
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

 
Reģistrācijas numurs 40008057667
Nosaukums RĪGAS 3. ĢIMNĀZIJAS DRAUGU BIEDRĪBA
Adrese Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
Taksācijas periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015
Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Ieņēmumu un izdevumu pārskats Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008057667 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 0 0
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 12739 5791
III. Saņemtie mantojumi. 30 0 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 0 0
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 3165 11414
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 0 0
VII. Citi ieņēmumi. 60 0 0
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 15904 17205
IX. Izdevumi. 80 5721 20135
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 0
2. Materiālu izdevumi. 100 2430 15311
3. Algas. 110 0 0
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 0 0
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 535 0
6. Citi izdevumi. 140 2756 4824
X. Nodokļi. 150 0 0
XI. Izdevumi kopā. 160 5721 20135
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 10183 -2930
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008057667 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 0 0

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 0 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 12739 5791
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 12739 5791
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 6835 3187
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 5904 2604
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 70 0 0
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 0 0
1.6. Citi ziedotāji. 90 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 0 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 0 0
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. 120 0 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 0 0
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 140 0 0
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 150 0 0
2.6. Citi ziedotāji. 160 0 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 5186 5791
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

180 5186 5791

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 5186 5791
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 5186 5791
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 0 0
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 0 0
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 230 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

240 0 0

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 0 0
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 0
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 0 0
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 280 0 0
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 290 0 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 7553 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 7553 0

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

320 0 0
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008057667 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits
vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai)

mērķziedojumi
(noteiktiem
mērķiem)

anonīmi
ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sab.lab.darb. 5186,00 5186,00 0,00 0,00 5186,00 04 5 1500
Kopā 5186,00 5186,00 0,00 0,00 5186,00 0,00 0,00 0,00 1500
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008057667 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinoj_2015.docx

2 Administratīvo izdevumu pārskats AdminIzdevParsk_2015.docx

3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Darbības pārskats DarbParsk_2015.docx

Dokumenta numurs EDS: 41500401 Dokumenta sagatavotājs: MĀRTIŅŠ BIEZAIS

Parakstītāja vārds, uzvārds: MĀRTIŅŠ BIEZAIS Parakstīšanas datums: 23.03.2016
Parakstītāja personas kods: 18097211803 Parakstīšanas laiks: 12:22:15
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		Biedrība ”Rīgas 3. ģimnāzijas draugu biedrība”



		(biedrības vai nodibinājuma nosaukums)







		40008057667



		(biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas numurs)







Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns



I. Vispārīgā daļa



		1. Organizācijas darbības mērķis



		Biedrības mērķi ir atbalstīt un stimulēt Latvijas Republikas vispārējās izglītības sistēmas attīstību atbilstoši augstiem kvalitātes standartiem, tajā skaitā pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas darbu. Tajā skaitā uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību Rīgas valsts 3. ģimnāzijas un citu Latvijas Republikas vispārizglītojošo mācību iestāžu skolēnu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai.

Pēdējo gadu laikā mērķis ir paplašināts, pievēršot uzmanību skolēnu brīvā laika pavadīšanas organizēšanai, interešu izglītības programmu īstenošanai, kā arī vecāku izglītošanai





		2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību



		  labdarība

  cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība

  pilsoniskās sabiedrības attīstība

  veselības veicināšana

  slimību profilakse

  palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās

		 X izglītības atbalstīšana

  zinātnes atbalstīšana

  vides aizsardzība

  trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana

 X kultūras atbalstīšana

  sporta atbalstīšana

  cita (norādīt) ________________________



		3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība



		 ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu

 nepilnās ģimenes

 cilvēki ar invaliditāti

 personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu

X 15–25 gadus veci jaunieši

 personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm

 ilgstošie bezdarbnieki

 bezpajumtnieki

 cilvēktirdzniecības upuri

 politiski represētās personas

 personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes

 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes

 personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes

 ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti

X bērni

 no vardarbības cietušās personas

X cita (norādīt) - skolu mācībspēki, maznodrošināto izglītojamo ģimenes, pedagogi





		4. Informācijas saņemšanai:



		juridiskā adrese: Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050

kontaktadrese: Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050

tālruņa numurs: (+371) 29469161

faksa numurs: -

e-pasta adrese: biezais@biezais.lv

mājaslapa: www.r3g.lv





II. 2015.gada darbības pārskats

		5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)



		Organizējot veiksmīgu sadarbību ar privātajiem komercuzņēmumiem, tika uzturēts un papildināts mākslas objekts publiskā vidē Rīgas pilsētas centrā, tādejādi veicinot skolēnu, viņu vecāku, pilsētas iedzīvotāju un viesu mākslinieciski estētisko vērtību attīstību. Tāpat tika uzsākts darbs pie iespējām organizēt Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēniem informatīvus pasākumus par studiju iespējām Amerikas Savienotajās Valstīs.



