrammu realizācijā Latvijas industrijas
attīstībai.
Pašvaldības līdzdalība Nodibinājumā sekmē
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
10. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izpildi –
sekmēt
saimniecisko
darbību
attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu,
tādēļ
Pašvaldības
līdzdalība
Nodibinājumā ir nepieciešama, jo tas veicina jaunu
darba vietu radīšanu, inovatīvas un tehnoloģiski
orientētas uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi,
sadarbību starp pētniecības iestādēm.
15
Nodibinājums
dibināts
kā
bezpeļņas
organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Tehnoloģiskais Parks”, kas 2004. gadā

reorganizēta par Nodibinājumu
un ierakstīta
17
biedrību un nodibinājumu reģistrā .
Saskaņā
ar
Nodibinājuma
statūtiem
Nodibinājuma valde sastāv no pieciem valdes
locekļiem, kuri savus pienākumus pilda bez
atlīdzības.
Nodibinājums 2006. gada 26. maijā ieguvis
zinātniskās institūcijas statusu un ir reģistrēts
18
zinātnisko institūciju reģistrā .
Nodibinājuma ieņēmumu pārsniegums pār
izdevumiem 2016. gadā bija 4 086 euro. 2016. gadā
ieņēmumi no telpu nomas maksas bija 188 112 euro
jeb 86,1 % no Nodibinājuma kopējiem ieņēmumiem
(2015. gadā – 178 073 euro jeb 98,7 %).
2016. gadā Nodibinājums nesaņēma naudas
ziedojumus.
Būtisku izdevumu daļu Nodibinājuma kopējos
izdevumos veido personāla izmaksas. 2016. gadā
personāla izmaksas bija 106 149 euro jeb 49,5 % no
kopējiem 2016. gada izdevumiem, kas ir par
42 534 euro jeb 66,9 % vairāk nekā 2015. gadā.
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Rīgas domes 23.01.1996. lēmums Nr. 2919 “Par Rīgas pašvaldības līdzdalību bezpeļņas organizācijas SIA “Latvijas Tehnoloģiskais parks”
dibināšanā”
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Rīgas domes 12.10.2004. lēmums Nr. 3485 “Par bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Tehnoloģiskais parks”
reorganizāciju”
17
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 02.12.2004. lēmums Nr. 10-15/1447
18
Pieejams: http://ikvd.gov.lv/zinatnisko-instituciju-registrs.html
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Naudas
līdzekļi
2016.
gadā
veidoja
51 965 euro.
2016. gadā Nodibinājums sniedzis atbalstu
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tehniskās
informācijas saņemšanā un jauno tehnoloģiju
komercializācijā, apmeklēti 16 uzņēmumi un veikti
četri tehniskie auditi.
Nodibinājuma
biznesa
inkubatorā
uzņēmējdarbību veic vismaz 40 mazie uzņēmumi,
kuriem tiek nodrošināti atviegloti biznesa attīstības
noteikumi. 2016. gadā iesaistīti 14 jauni ražošanas un
servisa uzņēmumi.
Nodibinājums 2016. gadā piedalījās “Baltic
Innovation & Regional Development” (BIRD) tīkla
darbībā, kas saistīta ar inovatīvo procesu norisi,
tehnoloģiju pārnesi un starpvalstu sadarbības
aktivizēšanu. Turpināta arī kvalitatīva zināšanu un
pieredzes apmaiņa starp Latviju un Igauniju.
BIRD sadarbības tīklā ir tādi starptautisku
asociāciju biedri kā – Dānija (Centec Trade &
Technology ApS), Norvēģija (Centec Norge AS),
Lietuva (Kaunas Regional Innovation Centre), Latvija
(Latvijas Tehnoloģiskais Parks).
2016. gadā sadarbībā ar RTU, Turku zinātnes
parku
(Somija),
Turku
universitāti
(Somija),

Tehnopolis zinātnes parku (Igaunija) un Tallinas
tehnoloģiju universitāti (Igaunija) Nodibinājums
uzsāka INTERREG Central Baltic programmas
projekta “Central Baltic Startup Springboard”
realizāciju, kura ilgums ir divi gadi (01.11.2015. –
31.08.2018.). Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt
Start-up kompānijas RTU studentu, zinātnieku un
mācībspēku idejām.
Projekta
laikā
paredzēts
veidot
trīs
akseleratoru programmas.
2016. gada aprīļa beigās noslēgusies pirmā
akseleratoru programma, kuras ietvaros no piecām
Latvijas komandām izveidoti divi Start-up uzņēmumi.
Otrā akseleratoru programma sākās 2016. gada
septembrī 5 – 10 komandu sastāvā.
Turpmākajos gados Nodibinājums plāno
biznesa inkubatorā atbalstīt progresīvo tehnoloģiju
ieviešanu ražošanā, radot konkurētspējīgo produkciju
un jaunas darba vietas, kā arī veltīt uzmanību
Nodibinājuma biznesa inkubatora infrastruktūras
turpmākai attīstībai. Sadarbībā ar SIA “Lotos pharma”
Nodibinājums plāno turpināt inovatīvu medicīnas
preparātu ražotnes attīstību.
Informācija par Nodibinājumu pieejama arī:
www.ltp.lv
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Veselīga dzīvesveida veicināšana un atbalsts sportam
Nodibinājums “Basketbola klubs “TTT-Rīga””
Reģistrācijas
Nr. 40008120400,
juridiskā
adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-1, Rīga, LV–1010.
Nodibinājuma dibinātāji ir Pašvaldība un Rīgas
pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas
satiksme”.
Nodibinājums “Basketbola klubs “TTT-Rīga””
19
dibināts , lai nodrošinātu spēcīgas un stabilas
sieviešu basketbola komandas pastāvēšanu Rīgā.
Nodibinājums 2007. gada 30. oktobrī ierakstīts
20
biedrību un nodibinājumu reģistrā .
Saskaņā ar Nodibinājuma statūtiem tā mērķi ir:

izveidot profesionālu, augsta līmeņa sieviešu
basketbola klubu Rīgā, izveidot bērnu un jauniešu
basketbola klubu sistēmu Rīgā, veicināt bērnu un
jauniešu interesi par basketbolu, atjaunot un uzturēt
Rīgas kā Eiropas basketbola lielpilsētas tradīcijas,
popularizēt Rīgas pilsētas un Latvijas basketbola
vārdu pasaulē, organizēt un piedalīties dažādos
projektos un aktivitātēs, kas saistīti ar basketbola un
Rīgas pilsētas vārda popularizēšanu, kā arī veikt citas
aktivitātes, kas vērstas uz statūtos noteikto mērķu
sasniegšanu.
6.tabula

Nodibinājuma “Basketbola klubs “TTT - Rīga”” galvenie finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro
Rādītāji

2013

Ieņēmumi kopā
Iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Citi ieņēmumi
Izdevumi kopā
Naudas maksājumi personām
Algas un VSAOI
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu
nolietojums un norakstīšana
Citi izdevumi statūtos paredzēto mērķu un
uzdevumu realizēšanai un nodokļi
Ieņēmumu un izdevumu starpība
Aktīvu kopsumma, t. sk.:

2014

2015

2016

138 730

253 853

386 145

518 607

106 715

50 000

0

0

2 134

2 000

2 000

150 000

28 458

0

130 250

235 757

1 423

201 853

253 895

132 850

135 245

253 007

388 855

520 828

34 653

90 776

93 730

195 173

0

3 401

2 906

18 551

201

117

226

0

100 391

158 713

291 993

307 104

3 485

846

-2 710

-2 221

58 213

76 180

159 724

110 720

343

226

0

0

57 870

75 954

159 724

110 720

Nauda

2 012

2 465

30 142

919

Fondi kopā (rezerves fonds)

