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Rīgā

Valsts ieņēmumu dienests
Nodokļu pārvalde
Talejas ielā 1
Rīgā, LV-1978
2019.gada 10.maijā.
Biedrība „Latvijas Jaunatnes padome”, reģ.No.40008012686, dibināta 1992.gadā.
Biedrības misija ir radīt tādu vidi Latvijā, kurā jauniešiem ir kvalitatīvi dzīves apstākļi, lai
bērnu un jauniešu organizācijas varētu sasniegt savus mērķus.
LJP mērķi ir:
• attīstīt darbu ar jaunatni;
• veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos;
• pārstāvēt dalīborganizāciju intereses;
• stiprināt organizācijas, kuras strādā ar bērniem un jauniešiem.
2018.gadā Biedrība īstenoja vairākus projektus, kurus finansēja Eiropas Komisija un
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kā arī mazākus projektus kur vadošie partneri
bija citas Baltijas jūras reģiona organizācijas.
Tajā pašā laikā Biedrība saņēma dotāciju no valsts budžeta 75000 EUR apmērā –
Biedrības darbības nodrošināšanai un iniciatīvu veicināšanai.
Biedrība veica arī saimniecisko darbību salīdzinoši nelielā apjomā – apmēram 5%
attiecībā pret kopējo ieņēmumu summu.
Šogad ir palielinājies piesaistīto ziedojumu apjoms, kas saistīts ar izveidojušos nodokļu
parādu.
Diemžēl, bijušās Biedrības izpilddirektores Ineses Šubēvicas vainas dēļ un Biedrības
Valdes locekļu (valdes priekšsēdētāja – prezidenta un valdes locekļa – viceprezidenta)
pieredzes trūkuma dēļ gan 2016.gadā, gan 2017.gadā Biedrībai nodarīti zaudējumi
ievērojamā apjomā.
Atbalstiet biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” darbību ar savu ziedojumu:
AS Swedbank, HABALV22, LV34HABA0551041012072

Vislielāko zaudējumu daļu sastāda Valsts ieņēmumu dienesta tematiskajā pārbaudē
konstatētie fakti par Likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu ignorēšanu –
fiziskām personām tika izmaksātas ievērojamas naudas summas, neaprēķinot, neieturot un
valsts budžetā neiemaksājot darbaspēka nodokļus.
Pieļauti arī citi zaudējumi, pārtērējot ES finansējumu un citus finansējuma avotus.
Tādējādi taksācijas perioda laikā Biedrība bija parādā valsts budžetam sociālo nodokli un
iedzīvotāju ienākuma nodokli vairāk kā 59 tūkstoši eiro, taču līdz gada beigām tas tika
samazināts līdz 35 tūkstošiem, un līdz pārskata iesniegšanai tas ir pilnībā likvidēts.
Biedrība ir uzsākusi tiesvedību pret bijušo izpilddirektori Inesi Šubēvicu , lai vismaz daļēji
atgūtu zaudējumus radītos zaudējumus.
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