
Biedrības „ Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” gada pārskats par periodu, kas 
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Biedrība „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” 

Reģ.Nr.40008217401 

Juridiskā adrese: Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

 

Ziņojums 2016.gada pārskatam 

 

Dibināšanas datums: 05.07.2013 

Reģistrēšanas datums Uzņēmumu reģistrā: 21.11.2013, reģistrācijas apl.Nr.B019078 

Biedrības mērķi: Biedrības darbības pamatmērķis ir veicināt sociālā darba un sociālo 

pakalpojumu attīstību un sekmēt sociālo labklājību. 

Biedrības uzdevumi, lai sasniegtu mērķus: 

1. pārstāvēt Biedrības un tās biedru intereses un aizstāvēt to tiesības pašvaldību un valsts 

institūcijās; 

2. formulēt kopīgu viedokli un pārstāvēt to pašvaldību un valsts institūcijās; 

3. sekmēt Biedrības biedru profesionālo izaugsmi; 

4. nodrošināt pakalpojumus un informāciju Biedrības biedriem, lai uzturētu pastāvīgus 

kontaktus starp tiem un koordinētu viņu intereses; 

5. veicināt un sekmēt informācijas, pieredzes un labas prakses apmaiņu starp Biedrības 

biedriem, sadarbību ar sociālās jomas speciālistiem un to organizācijām ārzemēs; 

6. veicināt Biedru sociālo aizsardzību; 

7. izstrādāt priekšlikumus sociālo dienestu darba uzlabošanai; 

8. organizēt seminārus, lekcijas, pieredzes apmaiņu un cita veida apmācības; 

9. organizēt labdarības veicināšanas pasākumus; 

10. sadarboties ar citām biedrībām, nodibinājumiem, fiziskām un juridiskām personām, 

kas sekmē vai ieinteresētas Biedrības mērķu sasniegšanā; 

11. veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus. 

 

Valdes locekļi: 

Amats Vārds, uzvārds Amatā stāšanās datums 

Valdes priekšsēdētāja Iveta Sietiņsone 20.02.2015. 

Valdes priekšsēdētājas vietniece Ina Balgalve 05.07.2013 

Valdes priekšsēdētāja vietniece Ilze Āna 20.02.2015. 

Valdes loceklis Jānis Antaņevičs 05.07.2013 

Valdes locekle Ina Behmane 05.07.2013 

Valdes locekle Gunta Gumbina 05.07.2013 

Valdes locekle Anna Jegorova 05.07.2013 

Valdes locekle Lāsma Pūce 05.07.2013 

Valdes locekle Beata Limanane 05.07.2013 

Valdes locekle Inese Lībere 05.07.2013 

Valdes locekle Anita Petrova 05.07.2013 

Valdes locekle Silvija Strankale 05.07.2013 

Valdes loceklis Juris Tužikovs 05.07.2013 

Valdes locekle Dace Upleja 05.07.2013 

Valdes locekle Ina Jankeviča 20.02.2015. 
 

Par biedrības revidentu ar 05.07.2013 ievēlēta Olga Volosatova. 

Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība 2013.gada 21.novembrī saskaņā 

ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu biedrība tika ierakstīta biedrību un 

nodibinājumu reģistrā. Uz 2016.gada 31.decembri biedrībā iestājušās 58 fiziskas personas, kas 
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ir dažādu līmeņu sociālo dienestu vadītāji vai dienestu struktūrvienību vadītāji, kā arī 32 

juridiskas personas – sociālie dienesti un aģentūras. Biedrības attīstības perspektīvas – 

piesaistīt vairāk biedru, rīkot konferences, seminārus un lekcijas par aktuālajiem jautājumiem 

sociālajā jomā, aktīvi darboties, lai nodrošinātu biedru profesionalitāti un sniegtu atbalstu 

ikdienas darbā. 