7 119

7 965

5 255

3 034

51 094

68 215

154 469

107 686

Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi

Īstermiņa kreditori
Saskaņā
ar
Nodibinājuma
statūtiem
Nodibinājuma valde sastāv no sešiem valdes
locekļiem, kuri savus pienākumus pilda bez
atlīdzības. Šobrīd valdē ir iecelti un darbojas četri
valdes locekļi.
Pašvaldības līdzdalība Nodibinājumā sekmē
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
6. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas – veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu – izpildi,
tādēļ Pašvaldības līdzdalība Nodibinājumā ir
nepieciešama, jo tā popularizē basketbolu un realizē

19
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plānotās sporta aktivitātes.
Pašvaldības sadarbība ar Nodibinājumu
notiek
sporta
programmu
ietvaros,
kurām
finansējums ir nodrošināts Rīgas domes Izglītības,
kultūras
un
sporta
departamenta
budžeta
apstiprinātajās programmās.
Nodibinājums
2016. gadu
noslēdza
ar
izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 2 221 euro.
Ieņēmumi 2016. gadā veidoja 518 607 euro, kas,
salīdzinot ar 2015. gadu, bija par 132 462 euro jeb
34,3 % vairāk.

Rīgas domes 09.10.2007. lēmums Nr. 2887 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības dalību nodibinājumā „Basketbola klubs “TTT–Rīga”””
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 30.10.2007. lēmums Nr. 6-24/126216/1
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Lielāko ieņēmumu īpatsvaru 2016. gadā
veidoja ieņēmumi no saimnieciskās darbības –
45,5 % (2015. gadā – 33,7 %) un saņemtie ziedojumi
– 28,9 % (2015. gadā – 0,5 %). 2016. gadā
ziedojumos Nodibinājums saņēma 150 000 euro.
Iestāšanās nauda un citas gadskārtējās
iemaksas 2016. gadā netika saņemtas.
Izdevumi 2016. gadā bija 520 828 euro, kas,
salīdzinot ar 2015. gadu, bija par 131 973 euro jeb
33,9 % vairāk. Lielāko īpatsvaru no kopējiem
izdevumiem veidoja nodokļi un citi izdevumi un
naudas maksājumi personām, attiecīgi 59 % un
37,5 % (2015. gadā attiecīgi – 75,1 % un 24,1 %).
2016. gadā naudas atlikums veidoja tikai
919 euro, kas, salīdzinot ar 2015. gadu, ir par
29 223 euro jeb 97 % mazāk. Fondi veidoja 3 034
euro.
2016. gadā Nodibinājums turpināja darbu pie
2014. gadā izveidotās basketbola kluba struktūras –
piramīdas.
Piramīda
apvieno
visu
vecumu
basketbolistes Rīgā. Piramīdas ietvaros jaunās
basketbolistes ieguva iespēju dažādās vecuma
grupās pārstāvēt vairākus Latvijas – Igaunijas
basketbola līgas (LAT – EST WBC) klubus, kurus
finansēja Nodibinājums. Labāko spēlētāju iesaistīšana
komandās “TTT – Rīga”, “TTT – Rīga Juniores”
nodrošināja
spēlētāju
individuālo
izaugsmi,

kvalitatīvāku treniņu darbu un augstvērtīgākus
rezultātus jaunatnes izlašu kontekstā.
Tika
nodrošināts
basketbola komandas
“TTT-Rīga Juniores” starts Latvijas sieviešu
basketbola līgā, kā arī apvienotajā Igaunijas – Latvijas
čempionātā,
kas
deva
iespēju
jaunajām
basketbolistēm pēc sporta skolas absolvēšanas vai,
paralēli spēlējot Latvijas jaunatnes basketbola līgā,
sportot visaugstākajā līmenī un uzlabot meistarību,
startējot Latvijas sieviešu basketbola līgā un
starptautiskās sacensībās.
Basketbola
piramīdas
meistarkomanda
“TTT – Rīga” startēja Latvijas sieviešu basketbola
līgā, Latvijas – Igaunijas apvienotajā čempionātā –
abās izcīnīti čempiona tituli, kā arī Starptautiskās
basketbola federācijas Eiropas basketbola kausā, kur
startē spēcīgākās Eiropas valstu komandas.
2016. gadā turpinātas dažādas aktivitātes, lai
popularizētu sportu – īpaši sieviešu/meiteņu
basketbolu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Lai
nodrošinātu sporta pasākumu pieejamību, basketbola
klubu “TTT – Rīga” un “TTT – Rīga Juniores” spēļu
apmeklējumi bija bezmaksas, tādējādi veicinot
skatītāju interesi par sportu.
Informācija par Nodibinājumu pieejama arī:
www.tttriga.lv
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Nodibinājums “Lidlauks Spilve”
Reģistrācijas
Nr. 40008160672,
juridiskā
adrese: Daugavgrīvas iela 140, Rīga, LV–1007.
Nodibinājuma dibinātājs ir Pašvaldība.
21
Nodibinājums “Lidlauks Spilve” dibināts ar
mērķi – vispārējās nozīmes aviācijas un tehnisko
sporta veidu popularizēšana, attīstīšana, atbalstīšana

un uzturēšana lidostas un lidlauka “Spilve” teritorijā un
teritorijas perspektīvā attīstīšana un sabiedriskā
labuma
darbība
saskaņā
ar
Nodibinājuma
noteiktajiem uzdevumiem.
Nodibinājums ierakstīts biedrību un nodibinājumu
22
reģistrā 2010. gada 29. maijā .
7.tabula
Nodibinājuma ”Lidlauks Spilve” galvenie finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro

Rādītāji
Ieņēmumi kopā

2013

2016

48 839

48 511

49 343

0

5 550

1 700

3 500

11 235

43 286

46 811

45 843

75

3

0

0

18 910

43 371

54 565

62 521

Citi ieņēmumi
Izdevumi kopā

2015

11 310

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

2014

3 320

30 395

8 143

4 996

Algas un VSAOI
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu
nolietojums un norakstīšana
Citi izdevumi statūtos paredzēto mērķu un
uzdevumu realizēšanai un nodokļi
Ieņēmumu un izdevumu starpība

11 018

7 484

15 124

11 832

90

90

17

48

4 482

5 402

31 281

45 645

-7 600

5 468

-6 054

-13 178

Aktīvu kopsumma, t. sk.:

10 031

14 499

9 666

7 444

Ilgtermiņa ieguldījumi

3 773

3 684

3 888

3 840

Apgrozāmie līdzekļi

6 258

10 815

5 778

3 604

14

1 511

893

787

1 934

7 402

1 348

-11 830

Materiālu izdevumi

Nauda
Fondi kopā, t. sk.:
Pamatfonds
Rezerves fonds
Īstermiņa kreditori

3 681

3 681

3 681

3 681

-1 747

3 721

-2 333

-15 511

8 097

7 097

8 318

19 274

Saskaņā
ar
Nodibinājuma
statūtiem
Nodibinājuma valde sastāv no četriem valdes
locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs.
Valdes priekšsēdētājs savus pienākumus pilda par
atlīdzību, bet valdes locekļi – bez atlīdzības.
Nodibinājuma galvenie uzdevumi ir lidlauka un
tā infrastruktūras uzturēšana un izmantošana
vispārējās nozīmes aviācijas lidojumiem un
speciālajiem aviācijas darbiem, lidlauka ‘Spilve”
sertifikācijas uzturēšana atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, aviācijas un tehnisko sporta veidu
entuziastu un interesentu atbalstīšanai, aviācijas
sporta veidu popularizēšana sabiedrībā, informējošu
un izglītojošu pasākumu organizēšana, piedalīšanās