		6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā



		Darbības gadā iegūtos naudas līdzekļus biedrība izlietojusi iepriekš minēto projektu īstenošanai, mācību un metodisko līdzekļu, kā arī inventāra iegādei, tādejādi nodrošinot izglītojamajiem un pedagogiem iespēju bez maksas saņemt mācību procesā nepieciešamos materiālus un metodisko atbalstu, kā arī profesionālās orientācijas darba organizēšanai skolā.

2015. gadā biedrība ir pievērsusi pastiprinātu uzmanību Rīgas valsts 3. ģimnāzijas un Rīgas pilsētas vides savstarpējai integrācijai un uzlabošanai. Tiek izstrādāts projekts par pilsētvides uzlabošanu un attīstību, kas būs pieejama Rīgas iedzīvotājiem un viesiem.



		7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas



		dibinātāju/biedru skaits: 23/11

iesaistīto personu skaits: 3

sabiedriskā labuma guvēju skaits: ~1’500



		8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums



		kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma __12 739___ euro

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma __5 186__ euro, tai skaitā:

- sabiedriskā labuma darbībai __5 186__ euro

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas ___0___ euro



		9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem)



		2001. gada 09. martā, uzsākot savu darbību, biedrība (toreiz Rīgas 3. vidusskolas atbalsta fonds) noslēdza līgumu ar Rīgas 3. vidusskolu par sadarbību skolas esošo izglītības programmu īstenošanas veicināšanā un papildprogrammu sagatavošanā un īstenošanā.



		10. Organizācijas darbību kavējošie faktori



		Sabiedrības vispārējās labklājības līmeņa pieauguma dinamika LR; fizisko personu ekonomiskās izglītības mazspēja un kūtrums savu nodokļu administrēšanā.





III. Turpmākās darbības plāns

		11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā



		Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

- tiek turpināts uzsāktais darbs pie Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas teritorijas labiekārtošanas, nodrošinot Rīgas centra pilsētvides sakārtošanu, pastiprinātu uzmanību pievēršot sadarbībai ar Rīgas pašvaldību pilsētvides labiekārtošanā

- uzsākts darbs pie informatīvu pasākumu organizēšanas par mācību iespējām Amerikas Savienotajās Valstīs



- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

- tiek izstrādāts atsevišķu Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas telpu akustikas projekts ar mērķi paplašināt to lietojamību arī personām, kas nav tieši saistītas ar Rīgas Valsts 3. ģimnāziju

- tiek plānots uzsākt darbu pie atkarību profilakses pasākumu īstenošanas Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolēnu, skolotāju un vecāku / aizbildņu auditorijā.



		Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

- likti pamati Rīgas skolēnu zināšanu līmeņa paaugstināšanas pasākumiem eksakto zinātņu mācību priekšmetos



- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)











___________________________	Mārtiņš Biezais

(organizācijas vadītāja paraksts*)	(vārds un uzvārds)



Piezīme.

* Veidlapas rekvizītu "organizācijas vadītāja paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām.



2016.gada 21.marts
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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



		

		EUR

		EUR



		

		

		



		Sākotnējā vērtība

		

		



		31.12.2014

		1 726

		1 726



		Iegādāts

		2 748

		



		Norakstīts

		

		



		Pārgrupēts

		

		



		31.12.2015

		4 474

		1 726



		

		

		



		Nolietojums

		1 705

		1 705



		31.12.2014

		534

		



		Aprēķināts pārskata gadā

		

		



		Par norakstīto

		

		



		31.12.2015

		2 239

		1 705



		

		

		



		Atlikusī bilances vērtība 31.12.2014

		21

		21



		Atlikusī bilances vērtība 31.12.2015

		2 235

		21







2. piezīme Fondi



		Darījuma veids

		Pamatfonds

		Mērķfonds

		Rezerves fonds

		Kopā



		Uz 31.12.2014

		0

		0

		-1 103

		-1 103



		Palielinājums

		

		

		10 184

		10 184



		- no fondu līdzekļu pārdales

		

		

		

		



		- no ieņēmumu un izdevumu starpības

		

		

		10 184

		10 184



		- no citiem avotiem

		

		

		

		



		- fondu vērtības samazinājums no izdevumu pārsnieguma par ieņēmumiem

		

		

		

		



		Samazinājums

		

		

		0

		0



		- pārdale uz citiem fondiem

		

		

		

		



		- fondos turēto līdzekļu izlietojums

		

		

		

		



		- fondu vērtības samazinājums no izdevumu pārsnieguma par ieņēmumiem

		

		

		

		



		Uz 31.12.2015

		

		

		9 081

		9 081







III. Ieņēmumu un izdevumu posteņu skaidrojums



3. piezīme Materiālu izdevumi



		

		2015

		

		2014



		

		EUR

		

		EUR



		Biroja uzturēšanas izmaksas

		868

		

		2 088



		Mācību metodikas izstrāde

		999

		

		1 849



		Izdevumi konsultācijām un projektiem

		2 430

		

		15 312



		Maksājumu nodrošināšanas izmaksas

		63

		

		60



		

		4 360

		

		19 309













Prezidents	/Mārtiņš Biezais/

21.03.2016.




