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ZIŅAS PAR BIEDRĪBU 

 

Nosaukums Rīgas 3. vidusskolas atbalsta biedrība 

Juridiskā adrese Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050 

Reģistrācijas numurs un datums 40008057667; 01.03.2006. 

Darbības veids Atbalstīt un stimulēt Rīgas skolu pedagoģisko, 

zinātnisko un audzināšanas darbu un uz brīvprātības 

pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko 

darbību skolēnu mācību un audzināšanas procesa 

uzlabošanai 

atbilstoši NACE klasifikatoram: 94.99 - Citur neklasificētu organizāciju darbība 

Pārvaldes institūcijas locekļi 

(vārds, uzvārds un amatā stāšanās 

datums) 

Mārtiņš Biezais (personas kods 180972-11803), amatā 

no 30.03.2007. 

Anita Rozenblate (personas kods 061157-10510), 

amatā no 01.03.2006. 

Pārskata periods 

 

01.01.2012. – 31.12.2012. 
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BILANCE 

 

Latos 

AKTĪVS Piezīme 31.12.2012. 31.12.2011. 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI    

I.   Nemateriālie ieguldījumi    

II.   Pamatlīdzekļi    

     1. Nekustāmais īpašums    

     2. Pārējie pamatlīdzekļi  15 15 

Pamatlīdzekļi kopā 1 15 15 

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi    

     1. Akcijas un daļas    

     2. Ilgtermiņa aizdevumi    

Finanšu ieguldījumi kopā    

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  15 15 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

I.   Krājumi 

      1. Materiāli 

   

      2. Preces    

Krājumi kopā    

II.  Debitori  567 1’292 

III. Vērtspapīri    

IV. Nauda  561 1’431 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  1’128 2’723 

AKTĪVS KOPĀ  1’143 2’738 

 

PASĪVS Piezīme 31.12.2012. 31.12.2011. 

I.   Fondi    

    1. Pamatfonds    

    2. Mērķfonds    

    3. Rezerves fonds 2 1’059 2’738 

Fondi kopā  1’059 2’738 

II.  Ilgtermiņa kreditori    

    1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm    

    2. Citi aizņēmumi    

Ilgtermiņa kreditori kopā    

II Īstermiņa kreditori    

1. Citi aizņēmumi  20  

2. Nodokļi un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

   

3. Parādi piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

 64  

4. Pārējie kreditori    

Īstermiņa kreditori kopā  84  

PASĪVS KOPĀ  1’143 2’738 

 

 

 

Prezidents /Mārtiņš Biezais/ 

30.03.2013. 
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IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 

 

Latos 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats Piezīme 2012 2011 

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 

gadskārtējās iemaksas 

   

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  2’326 3’210 

III. Saņemtie mantojumi    

IV. Saņemtās dotācijas    

V.  Ieņēmumi no saimnieciskās darbības  550 1’326 

VI. Citi ieņēmumi   163 

VII. Ieņēmumi kopā  2’876 4’699 

VIII. Izdevumi.    

   1. Naudas maksājumi personām    

   2. Izdevumi materiāliem un pakalpojumiem 3 795 2’721 

   3. Algas    

   4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi    

   5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo 

ieguldījumu nolietojums un norakstīšana 

  309 

   6. Citi izdevumi  3’760 1’438 

 IX. Nodokļi    

X.   Izdevumi kopā  4’555 4’468 

XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība  1’679 231 

 

 

 

Prezidents /Mārtiņš Biezais/ 

30.03.2013. 
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ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 

 

Latos 

 2012 2011 

I. Atlikums pārskata gada sākumā 0 625 

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu 

kopsumma 

2’326 3’210 

1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi) 2’326 3’210 

   1.1. Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas 300  

   1.2. Ārvalstu juridiskās personas   

   1.3. Fiziskās personas (rezidenti) 2’026 3’210 

   1.4. Fiziskās personas (nerezidenti)   

   1.5. Anonīmi (nezināmi)  ziedotāji un dāvinātāji   

   1.6. Citi ziedotāji   

2. Noteiktiem mērķiem ( t.sk. mērķziedojumi)   

    2.1. Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas   

    2.2. Ārvalstu juridiskās personas   

    2.3. Fiziskās personas (rezidenti)   

    2.4. Fiziskās personas (nerezidenti)   

    2.5. Anonīmi (nezināmi)  ziedotāji un dāvinātāji   

    2.6. Citi ziedotāji   

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 2’326 3’835 

1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie ziedojumi) 2’326 3’835 

    1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 2’326 3’835 

          1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai 2’326 3’835 

           1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem   

    1.2. Administratīvajiem izdevumiem   

    1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem   

2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi)   