Latvijas un starptautiskajās izstādēs, pasākumos,
salidojumos u. c.
Pašvaldības līdzdalība Nodibinājumā sekmē
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
2. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izpildi –
gādāt
par
savas
administratīvās
teritorijas
2
labiekārtošanu, kā arī 17. panta 4. punktā valsts un
pašvaldības dalītas atbildības galvaspilsētas funkcijas
izpildi – piedalīties valsts nozīmes transporta
infrastruktūras (lidlauka) uzturēšanā un attīstīšanā,
tādēļ Pašvaldības līdzdalība Nodibinājumā ir
nepieciešama, jo tas popularizē aviācijas sporta
veidus un veicina lidlauka “Spilve” teritorijas
attīstīšanu.
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Rīgas domes 16.06.2009. lēmums Nr. 5495 “Par nodibinājuma “Lidlauks Spilve” dibināšanu un nekustamā īpašuma daļas Rīgā, Daugavgrīvas ielā
bez numura (kadastra Nr.01000770210), nodošanu nodibinājumam “Lidlauks Spilve” bezatlīdzības lietošanā”
22
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 29.05.2010. lēmums Nr. 6-24/62802/1
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23

27

Pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu ,
2011. gada 2. februārī Pašvaldība ar Nodibinājumu
un SIA “Rīgas nami” noslēdza līgumu Nr. RD-11-119lī par lidlauka “Spilve” teritorijā esošo nekustamo
īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un
bezatlīdzības lietošanu uz pieciem gadiem, kas
paredzēja
arī
SIA
“Rīgas
nami”
tiesības
aeronavigācijas un lidlauka pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanai piesaistīt Nodibinājumu, noslēdzot
24
atsevišķu vienošanos , kurā noteikta savstarpējo
norēķinu kārtība.
Šobrīd SIA “Rīgas nami” pienākums pārvaldīt
un apsaimniekot lidlauka “Spilve” teritorijā esošos
nekustamos īpašumus ietverts Pašvaldības un
SIA “Rīgas nami” 10.01.2012. līgumā Nr. RD-12-44-lī
25
un ir spēkā līdz 31.12.2028.
26
2012. gadā tika atjaunots lidlauka sertifikāts
(spēkā līdz 08.03.2017.), kas apliecina, ka vispārējās
aviācijas lidlauks “Spilve” atbilst likuma “Par aviāciju”
prasībām un Nodibinājums ir kompetents sniegt
lidlauka pakalpojumus, ievērojot apliecībā paredzētos
ekspluatācijas noteikumus un atbilst aviācijas
drošības prasībām. 2017. gada 8. martā lidlauka
sertifikāts Nodibinājumam beidzās un Nodibinājums
veic nepieciešamās darbības sertifikāta atjaunošanai.
Nodibinājumam ar 2013. gada 2. maiju ir

piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss .
Nodibinājums
2016. gadu
noslēdza
ar
izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 13 178 euro.
Ieņēmumi 2016. gadā bija nedaudz lielāki nekā
2015. gadā un veidoja 49 343 euro (2015. gadā –
48 511 euro). 2016. gadā Nodibinājums saņēmis
ziedojumus 3 500 euro apmērā. Izdevumi 2016. gadā
veidoja 62 521 euro, kas, salīdzinot ar 2015. gadu,
bija par 7 956 euro jeb 14,6 % vairāk.
Naudas atlikums 2016. gadā veidoja tikai
787 euro.
Fondi 2016. gadā samazinājās par 13 178 euro
un to atlikums bija negatīvs - 11 830 euro.
2016. gadā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departamenta atbalstu tika organizēti
Aviācijas svētki jeb “Riga Fly-in”, kas guva ļoti plašu
publikas atsaucību un ko apmeklēja aptuveni 4 000 –
5 000 cilvēku. Tika veikti akrobātisko lidojumu
paraugdemonstrējumi, taču plānotie izpletņlēcēju
priekšnesumi nenotika slikto laika apstākļu dēļ.
2016. gadā apkalpots par 4 % lidojumu vairāk
nekā 2015. gadā, sasniedzot kopā 2 800 lidojumus,
kas ir vidēji 11 lidojumi dienā, pieņemot, ka
vizuālajiem lidojumiem atbilstoši laika apstākļi ir
aptuveni 2/3
gada
dienu.
Informācija
par
Nodibinājumu pieejama arī: www.spilve.org
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Rīgas domes 14.12.2010. lēmums Nr. 2338 “Par līguma projekta ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rīgas nami” un sabiedriskā labuma
organizāciju nodibinājumu “Lidlauks Spilve” par lidlauka “Spilve” teritorijā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un bezatlīdzības
lietošanu apstiprināšanu”
24
10.06.2011. vienošanās Nr. RN-11-401-lī
25
Rīgas domes 19.04.2016. lēmums Nr. 3673 “Par grozījumiem Rīgas domes 13.12.2011. lēmumā Nr. 3975 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Rīgas nami” valdījuma izbeigšanos un Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rīgas
nami” projekta apstiprināšanu” un Rīgas pilsētas pašvaldības un SIA “Rīgas nami” 10.01.2012. līgumā Nr. RD-12-44-lī, kā arī Rīgas domes
14.12.2010. lēmuma Nr. 2338 “Par līguma projekta ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rīgas nami” un sabiedriskā labuma organizāciju
nodibinājumu “Lidlauks Spilve” par lidlauka “Spilve” teritorijā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un bezatlīdzības lietošanu
apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”
26
Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” 08.03.2012. apliecība Nr. LVA-13
27
Sabiedriskā labuma komisijas 25.04.2013. lēmums Nr. 8.14-6/L-11151
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Sabiedrības informētība
Nodibinājums “Riga.lv”
Reģistrācijas Nr. 50008216041, juridiskā
adrese:
Rātslaukums
1,
Rīga,
LV–1050.
Nodibinājuma dibinātājs ir Pašvaldība.
28
Nodibinājums “Riga.lv” dibināts ar mērķi –
Pašvaldības laikraksta izdošana un interneta
vietnes izveide un uzturēšana, nodrošinot un
veicinot sabiedrības informētību par Pašvaldības,
Pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību,
kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas),
darbu, t. sk. paveiktajiem un plānotajiem
uzdevumiem, rīcības plāniem, programmām,
plānotajiem
kultūras,
izglītības
un
sporta
pasākumiem saskaņā ar nodibinājumam “Riga.lv”
noteiktajiem uzdevumiem.
Nodibinājums
ierakstīts
biedrību
un
29
nodibinājumu reģistrā 2013. gada 17. oktobrī .

Saskaņā
ar
Nodibinājuma
statūtiem
Nodibinājuma valde sastāv no trīs valdes
locekļiem, kuri savus pienākumus pilda par
atlīdzību.
Nodibinājuma galvenie uzdevumi ir izdot
laikrakstu ar nosaukumu “Riga.lv”, izveidot un
uzturēt interneta vietni sabiedrības informēšanai,
veikt
informēšanas
aktivitātes
dažādām
mērķauditorijām, lai nodrošinātu sabiedrības
informētību
par
Pašvaldības
kompetencē
ietilpstošajiem jautājumiem, veikt sadarbību ar
citām valsts un pašvaldību institūcijām un
kapitālsabiedrībām, sniedzot sabiedrībai precīzu un
praktisku informāciju dažādu ekonomisko, sociālo,
kultūras un citu jautājumu risināšanai.
8.tabula

Nodibinājuma “Riga.lv” finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro
Rādītāji

2013

2014

2015

0

417 854

322 000

927 980

Saņemtās dotācijas (Pašvaldības dotācija)