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.
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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



		

		EUR

		EUR



		

		

		



		Sākotnējā vērtība

		

		



		31.12.2014

		1 726

		1 726



		Iegādāts

		2 748

		



		Norakstīts

		

		



		Pārgrupēts

		

		



		31.12.2015

		4 474

		1 726



		

		

		



		Nolietojums

		1 705

		1 705



		31.12.2014

		534

		



		Aprēķināts pārskata gadā

		

		



		Par norakstīto

		

		



		31.12.2015

		2 239

		1 705



		

		

		



		Atlikusī bilances vērtība 31.12.2014

		21

		21



		Atlikusī bilances vērtība 31.12.2015

		2 235

		21







2. piezīme Fondi



		Darījuma veids

		Pamatfonds

		Mērķfonds

		Rezerves fonds

		Kopā



		Uz 31.12.2014

		0

		0

		-1 103

		-1 103



		Palielinājums

		

		

		10 184

		10 184



		- no fondu līdzekļu pārdales

		

		

		

		



		- no ieņēmumu un izdevumu starpības

		

		

		10 184

		10 184



		- no citiem avotiem

		

		

		

		



		- fondu vērtības samazinājums no izdevumu pārsnieguma par ieņēmumiem

		

		

		

		



		Samazinājums

		

		

		0

		0



		- pārdale uz citiem fondiem

		

		

		

		



		- fondos turēto līdzekļu izlietojums

		

		

		

		



		- fondu vērtības samazinājums no izdevumu pārsnieguma par ieņēmumiem

		

		

		

		



		Uz 31.12.2015

		

		

		9 081

		9 081







III. Ieņēmumu un izdevumu posteņu skaidrojums



3. piezīme Materiālu izdevumi



		

		2015

		

		2014



		

		EUR

		

		EUR



		Biroja uzturēšanas izmaksas

		868

		

		2 088



		Mācību metodikas izstrāde

		999

		

		1 849



		Izdevumi konsultācijām un projektiem

		2 430

		

		15 312



		Maksājumu nodrošināšanas izmaksas

		63

		

		60



		

		4 360

		

		19 309













Prezidents	/Mārtiņš Biezais/

21.03.2016.




ADMINISTRATĪVO IZDEVUMU PĀRSKATS



		

		2015

		2014



		

		Nauda (EUR)

		Manta (EUR)

		Nauda (EUR)

		Manta (EUR)



		Neierobežotai lietošanai saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma (t.sk. vispārējie ziedojumi)

		12 739

		

		5 791

		



		Administratīvie izdevumi

		

		

		

		



		Sabiedriskā labuma darbībai

		5 186

		

		5 791

		



		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

		

		0

		











Prezidents	/Mārtiņš Biezais/

21.03.2016.




ADMINISTRATĪVO IZDEVUMU PĀRSKATS



		

		2015

		2014



		

		Nauda (EUR)

		Manta (EUR)

		Nauda (EUR)

		Manta (EUR)



		Neierobežotai lietošanai saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma (t.sk. vispārējie ziedojumi)

		12 739

		

		5 791

		



		Administratīvie izdevumi

		

		

		

		



		Sabiedriskā labuma darbībai

		5 186

		

		5 791

		



		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

		

		0

		











Prezidents	/Mārtiņš Biezais/

21.03.2016.




		Biedrība ”Rīgas 3. ģimnāzijas draugu biedrība”



		(biedrības vai nodibinājuma nosaukums)







		40008057667



		(biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas numurs)







Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns



I. Vispārīgā daļa



		1. Organizācijas darbības mērķis



		Biedrības mērķi ir atbalstīt un stimulēt Latvijas Republikas vispārējās izglītības sistēmas attīstību atbilstoši augstiem kvalitātes standartiem, tajā skaitā pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas darbu. Tajā skaitā uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību Rīgas valsts 3. ģimnāzijas un citu Latvijas Republikas vispārizglītojošo mācību iestāžu skolēnu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai.