2016.gadā fizisko personu biedru naudas tika noteiktas EUR 18.00, savukārt juridiskām 

personām EUR 72.00 gadā. Juridiskas personas statuss dod tiesības iesaistīties vairākiem 

sociālo dienestu darbiniekiem vienlaicīgi, kas paver iespējas vairāk apmācīt un informēt arī 

zemāka līmeņa sociālos darbiniekus. 2016.gada 4.-5. augustā Rēzeknes novada z/s 

“Ezerkrasti” tika organizētas apmācības sociālo dienestu vadītājiem un sociālajiem 

darbiniekiem ar mērķi veidot izpratni par personīgajiem resursiem un to apzināšanās nozīmi 

sava personīgā tēla veidošanā. Apmācības izmantoja 45 biedri. 

Pārskata gadā biedrība nav saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus. 

Pārskata gadā biedrība nav veikusi atlīdzības izmaksas valdes locekļiem, kā arī nav 

slēgusi darba līgumus ar citām personām. 

Pārskata gadā nav saņemti aizņēmumi vai ieķīlāti īpašumi, nav sniegtas garantijas 

(galvojumi) vai uzņemtas saistības. 

Pārskata gadā tika saņemti līdzekļi no Labklājības ministrijas pašvaldību sociālo 

dienestu vadītāju Vasaras skolas 2016 organizēšanai EUR 3477 apmērā. 
 

Pielikumi "Ieņēmumu un izdevumu pārskatam" 
 

I.Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 

Izmaksu veidi 01.01.-31.12.2016. 01.01.-31.12.2015. 

Fizisko personu biedru naudas, pārskata periods 1021 974 

Fizisko personu biedru naudas, iepriekšējie 

periodi 

5 199 

Juridisko personu biedru naudas 2136 1800 

KOPĀ 3162 2973 
 

VI.Citi ieņēmumi 

Izmaksu veidi 01.01.-31.12.2016. 01.01.-31.12.2015. 

Ieņēmumi no dalības maksas apmācībās 3477 2100 

KOPĀ 3477 2100 
 

VIII-2.Materiālu izdevumi 

Izmaksu veidi 01.01.-31.12.2016. 01.01.-31.12.2015. 

Apmācību izdevumi 2366 1939 

Apmācību organizēšanas izdevumi 1474 50 

KOPĀ 3840 1989 
 

VIII.6.Citi izdevumi 

Izmaksu veidi 01.01.-31.12.2016. 01.01.-31.12.2015. 

Grāmatvedības pakalpojumi 218 215 

Bankas komisija 64 78 

Kantora izdevumi 18 58 

Kavējuma nauda 0 2 

KOPĀ 300 353 
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Pielikumi bilancei 

II.Debitori 

Izmaksu veidi 01.01.-31.12.2016. 01.01.-31.12.2015. 

Norēķini par biedru naudu 204 150 

KOPĀ 204 150 
 

IV.Nauda 

Valūta Summa valūtā LB kurss  EUR- 31.12.2016. EUR- 31.12.2015. 

EUR 

bankā 

7305 1 7305 4815 

Kopā x x 7305 4815 
 

I.Fondi 

3.Rezerves fonds 

 31.12.2016. 31.12.2015. 

Iepriekšējo gadu rezerves fonds  4909 2178 

Pārskata gada rezerves fonds 2499 2731 

KOPĀ 7408 4909 
 

III.Īstermiņa kreditori 

2.Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

Nodokļu veids 31.12.201

5. 

Aprēķin

āts 

t. sk. 

nokavējuma 

nauda 

Samaksā

ts 

31.12.2016. 

Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis 

0 0 0 0 0 

     Kopā 0 0 0 0 0 
 

3.Pārējie kreditori 

Izmaksu veidi 01.01.-31.12.2016. 01.01.-31.12.2015. 

Norēķini par saņemtajiem avansiem (avansā 

samaksātās biedru naudas) 

101 56 

KOPĀ 101 56 
 

Nodokļu atlaides un atvieglojumi nav izmantoti. 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas 

dienai nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas  

vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā. 

 

2017.gada 24.martā 

 

Valdes priekšsēdētāja        I.Sietiņsone 

 

Valdes priekšsēdētājas vietnieces I.Balgalve 

 I.Āna 

 