0

322 000

322 000

927 980

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

0

95 854

0

0

Ieņēmumi kopā

Izdevumi kopā

2016

466

441 445

307 796

1 050 361

Naudas maksājumi personām

0

62 063

256 684

787 379

Materiālu izdevumi

0

345 132

0

0

0

24 865

42 078

240 010

466

9 385

9 034

22 721

-466

-23 591

14 204

-122 381

35 391

57 752

42 286

1 101

1 818

42 257

15 033

0

35 106

11 515

25 719

-96 662

35 572

35 572

35 572

35 572

Rezerves fonds

-466

-24 057

-9 853

-132 234

Kreditori (īstermiņa)

285

46 237

16 567

97 763

Algas un VSAOI
Citi izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu
realizēšanai un nodokļi
Ieņēmumu un izdevumu starpība
Aktīvu kopsumma (apgrozāmie līdzekļi)
Nauda
Fondi kopā, t. sk.:
Pamatfonds

30

Tāpat Nodibinājuma uzdevumos ietilpst
sabiedrības
iesaistīšana,
veidojot
pilsētas
iedzīvotāju un viesu aktivitāti un ieinteresētību,
veicināt publiskā un privātā sektora sadarbību,
sekmēt iedzīvotāju līdzdalību domes lēmumu
pieņemšanas procesā un Pašvaldībai būtisku
jautājumu apspriešanā un citi uzdevumi, kas ir
nepieciešami Nodibinājuma mērķa sasniegšanai.
Nodibinājums dibinājis masu informācijas
līdzekli “RIGA.LV”, kas ierakstīts masu informācijas

līdzekļu reģistrā 2013. gada 25. novembrī .
Masu informācijas līdzekļa “RIGA.LV”
galvenais uzdevums ir nodrošināt sabiedrības
informētību
par
Pašvaldības
un
tās
kapitālsabiedrību paveiktajiem un plānotajiem
darbiem, par kultūras, izglītības un sporta norisēm
Rīgā.
Nodibinājums 2016. gadā ir strādājis ar
izdevumu
pārsniegumu
pār
ieņēmumiem
122 381 euro.
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Rīgas domes 07.10.2013. lēmums Nr. 273 “Par nodibinājuma “Riga.lv” dibināšanu”
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 17.10.2013. lēmums Nr. 6-24/151203
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Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 25.11.2013. lēmums Nr. 6-8/165106/1
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Ieņēmumi 2016. gadā bija par 605 980 euro jeb
2,9 reizes lielāki nekā 2015. gadā un sasniedza
927 980 euro, ko veidoja no Pašvaldības budžeta
saņemtā dotācija.
Izdevumi 2016. gadā bija 1 050 361 euro un to
lielāko īpatsvaru veidoja naudas maksājumi personām
– 787 379 euro jeb 75 % no kopējiem Nodibinājuma
izdevumiem.
Kopējais fondu atlikums 2016. gadā bija
negatīvs, veidojot - 96 662 euro, no kuriem
35 572 euro veidoja pamatfonds, bet rezerves fonda
atlikums bija negatīvs – 132 234 euro.
Lai sasniegtu Nodibinājuma statūtos noteikto
mērķi – interneta vietnes izveidi un uzturēšanu –
2016. gadā tika turpināts darbs pie interneta vietnes

www.riga.lv turpmākas attīstīšanas un atpazīstamības
palielināšanas, interaktīvai komunikācijai ar lasītājiem
tika izveidoti Riga.lv profili sociālajos tīklos Facebook,
Twitter un Instagram.
Interneta vietnes satura izveidei Nodibinājums
2016. gadā pieaicināja autorus, kas veido arī
animācijas, grafiskos un videomateriālus, kas būtiski
dažādo iespējas pasniegt informāciju, tādējādi
piesaistot lielāku auditoriju. Interneta vietnes
www.riga.lv apmeklētība 2016. gada martā bija
88 121 skatījumi, un decembrī tā pieauga līdz
401 660 skatījumiem.
Nodibinājums turpināja informatīvās lapas
“Riga.lv” sagatavošanu, kura tiek publicēta vienu reizi
nedēļā kopā ar 4 televīzijas programmām.
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Pašvaldību sadarbība
Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”
Reģistrācijas
Nr. 40008020804,
juridiskā
adrese: Mazā Pils iela 1, Rīga, LV–1050.
2016. gada 31. decembrī Biedrības biedri bija
118 pašvaldības no 119 Latvijas pašvaldībām:
9 pilsētu domes un 109 novadu domes.
Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”
dibināta 1993. gada 2. novembrī kā sabiedriskā
organizācija “Latvijas Pašvaldību savienība”, kura
vēlāk pārveidota par biedrību un 2004. gada 2. jūlijā
ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā.
Saskaņā ar Biedrības statūtiem Biedrības
pārvaldes institūcija ir valde, kas sastāv no ne vairāk
kā 15 valdes locekļiem, un Biedrības izpildinstitūcija ir
Biedrības
priekšsēdis.
Biedrības
augstākā
lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce.
Saskaņā ar Biedrības statūtiem tās mērķis ir
veicināt Latvijas iedzīvotāju vietējo un reģionālo
interešu pilnīgāku pārstāvību, veicinot iedzīvotāju
līdzdalību publiskajā pārvaldē un nostiprinot
pašvaldību demokrātiju un pašvaldību institūciju
veiktspēju. Biedrības galvenie uzdevumi ir pārstāvēt
Biedrības un tās biedru intereses un aizstāvēt to
tiesības valsts pārvaldes institūcijās, izstrādāt
Biedrības viedokli Latvijas pašvaldību politikā
atbilstoši pašvaldību, to apvienību un savienību
priekšlikumiem, sekmēt sadarbību starp Latvijas
pašvaldībām un to apvienībām un savienībām,
nodrošināt pašvaldības ar tām nepieciešamo
informāciju un pakalpojumiem, pārstāvēt Biedrības un
tās biedru intereses ES, Eiropas Padomes un citās
starptautiskajās pašvaldību intereses pārstāvošajās
institūcijās u. c. Pildot uzdevumus, Biedrība piedalās
arī likumdošanas iniciatīvas procesā, rīko preses
konferences,
publiskas
diskusijas,
dažādus
seminārus un mācības. Saskaņā ar Biedrības
statūtiem tās biedri maksā biedra naudu. Biedrība ir
tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru
31
kabinetu .
2012. gadā Rīgas dome nolēma izstāties no
32
Biedrības , savukārt 2014. gadā atjaunoja savu
33
dalību Biedrībā . Pašvaldības līdzdalība Biedrībā,
kura apvieno gandrīz visas Latvijas pašvaldības, ir
nepieciešama, jo tā nodrošina Pašvaldības interešu
pārstāvību, vienotu Latvijas pašvaldību politikas
veidošanu, kā arī problēmu risināšanu.
Biedrības darbības īstenošanai Biedrības
ietvaros darbojas apvienības un savienības.
Pašvaldība ir pārstāvēta Latvijas Pašvaldību
izpilddirektoru
asociācijā,
kas
regulāri
rīko