    1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem   

          1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai   

           1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem   

    1.2. Administratīvajiem izdevumiem   

    1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem   

IV. Atlikums pārskata gada beigās. 0 0 

 

 

 

Prezidents /Mārtiņš Biezais/ 

30.03.2013. 
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Ziņas par ziedojumu un dāvinājumu devējiem – Latvijas 

Republikas juridiskām un fiziskām personām 

Fiziskas personas 

 

<< informācija par konkrētiem ziedotājiem netiek publiskota>> 

 

Visa saņemto ziedojumu summa 2’026 LVL apmērā tika ziedota nenorādot īpašu mērķi. 

Saņemtie ziedojumi pilnībā tika izmantoti sabiedriskā labuma aktivitāšu veikšanai, kuru 

mērķa grupa bija 15–25 gadus veci jaunieši, bērni, kā arī skolu mācībspēki, maznodrošināto 

izglītojamo ģimenes. 

 

Detalizēta informācija par ziedojumu izlietojumu 

1. skaidrojums: Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums sabiedriskā labuma darbībai 

 

 2012  2011 

 Ls  Ls 

Kopēšanas materiālu un tehnikas nodrošinājums *   1’493 

Izdevumi interešu izglītības nodrošināšanai 795  1’206 

Pamatlīdzekļu nolietojums ** 0  309 

Citi projektu vadīšanas izdevumi *** 1’531  827 

 2’326  3’835 

 

* Kopētie materiāli galvenokārt tiek izmantoti Biedrības īstenoto sabiedriskā labuma 

pasākumu nodrošināšanai 

 

** Biedrības izmantotie pamatlīdzekļi galvenokārt tiek izmantoti Biedrības īstenoto 

sabiedriskā labuma pasākumu nodrošināšanai 

 

 

 

 

 

*** Citi projektu vadīšanas izdevumi ietver: 

 2012  2011 

 Ls  Ls 

Materiāli projektu īstenošanai 1’493  771 

Speciālās literatūras iegāde   15 

Projektu nodrošināšanas maksājumu komisijas 38  41 

 1’531  827 

 

Nefinanšu resursu izlietojums 

 

Organizējot veiksmīgu sadarbību ar Rīgas pašvaldību, kā arī piesaistot privāta 

komercuzņēmuma materiālo atbalstu, tika uzturēts un papildināts mākslas objekts 

publiskā vidē Rīgas pilsētas centrā, tādejādi veicinot skolēnu, viņu vecāku, pilsētas 

iedzīvotāju un viesu mākslinieciski estētisko vērtību attīstību. Projekta īstenošanā tika 

iesaistītas Biedrības amatpersonas un citi brīvprātīgie. Rezultātā tika uzturēts 

mākslinieka oriģināldarbs, kas pilsētvidē turpmāk atradīsies vairākus gadus. Dotā 

projekta īstenošanas laiks ilga visu pārskata gadu, taču Biedrības finanšu līdzekļi tajā 

netika iesaistīti. 
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Arī vairāki citi Biedrības īstenotie projekti tiek īstenoti, izmantojot Biedrībai 

pieejamos nefinanšu resursus. 
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ADMINISTRATĪVO IZDEVUMU PĀRSKATS 

 

 2012 2011 

 Nauda 

(Ls) 

Manta 

(Ls) 

Nauda 

(Ls) 

Manta 

(Ls) 

Neierobežotai lietošanai saņemto ziedojumu un 

dāvinājumu kopsumma (t.sk. vispārējie ziedojumi) 

2’326  3’210  

Administratīvie izdevumi     

Sabiedriskā labuma darbībai 2’326  2’901  

Pašu vajadzībām patērētie materiāli, preces un citi 

krājumi 

    

Pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas 

izdevumi. Datorprogrammu, citu nemateriālo 

ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju vai citu 

vērtspapīru iegādes izdevumi 

    

Organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā 

aprēķinātā darba alga, atlīdzība vai citas darba 

samaksai pielīdzināmas maksājumu summas un ar to 

saistītās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

    

Organizācijas kā darba devējas pārskata gadā 

aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu summas, aprēķinātie likumā paredzētie 

maksājumi darbiniekiem darbnespējas gadījumos 

(bruto summās), naudas iemaksas privātajos pensiju 

fondos un citi ar darbinieku sociālo apdrošināšanu 

saistītie naudas maksājumi 

    

Pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma 

nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa summas 

    

Izdevumi par saņemtajiem citu personu 

pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, 

tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas 

izdevumiem, komandējumu izdevumiem, reklāmas 

izdevumiem, kā arī organizācijas īpašuma 

apdrošināšanas maksājumi 

    

Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un 

mazvērtīgā inventāra uzskaitītais nolietojums un 

norakstīšana 

0  309  

 

 

 

Prezidents /Mārtiņš Biezais/ 

30.03.2013. 
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ZIŅOJUMS 

I. Darbības raksturojums 

 

Atbilstoši biedrības statūtiem tās mērķis ir atbalstīt un stimulēt Rīgas pedagoģisko, zinātnisko 

un audzināšanas darbu un uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko 

darbību skolas skolēnu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai. 

Pārskata periodā biedrība statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai ir turpinājusi organizatorisko 

darbu skolēnu mācību procesa pedagoģiskā un materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanā. 

Tāpat ir ievērojami paplašināts darbs dažādos projektos, kuri vērsti uz Rīgas skolēnu un 

pārējo iedzīvotāju mākslinieciski estētisko standartu paaugstināšanu. 

Biedrības finanšu darbības rezultāts ir ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem. 

Nākošajā pārskata gadā biedrība plāno turpināt līdzšinējo darbību izvirzīto uzdevumu izpildei, 

kā arī attīstīt savu darbību Rīgas skolēnu zināšanu līmeņa paaugstināšanai eksakto zinātņu 

priekšmetos. Tā nodrošināšanai ir plānots piesaistīt ziedotājus, kuri būtu ieinteresēti biedrības 

mērķu īstenošanā. 

 

II. Bilances posteņu skaidrojums 

 

1. piezīme Pamatlīdzekļi 

 

 Pārējie pamatlīdzekļi un 

inventārs 

Kopā 

 Ls Ls 

   

Sākotnējā vērtība   

31.12.2011 1’213 1’213 

Iegādāts   

Norakstīts   

Pārgrupēts   

31.12.2012 1’213 1’213 

   

Nolietojums 1’198 1’198 

31.12.2011   

Aprēķināts pārskata gadā   

Par norakstīto   

31.12.2012 1’198 1’198 

   

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2011 15 15 

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2012 15 15 

 

2. piezīme Fondi 

 

Darījuma veids Pamatfonds Mērķfonds Rezerves 

fonds 

Kopā 

Uz 31.12.2011 0 0 2’738 2’738 

Palielinājums     

- no fondu līdzekļu pārdales     

- no ieņēmumu un izdevumu 

starpības 

    

- no citiem avotiem     

- fondu vērtības 

samazinājums no izdevumu 

pārsnieguma par 

ieņēmumiem 
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Darījuma veids Pamatfonds Mērķfonds Rezerves 

fonds 

Kopā 

Samazinājums   1’679 1’679 

- pārdale uz citiem fondiem     

- fondos turēto līdzekļu 

izlietojums 

    

- fondu vērtības 

samazinājums no izdevumu 

pārsnieguma par 

ieņēmumiem 

  1’679 1’679 

Uz 31.12.2012   1’059 1’059 

 

III. Ieņēmumu un izdevumu posteņu skaidrojums 

 

3. piezīme Materiālu izdevumi 

 

 2012  2011 

 Ls  Ls 

Izdevumi skolas infrastruktūrai 250  1’207 

Izdevumi kopēšanai   1’514 

Mācību metodikas izstrāde 495   

Izdevumi konsultācijām 50   

 795  2’721 

 

 

 

 

Prezidents /Mārtiņš Biezais/ 

30.03.2013. 

 