Pēdējo gadu laikā mērķis ir paplašināts, pievēršot uzmanību skolēnu brīvā laika pavadīšanas organizēšanai, interešu izglītības programmu īstenošanai, kā arī vecāku izglītošanai





		2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību



		  labdarība

  cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība

  pilsoniskās sabiedrības attīstība

  veselības veicināšana

  slimību profilakse

  palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās

		 X izglītības atbalstīšana

  zinātnes atbalstīšana

  vides aizsardzība

  trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana

 X kultūras atbalstīšana

  sporta atbalstīšana

  cita (norādīt) ________________________



		3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība



		 ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu

 nepilnās ģimenes

 cilvēki ar invaliditāti

 personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu

X 15–25 gadus veci jaunieši

 personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm

 ilgstošie bezdarbnieki

 bezpajumtnieki

 cilvēktirdzniecības upuri

 politiski represētās personas

 personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes

 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes

 personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes

 ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti

X bērni

 no vardarbības cietušās personas

X cita (norādīt) - skolu mācībspēki, maznodrošināto izglītojamo ģimenes, pedagogi





		4. Informācijas saņemšanai:



		juridiskā adrese: Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050

kontaktadrese: Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050

tālruņa numurs: (+371) 29469161

faksa numurs: -

e-pasta adrese: biezais@biezais.lv

mājaslapa: www.r3g.lv





II. 2015.gada darbības pārskats

		5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)



		Organizējot veiksmīgu sadarbību ar privātajiem komercuzņēmumiem, tika uzturēts un papildināts mākslas objekts publiskā vidē Rīgas pilsētas centrā, tādejādi veicinot skolēnu, viņu vecāku, pilsētas iedzīvotāju un viesu mākslinieciski estētisko vērtību attīstību. Tāpat tika uzsākts darbs pie iespējām organizēt Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēniem informatīvus pasākumus par studiju iespējām Amerikas Savienotajās Valstīs.



		6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā



		Darbības gadā iegūtos naudas līdzekļus biedrība izlietojusi iepriekš minēto projektu īstenošanai, mācību un metodisko līdzekļu, kā arī inventāra iegādei, tādejādi nodrošinot izglītojamajiem un pedagogiem iespēju bez maksas saņemt mācību procesā nepieciešamos materiālus un metodisko atbalstu, kā arī profesionālās orientācijas darba organizēšanai skolā.

2015. gadā biedrība ir pievērsusi pastiprinātu uzmanību Rīgas valsts 3. ģimnāzijas un Rīgas pilsētas vides savstarpējai integrācijai un uzlabošanai. Tiek izstrādāts projekts par pilsētvides uzlabošanu un attīstību, kas būs pieejama Rīgas iedzīvotājiem un viesiem.



		7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas



		dibinātāju/biedru skaits: 23/11

iesaistīto personu skaits: 3

sabiedriskā labuma guvēju skaits: ~1’500



		8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums



		kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma __12 739___ euro

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma __5 186__ euro, tai skaitā:

- sabiedriskā labuma darbībai __5 186__ euro

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas ___0___ euro



		9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem)



		2001. gada 09. martā, uzsākot savu darbību, biedrība (toreiz Rīgas 3. vidusskolas atbalsta fonds) noslēdza līgumu ar Rīgas 3. vidusskolu par sadarbību skolas esošo izglītības programmu īstenošanas veicināšanā un papildprogrammu sagatavošanā un īstenošanā.



		10. Organizācijas darbību kavējošie faktori



		Sabiedrības vispārējās labklājības līmeņa pieauguma dinamika LR; fizisko personu ekonomiskās izglītības mazspēja un kūtrums savu nodokļu administrēšanā.





III. Turpmākās darbības plāns

		11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā



		Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

- tiek turpināts uzsāktais darbs pie Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas teritorijas labiekārtošanas, nodrošinot Rīgas centra pilsētvides sakārtošanu, pastiprinātu uzmanību pievēršot sadarbībai ar Rīgas pašvaldību pilsētvides labiekārtošanā

- uzsākts darbs pie informatīvu pasākumu organizēšanas par mācību iespējām Amerikas Savienotajās Valstīs



- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

- tiek izstrādāts atsevišķu Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas telpu akustikas projekts ar mērķi paplašināt to lietojamību arī personām, kas nav tieši saistītas ar Rīgas Valsts 3. ģimnāziju

- tiek plānots uzsākt darbu pie atkarību profilakses pasākumu īstenošanas Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolēnu, skolotāju un vecāku / aizbildņu auditorijā.



		Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

- likti pamati Rīgas skolēnu zināšanu līmeņa paaugstināšanas pasākumiem eksakto zinātņu mācību priekšmetos



- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)











___________________________	Mārtiņš Biezais

(organizācijas vadītāja paraksts*)	(vārds un uzvārds)



Piezīme.

* Veidlapas rekvizītu "organizācijas vadītāja paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām.



2016.gada 21.marts
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