sanāksmes, tajās apspriežot un izvērtējot jautājumus,
kas ir būtiski pašvaldību interesēm.
Biedrības
ietvaros
2016. gadā
darbojās
pašvaldību komitejas un apakškomitejas:
Finanšu un ekonomikas komiteja
- Tehnisko problēmu komiteja;
- Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja;
- Izglītības un kultūras komiteja;
- Veselības un sociālo jautājumu komiteja;
- Bērnu,
jaunatnes
un
ģimenes
jautājumu
apakškomiteja;
- Informātikas jautājumu apakškomiteja;
- Sporta jautājumu apakškomiteja.
Biedrība 2016. gadā īstenoja vairākus projektus:
- projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas
simtgadei” mērķis bija iedzīvotāju iesaistīšana
esošās dabas ainavas uzlabošanā pašvaldībā,
aktīvās atpūtas, veselīga dzīvesveida uzlabošanas
vietu izveidošanā un labiekārtošanā, stādot dažādu
sugu kokus;
- koordinēšanas
darbi
“Lielā
talka
2016”
organizēšanā;
- sadarbībā ar Nīderlandes fondu realizēts projekts
“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”;
- noslēdzies Norvēģijas finanšu instrumenta iepriekš
noteiktā projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas
pašvaldību veiktspēju uzlabošana” īstenošana;
- “LADDER – Local Authorities as Drivers for
Development Education and Raising Awareness”,
ko Biedrība īsteno ar EK līdzfinansējumu un LR
Ārlietu ministrijas atbalstu. Projekts balstās uz
ilgtermiņa attīstības vīziju, un tā mērķis ir stiprināt
vietējo pašvaldību kapacitāti un lomu attīstības
izglītībā un sabiedrības izpratnes veicināšanā, kā
arī izplatīt labo praksi attīstības izglītības jomā;
- “Lietpratīgas pārvaldības stiprināšana Kirgizstānā”.
Projekta mērķis – veicināt pārvaldības reformu
procesu attīstību Kirgizstānā, izmantojot Latvijas
pieredzi varas pārdalē starp valsti un pašvaldībām
un valsts funkciju deleģēšanā pašvaldībām;
- projekta “Baltic InteGrid” mērķis ir attīstīt Baltijas
jūras elektrotīkla koncepciju, integrējot tajā jūras
vēja parkus;
- Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes
programmas “Valsts administrācija” projekts
“Pieredze bēgļu uzņemšanā un integrēšanā Islandē
un Norvēģijā”, kura ietvaros notika mācību
braucieni uz Norvēģiju un Islandi ar pašvaldības
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Likums „Par pašvaldībām” 96. pants
Rīgas domes 23.10.2012. lēmums Nr. 5449 “Par Rīgas domes izstāšanos no biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība””
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Rīgas domes 18.03.2014. lēmums Nr. 861 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības iestāšanos biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība””
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Patvēruma meklētāju uzņemšanas koordinācijas
centra vadītāja, Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieces un Biedrības ekspertu
piedalīšanos;
- “WELCOME” projekts. Tā ietvaros 2016. gada
septembrī Rīgā un Amatas novadā Biedrība
organizēja konferenci “Migrantu tiesības un
Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pilsonība”;
- projektā “European regions for social inclusion”
sadarbojās 24 partneri no 12 ES dalībvalstīm.
Biedrība 2016. gadā turpināja pārstāvēt
pašvaldību intereses valdībā, kā arī citās institūcijās,
t. sk. starptautiskajās. Biedrība izvirza Latvijas
pašvaldību pārstāvjus Eiropas Padomes Vietējo un
Reģionālo pašvaldību kongresā un Eiropas
Savienības Reģionu komitejā. Biedrība sagatavoja
987 atzinumus par Valsts sekretāru sanāksmē
izsludinātajiem tiesību aktu projektiem.
Biedrība ir viens no dibinātājiem SIA “PKC”

(iepriekšējais nosaukums “Pašvaldību konsultāciju
centrs”), kuras darbības mērķis ir sekmēt Latvijas
pašvaldību darbības vides uzlabošanu, nodrošinot
pašvaldības ar konsultācijām un praktisko palīdzību
ekonomikas, finanšu un juridiskos jautājumos.
SIA
“PKC”
galvenie
darbības
virzieni
pakalpojumu sniegšanā pašvaldībām ir pašvaldību
projektu izstrāde, projektu vadība un monitorings (t. sk.
pašvaldību
investīciju
projekti,
pašvaldību
reformēšanās
projekti
un
pašvaldību
finanšu
stabilizācijas projekti), pašvaldību attīstības koncepciju
izstrāde (t. sk. pašvaldību infrastruktūras analīze un
projekta
priekšizpēte,
nozaru
koncepcijas
sociālekonomiskās attīstības programmas, teritorijas
attīstības plāni), kā arī pašvaldību audits, konsultācijas
un praktiska palīdzība u. c. SIA “PKC” veic arī valsts un
starptautisku institūciju pasūtījumus, kas saistīti ar
pašvaldību darbību.

-

9.tabula
Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” galvenie finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro
Rādītāji
Ieņēmumi kopā

2013

2014

2015

2016

1 327 421

3 204 600

1 813 559

1 529 916

1 030 875

1 186 114

1 244 004

1 352 251

56 008

1 789 200

55 000

0

Saņemtās dotācijas (valsts dotācija)

71 144

101 780

117 093

71 143

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

165 148

109 572

393 255

105 498

4 247

17 934

4 207

1 024

1 597 091

1 626 435

3 235 347

1 612 205

140 494

32 295

1 394 860

33 340

736 667

931 566

941 712

968 829

47 326

50 100

54 329

51 944

672 604

612 474

844 446

558 092

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas
gadskārtējās iemaksas
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

Citi ieņēmumi
Izdevumi kopā
Materiālu izdevumi
Algas un VSAOI
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu
nolietojums un norakstīšana
Citi izdevumi statūtos paredzēto mērķu un
uzdevumu realizēšanai un nodokļi
Ieņēmumu un izdevumu starpība
Aktīvu kopsumma, t. sk.:
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Nauda
Fondi kopā, t. sk.:
Pamatfonds

-269 670

1 578 165

-1 421 788

-82 289

1 570 272

2 521 008

1 382 340

474 182

289 399

262 327

230 761

217 307

1 280 873

2 258 681

1 151 579

256 875

1 139 244

460 395

749 140

86 571

713 644

2 291 809

544 349

462 060

131 086

131 086

131 086

131 086

50 000

1 825 434

177 368

166 426

532 558

335 289

235 895

164 548

856 628

229 199

837 991

12 122

30

34

31

31

Mērķfonds
Rezerves fonds
Īstermiņa kreditori
Darbinieku skaits
Biedrība ir žurnāla “Logs” izdevējs un tajā tiek
publicēti Biedrības valdes, domes un administrācijas
oficiālie paziņojumi un pieņemtie dokumenti,
informācija par Biedrības ikdienas darbu komitejās,
Biedrības
kapitālsabiedrībās,
darba
grupās,

konferencēs un semināros, pašvaldības interesējošā
informācija par centrālās valdības darbu, informācija
par atsevišķu pašvaldību pieredzi konkrētu problēmu
risināšanā, konsultantu un padomnieku sagatavotie
materiāli, kas skar aktuālas problēmas pašvaldību
26

kompetences ietvaros, likumdošanas jaunumi, likumu
skaidrojumi, intervijas ar valdības, pašvaldību un
Biedrības pārstāvjiem un cita aktuāla informācija.
Biedrība 2016. gadu ir noslēgusi ar izdevumu
pārsniegumu pār ieņēmumiem 82 289 euro.
Biedrības ieņēmumus 2016. gadā galvenokārt
veidoja biedru nauda – 1 352 251 euro, kuras
īpatsvars
kopējos
ieņēmumos
bija
88,4 %
(2015. gadā – 1 244 004 euro jeb 68,6 %). Biedrība
2016. gadā saņēmusi finansējumu no ES fondiem
96 291 euro apmērā, kura īpatsvars kopējos
ieņēmumos bija 6,3 % (2015. gadā – 21,2 %).
Būtisku izdevumu daļu no Biedrības kopējiem
izdevumiem veido personāla izmaksas – 2016. gadā
968 829 euro jeb 60,1 % no kopējiem Biedrības
izdevumiem (2015. gadā – 941 712 euro jeb 29,1 %).
Materiālu izdevumi 2016. gadā samazinājās
par 1 361 520 euro jeb 97,6 % un veidoja
33 340 euro.

2016. gada naudas atlikums bija 86 571 euro
kas, salīdzinot ar 2015. gadu, bija par 662 569 euro
jeb 88,4 % mazāks.
Biedrībai 2016. gadā bija mazākā fondu vērtība
visā laika periodā no 2013. – 2016. gadam un veidoja
462 060 euro, kas ir samazinājusies, salīdzinot ar
2015. gadu, par 82 289 euro.
2016. gadā Biedrība projekta “Sabiedrība ar
dvēseli – Latvija” realizācijai sadarbībā ar Nīderlandes
fondu
KNHM
(Koninklijke
Nederlandsche
Heiderlandshe Heidemaatschappij) izlietots ziedojums
10 941,88 euro apmērā.
2016. gadā Biedrība nesaņēma naudas
ziedojumus.
2017. gadā Biedrība turpina pārstāvēt un
aizstāvēt Latvijas pašvaldību intereses, nostiprinot
pašvaldību demokrātiju un uzlabojot pašvaldību
institūciju veiktspēju.
Informācija par Biedrību pieejama arī:
www.lps.lv
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Biedrība “Latvijas Lielo pilsētu asociācija”
Reģistrācijas Nr. 40008062649, juridiskā
adrese: Mazā Jauniela 5, Rīga, LV–1050.
Biedrības biedri ir deviņas lielākās Latvijas
pilsētu pašvaldības – Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils,
Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera un
Ventspils.
Biedrība “Latvijas Lielo pilsētu asociācija”
dibināta 2001. gada 23. augustā kā sabiedriskā
organizācija “Latvijas Lielo pilsētu asociācija”, lai
veidotu ciešāku sadarbību ekonomisko, saimniecisko
sakaru un kultūras jomā starp Biedrības biedriem –
deviņām Latvijas lielo pilsētu pašvaldībām.
Ar sabiedriskās organizācijas “Latvijas Lielo
pilsētu
asociācija”
2004. gada
11. augusta
kopsapulces lēmumu tā pārveidota par biedrību un
2004. gada 15. septembrī ierakstīta biedrību un
nodibinājumu reģistrā.
Saskaņā ar Biedrības statūtiem Biedrības
izpildinstitūcija ir Biedrības valde, kurā ietilpst
Biedrības prezidents un izpilddirektors. Biedrības
prezidenta amats nav algots, savukārt Biedrības
izpilddirektors savus amata pienākumus pilda par
atlīdzību.
Biedrības
augstākā
pārvaldes
un
lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce.
Saskaņā ar Biedrības statūtiem tās mērķi ir
īstenot
republikas
pilsētu
tiesisko
interešu
aizsardzību, veicināt republikas pilsētu un vietējo
pašvaldību savstarpējo sadarbību un attīstību, kā arī
veicināt republikas pilsētu un vietējo pašvaldību
sadarbību ar valsts, starptautiskajām un citu

valstu institūcijām un organizācijām.
Biedrības galvenie uzdevumi ir pārstāvēt
Biedrības biedru intereses un tiesības, organizēt
Biedrības biedru kopīga viedokļa sagatavošanu,
veicināt Biedrības biedru darbību reglamentējošu
neracionālu
normatīvo
aktu
tiesību
normu
pārskatīšanu vai grozīšanu, iesniegt priekšlikumus par
nepieciešamajiem grozījumiem, kā arī organizēt
tikšanās, sanāksmes, seminārus, mācības un
jebkurus citus Biedrības biedru viedokļu un pieredzes
apmaiņas pasākumus.
Saskaņā ar Biedrības statūtiem Biedrības
prezidents amatā atrodas vienu kalendāro gadu, ja
vien Biedru kopsapulce nenolemj citādāk, un pēc
termiņa beigām prezidenta pilnvaras atbilstoši
apstiprinātam sarakstam tiek nodotas nākamajam
biedram. Līdz 2016. gada 30. jūnijam prezidējošā
pašvaldība bija Rīgas pilsētas pašvaldība, no
2016. gada 1.jūlija līdz 2017. gada 30. jūnijam –
Ventspils pilsētas pašvaldība, savukārt no 2017. gada
1.jūlija – Daugavpils pilsētas pašvaldība.
Pašvaldības līdzdalība Biedrībā, kas apvieno
Latvijas lielāko pilsētu pašvaldības, nodrošina
Pašvaldības interešu pārstāvību, vienotu Latvijas lielo
pilsētu pašvaldību politikas veidošanu un problēmu
risināšanu, lai lielajām pilsētām saistošie jautājumi
tiktu risināti, ņemot vērā lielo pilsētu ieguldījumu
budžetā
un
nacionālajā
kopproduktā
valsts
līdzsvarotas attīstības kontekstā.
10.tabula

Biedrības “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” galvenie finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro
Rādītāji

2013

Ieņēmumi kopā
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās
iemaksas
Izdevumi kopā

2014

2015

2016

179 282

180 000

180 000

180 000

179 282

180 000

180 000

180 000

177 714

159 048

163 922

169 656

1 253

1 122

1 246

1 432

125 431

108 142

112 842

118 290

1 958

2 319

2 635

2 722

49 072

47 465

47 199

47 212

1 568

20 952

16 078

10 344

Aktīvu kopsumma, t. sk.:

24 395

45 265

62 174

73 898

ilgtermiņa ieguldījumi

5 694

4 210

7 480

4 757

Materiālu izdevumi
Algas un VSAOI
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un
norakstīšana
Citi izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu
realizēšanai un nodokļi
Ieņēmumu un izdevumu starpība

18 701

41 055

54 694

69 141

Nauda

18 072

40 391

54 094

68 917

Fondi kopā (rezerves fonds)

apgrozāmie līdzekļi

16 672

37 624

53 702

64 046

Uzkrājumi

6 595

6 571

7 446

8 655

Īstermiņa kreditori

1 128

1 070

1 026

1 197

12

5

5

5

Darbinieku skaits
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Biedrība 2016. gadu ir noslēgusi ar ieņēmumu
pārsniegumu pār izdevumiem 10 344 euro.
Saskaņā ar Biedrības statūtiem tās biedri
maksā biedra naudu. Laika periodā no 2013. līdz
2016. gadam Biedrība biedru naudā saņēmusi
719 282 euro, tai skaitā 2016. gadā – 180 000 euro.
Biedru nauda no 2013. līdz 2016. gadam ir vienīgais
Biedrības ieņēmumu avots.
Būtisku izdevumu daļu no Biedrības kopējiem
izdevumiem sastāda personāla izmaksas. 2016. gadā
tās
veidoja
118 290
euro
(2015. gadā
–
112 842 euro).
Naudas
atlikums
2016. gadā,
salīdzinot ar 2015. gadu, pieaudzis par 14 823 euro
jeb 27,4 %, veidojot 68 917 euro (2015. gadā –
54 094 euro).
Fondi 2016. gadā palielinājušies par 10 344
euro jeb 19,3 %, veidojot 64 046 euro. Visu fondu
apjomu veido rezerves fonds.
2016. gadā tika organizētas republikas pilsētu
domju priekšsēdētāju, izpilddirektoru un speciālistu
tikšanās, sanāksmes, kā arī citi viedokļu un pieredzes
apmaiņas pasākumi ar mērķi veicināt sadarbību un
uzlabot savstarpējus ekonomiskus, saimnieciskus,
sociālus un cita veida sakarus. Latvijas republikas
domju priekšsēdētāji tikās deviņas reizes, speciālisti –
35 reizes un izpilddirektori – četras reizes.
Biedrības biedru tikšanās rezultātā tika
sagatavots kopējs viedoklis par normatīvo tiesību aktu
projektiem pašvaldībām saistošos jautājumos, kā arī
Saeimas komisijām un Ministru kabinetam sniegti
priekšlikumi un konsultācijas par nepieciešamajiem
grozījumiem pašvaldību darbību reglamentējošos
normatīvajos tiesību aktos, piemēram, saistībā ar
izglītības, pilsētu attīstības, apsaimniekošanas,
dažādiem juridiska satura, sociāliem un veselības
jautājumiem.
Biedrības biedri piedalījās dažādās darba
grupās, piemēram:

Energoefektivitātes panākuma shēmas darba
grupā;
darba grupā par iespējamiem grozījumiem
likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”;
darba grupā par Profesionālās izglītības likuma
grozījumu izstrādāšanu;
darba grupā ar uzdevumu izstrādāt Valsts
nodokļu politikas pamatnostādnes 2017. –
2020. gadam;
darba grupā, kura izstrādā priekšlikumus
Vienotas kontaktu centra platformas izveidei;
darba grupā, kura izstrādā priekšlikumus Tiesību
Aktu Projekta izstrādes un saskaņošanas
portālam;
ES Kohēzijas politikas fondu Konsultatīvās
izvērtēšanas darba grupā;
Konsultatīvajā darba grupā, kurā Ekonomikas
ministrija regulāri informē par dzīvojamo ēku
energoefektivitātes
veicināšanas
tirgus
tendencēm un problēmām;
darba grupā pedagogu darba samaksas modeļa
pilnveidei;
darba grupā par risinājumu pirmsskolas
pedagogu finansēšanā;
darba grupā par pašvaldību un citu publisko
personu
informatīvo
izdevumu
darbības
nosacījumu precizēšanai u. c.
Turpmākajos gados Biedrība plāno turpināt
sadarbību ar sociālajiem partneriem, valdību, nozaru
ministrijām un starptautiskajiem partneriem, tiks
veicināta kopīga viedokļa sagatavošana pašvaldību
intereses skarošajos jautājumos, plānots turpināt
darbu pie Latvijas lielo pašvaldību interešu
aizstāvēšanas un lobēšanas ES institūcijās u.c.
Informācija par Biedrību pieejama arī:
www.llpa.lv
-
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Biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”
Reģistrācijas
Nr. 40003121236,
juridiskā
adrese: Biķernieku iela 4, Rīga, LV–1039.
Biedrībā ir 18 biedri, tajā skaitā Pašvaldība,
biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”, Liepājas
pilsētas pašvaldība, Ventspils pilsētas pašvaldība u.c.

Biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”
dibināta
1993. gada
9. februārī
kā
bezpeļņas
organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas
Pašvaldību
mācību
centrs”,
kas
2004. gadā
34
reorganizēta par biedrību un ierakstīta biedrību un
35
nodibinājumu reģistrā .
11.tabula
Biedrības “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” galvenie finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro

Rādītāji

2013

Ieņēmumi kopā
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas
gadskārtējās iemaksas
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Citi ieņēmumi
Izdevumi kopā

2014

2015

2016

259 066

365 216

344 046

393 246

4 267

8 537

8 537

8 537

0

15 000

0

0

247 429

332 741

325 051

374 185

7 370

8 938

10 458

10 524

252 415

326 761

299 662

363 534

11 893

2 437

4 257

23 916

Algas un VSAOI
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu
nolietojums un norakstīšana
Citi izdevumi statūtos paredzēto mērķu un
uzdevumu realizēšanai un nodokļi
Ieņēmumu un izdevumu starpība

158 946

193 213

183 113

231 561

4 818

3 320

3 765

4 515

76 758

127 791

108 527

103 542

6 651

38 455

44 384

29 712

Aktīvu kopsumma, t.sk.:

158 486

194 559

250 258

295 081

Materiālu izdevumi

18 977

18 953

19 319

30 059

139 509

175 606

230 939

265 022

Nauda

135 971

173 174

228 997

263 260

Fondi kopā (rezerves fonds)

116 534

154 990

199 374

229 086

41 952

39 569

50 884

65 995

5

5

5

5

Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi

Īstermiņa kreditori
Darbinieku skaits
Saskaņā ar Biedrības statūtiem Biedrības
pārvaldes institūcija ir valde, kas sastāv no pieciem
valdes locekļiem, un Biedrības izpildinstitūcija ir
Biedrības
direktors.
Biedrības
augstākā
lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce.
Biedrības
pamatmērķis
ir
pilsoniskās
sabiedrības stiprināšana, sniedzot ieguldījumu
izglītotas un demokrātiskas sabiedrības attīstībā,
sekmējot nodarbinātību un profesionālo izaugsmi,
konkurētspēju un vēlmi sadarboties, kā arī veicināt
pilsonisko līdzdalību publiskajā pārvaldē indivīdiem
un organizācijām.
Biedrības pamatuzdevumi ir pašvaldību un
valsts pārvaldes darbinieku izglītošana pašvaldības
darba vadīšanā un administrēšanā, mazā un vidējā
biznesa darba organizācijas pamatos, darba
aizsardzībā un drošībā un citās izglītības

programmās,
organizēt
deputātu,
pašvaldības
darbinieku un to institūcijas darbinieku profesionālās
pilnveides mācības, veicināt sadarbību ar pašvaldībām
un to organizācijām ārzemēs u. c.
Pašvaldības līdzdalība Biedrībā, kas apvieno
lielu daļu Latvijas pašvaldību, veicina Pašvaldības
darbinieku profesionālo izaugsmi.
Biedrība 2016. gadu ir noslēgusi ar ieņēmumu
pārsniegumu pār izdevumiem 29 712 euro.
Biedrības
ieņēmumus
galvenokārt
veido
ieņēmumi no mācību kursiem un semināriem,
noslēgtajiem mācību līgumiem, projektu realizācijas
u. c. 2016. gada ieņēmumi par mācību kursiem un
semināriem ir 357 686 euro jeb 91 % (2015. gadā
308 671 euro jeb 89,7 %) no Biedrības kopējiem
ieņēmumiem.

34
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Ieņēmumi no noslēgtajiem ES projektiem
2016. gadā bija 16 499 euro jeb 4,2 % (2015. gadā –
16 380 euro jeb 4,8 %) no Biedrības kopējiem
ieņēmumiem. 2016. gadā Biedrības izdevumi bija
363 534 euro, no kuriem 231 561 euro jeb 63,7 %
veido personāla izmaksas.
2016. gadā Biedrība nesaņēma naudas
ziedojumus.
2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, nedaudz
pieaudzis naudas atlikums – par 34 263 euro jeb
15 %, veidojot 263 260 euro.
Fondi
2016. gadā
palielinājušies
par
29 712 euro jeb 14,9 %, veidojot 229 086 euro. Visu
fondu apjomu veido rezerves fonds.
2016. gadā
Biedrība
izstrādāja
jaunu
profesionālās
pilnveides
izglītības
programmu
“Būvniecības procesa organizēšana un tā tiesiskuma
kontrole”, lai 2017. gadā iesniegtu akreditācijai. No
2016. gada jūlija sadarbībā ar Droša interneta centru

uzsākts medijprasības projekts (01.07.2016. –
31.12.2018.), kura mērķa auditorija ir skolas,
sākumskolas pedagogi un pirmsskolas pedagogi.
2016. gadā Biedrība sabiedrības integrācijas
programmas ietvaros īstenoja projektu “Latviešu
valodas apguve Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”, ko
finansēja Pašvaldība. Projekta apguvē piedalījās 196
dalībnieki.
2017. gadā tiek turpināts darbs sekojošos
pamatvirzienos:

mācību izglītības programmas;

piedalīšanās iepirkumos, konkursos un cenu
aptaujās par izglītības programmu īstenošanu;

projektu rakstīšana un realizācija;

mācību ēkas uzturēšana, vides sakopšana un
pilnveidošana.
Informācija
par
Biedrību
pieejama
arī:
www.lpmc.lv
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Vides aizsardzība un kultūras vērtību saglabāšana
Biedrība “Daugavas Savienība”
Reģistrācijas
Nr. 40003234246,
juridiskā
adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles
novads, LV–5101.
Biedrībā ir 20 biedri: 15 Daugavas krastos
esošās pašvaldības, akciju sabiedrība “Latvenergo”,
akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “ITERA Latvija”, Daugavpils
Universitāte,
biedrība
“Aizkraukles
reģionālā
tautskola”.
Biedrība dibināta kā bezpeļņas organizācija
sabiedrība “Daugavas Fonds” (reģistrēta uzņēmumu
reģistrā 1995. gada 10. janvārī), kas 2005. gadā
reorganizēta par biedrību un ierakstīta biedrību un
nodibinājumu reģistrā 2005. gada 24. martā.
Saskaņā ar Biedrības statūtiem Biedrības
izpildinstitūcija ir Biedrības valde, kas sastāv no
Biedrības
prezidenta,
viceprezidenta,
valdes
priekšsēdētāja un valdes locekļiem, kuru skaitu

nosaka Biedru sapulce (2016. gadā bija 14 valdes
locekļi).
Biedrības valdē ir deleģēts arī Pašvaldības
36
pārstāvis.
Biedrības prezidenta amats un Biedrības
viceprezidenta amats nav algots, kā arī valdes locekļi
savus pienākumus pilda bez atlīdzības. Biedrības
augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru kopsapulce.
Saskaņā ar Biedrības statūtiem tās mērķis ir
sekmēt Daugavas upes ielejā esošā reģiona attīstību.
Biedrības mērķa sasniegšanai Biedrība veic
darbības sociālās vides sakārtošanā, vides vērtību un
kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanā, kopšanā un
saglabāšanā, novadam raksturīgās amatniecības
atjaunošanā un attīstībā, Daugavas videi kaitīgo seku
likvidēšanā,
Daugavas
ūdeņu
piesārņojuma
samazināšanā, Daugavas ielejas vienmērīgas
attīstības veicināšanā u. c.
12.tabula

Biedrības “Daugavas Savienība” galvenie finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro
Rādītāji
Ieņēmumi kopā
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Citi ieņēmumi
Izdevumi kopā
Naudas maksājumi personām
Algas un VSAOI
Citi izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu realizēšanai
un nodokļi
Ieņēmumu un izdevumu starpība
Pašvaldības dalība Biedrībā sniedz iespēju
sadarboties ar citām pašvaldībām un sadarbības
partneriem un saskaņoti rīkoties, lai kopīgi sekmētu
labu ūdens kvalitāti Daugavā un tās resursu racionālu
izmantošanu.
Pašvaldības līdzdalība Biedrībā sekmē likuma
“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā
un 5. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas – gādāt
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību (pretplūdu pasākumi, vides
aizsardzība) un rūpēties par kultūru, un sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla

36

Rīgas domes 13.06.2017. lēmumu Nr. 5302
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2013

2014

2015

2016

26 200

25 489

25 420

24 570

20 489

20 489

20 420

19 570

711

0

0

0

5 000

5 000

5 000

5 000

25 596

26 010

25 091

24 751

18 278

18 602

17 992

17 661

6 428

6 585

6 296

6 368

890

823

803

722

604

-521

329

-181

palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts
kultūras pieminekļu saglabāšanai u. c.) – izpildi.
Biedrībai ar 2005. gada 24. oktobri ir piešķirts
37
sabiedriskā labuma organizācijas statuss . Biedrība
2016. gadu ir noslēgusi ar izdevumu pārsniegumu pār
ieņēmumiem - 181 euro. Biedru naudas, iestāšanās
naudas un citu gadskārtējo iemaksu īpatsvars
Biedrības kopējos ieņēmumos veido 79,6 %. Saskaņā
ar Biedrības statūtiem Biedrības biedru iestāšanās un
ikgadējo
iemaksas
apmēru
nosaka
Biedru
kopsapulce.
2016. gadā Biedrība nesaņēma naudas
ziedojumus.
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2016.
gadā
Biedrības
izdevumi
bija
24 751 euro, no kuriem 17 661 euro jeb 71,4 % veido
naudas maksājumi personām.
2016. gadā Biedrība atbalstīja finansējuma
piešķiršanu 23 programmām, tajā skaitā trīs
programmas, kuras finansētas no Globālās Ūdens
Partnerattiecības līdzekļiem. Atbalstīti ikgadējie
pasākumi – sporta makšķerēšana, Daugavas
savienības naudas balvas piešķiršana.

2017. gadā Biedrība plāno atbalstīt 29 jaunu
projektu finansēšanu, kur kopējā projektu summa
veido 34 709 euro, piešķiramais finansējums 16 423 euro. Septiņi projekti tiks finansēti pie
nosacījuma, ja tiks iegūti papildus līdzekļi.
Informācija par Biedrību pieejama arī:
www.daugavassavieniba.lv
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Attēlu un tabulu rādītājs
attēla Nr.

nosaukums

lappuse

1. attēls

Biedrību un nodibinājumu kopējie ieņēmumi, izdevumi un to starpība 2013. 2016. gadā, euro

6

2. attēls

Biedrību un nodibinājumu ieņēmumu struktūra un to īpatsvars kopējos
ieņēmumos 2016. gadā, % no kopējiem ieņēmumiem

7

3. attēls

Biedrību ieņēmumu struktūra 2013.-2016. gadā, euro no biedrību kopējiem
ieņēmumiem

7

4. attēls

Nodibinājumu ieņēmumu struktūra 2013.-2016. gadā, euro no nodibinājumu
kopējiem ieņēmumiem

8

5. attēls

Biedrību un nodibinājumu izdevumu struktūra un to īpatsvars kopējos
izdevumos 2016. gadā, % no kopējiem izdevumiem

8

6. attēls

Biedrību un nodibinājumu izdevumu struktūra un to īpatsvars kopējos
izdevumos 2016. gadā, % no kopējiem izdevumiem

9

7. attēls

Biedrību un nodibinājumu kopējo aktīvu un to rādītāju izmaiņas 2013. 2016. gadā, euro

10

8. attēls

Fondu vērtības sadalījums pa biedrībām un nodibinājumiem 2016. gadā, %
no kopējiem fondiem

10

9. attēls

Biedrību un nodibinājumu kreditoru sadalījums starp īstermiņa un ilgtermiņa
kreditoriem 2013 .- 2016. gadā, euro

12

Biedrību un nodibinājumu īstermiņa kreditoru sadalījums pa pozīcijām
2016. gadā, % no kopējām īstermiņa saistībām

11

10. attēls

tabulas Nr.

nosaukums

lappuse

1. tabula

Kopējie biedrību un nodibinājumu galvenie finanšu un saimnieciskās
darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro

5

2. tabula

Biedrību un nodibinājumu fondi 2013. – 2016. gadā, euro

10

3. tabula

Nodibinājuma “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” galvenie finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro

15

4. tabula

Nodibinājuma “Latvijas Tehnoloģiskais centrs” galvenie finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro

16

5. tabula

Nodibinājuma “Latvijas Tehnoloģiskais Parks” galvenie finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro

17

6. tabula

Nodibinājuma “Basketbola klubs “TTT - Rīga”” galvenie finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro

19

7. tabula

Nodibinājuma ”Lidlauks Spilve” galvenie finanšu un saimnieciskās darbības
rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro

21

8. tabula

Nodibinājuma “Riga.lv” finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji 2013. –
2016. gadā, euro

23

9. tabula

Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” galvenie finanšu un saimnieciskās
darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro

26

10. tabula

Biedrības “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” galvenie finanšu un saimnieciskās
darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro

28

11. tabula

Biedrības “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” galvenie finanšu un
saimnieciskās darbības rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro

30

12. tabula

Biedrības “Daugavas Savienība” galvenie finanšu un saimnieciskās darbības
rādītāji 2013. – 2016. gadā, euro

32

34

