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ZIŅOJUMS
pie Gada pārskata par periodu 01.01.2019 – 31.12.2019
Rīgā, dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvaldei
Biedrība „Latvijas Jaunatnes padome” (turpmāk – LJP), reģ. Nr. 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:
1. attīstīt darbu ar jaunatni;
2. veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos;
3. pārstāvēt dalīborganizāciju intereses;
4. stiprināt organizācijas, kuras strādā ar bērniem un jauniešiem.
LJP uzdevumi ir:
1. nodrošināt interešu aizstāvību jaunatnes politikas attīstībā;
2. informēt dalīborganizācijas un sabiedrību par aktualitātēm jaunatnes politikā;
3. atbalstīt dalīborganizācijas jaunatnes politikas attīstībā un īstenošanā;
4. stiprināt dalīborganizāciju savstarpējo sadarbību un kapacitāti;
5. nodrošināt ekspertīzi un īstenot pētniecību jaunatnes politikas jomā.
Organizatoriskā struktūra - valde, kuru veido valdes priekšsēdētājs (Prezidents), valdes
priekšsēdētāja vietnieks (Viceprezidents) un 3 valdes locekļi.
LJP valdes sastāvs:
prezidents Emīls Anškens
viceprezidents Matīss Lācis
valdes loceklis Edgars Muktupāvels
valdes loceklis Raivis Gunārs Tauriņš
valdes loceklis Renārs Manuilovs.
LJP biedri - noslēdzot 2019. gadu, biedrībai ir 8 asociētie biedri:
Biedrība “Kalmārs”
Biedrība “Attīstības platforma YOU+”
Nodibinājums “Rīgas jauniešu iniciatīvu fonds”
Biedrība “Protests”
Biedrības “Latvijas sarkanais krusts” struktūrvienība “Latvijas sarkanā krusta jaunatne”
Arodbiedrību apvienība “Latvijas brīvo arodbiedrību savienība”
Biedrība “Projektu darbnīca kopienām”
Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” Jauniešu centrs

un 20 pilnie biedri:
Biedrība “Latvijas Jaunatnes progresa savienība”
Biedrība “Radošā apvienība jauniešiem “TREPES””
Biedrība “Saldus jauniešu dome “Es un mēs””
Biedrība “Jaunatnes organizāciju apvienība “IMKA Latvija””
Biedrība “Jaunatnes attīstības un sadarbības multikulturālā apvienība”
Biedrība “Post scriptum”
Biedrība “Latvijas mazpulki”
Biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”
Biedrība “Jaunietis jaunietim”
Biedrība “Jauniešu organizācija Nītaureņi”
Biedrība “Avantis”
Biedrība “Papardes zieds”
Biedrība “Bērnu un jauniešu organizācija “Jaunie Vanagi””
Biedrība “Jaunatne smaidam”
Biedrība “ESN-Rīga”
Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari””
Biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija”
Biedrība “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija”
Biedrība “Attīstības fabrika”.
Biedrība ir biedri nevalstiskajā organizācijā “Eiropas jaunatnes forums” un biedrībā “Latvijas
Pilsoniskā alianse”.
2019. gadā ir notikušas 2 biedru sapulces. 2019. gada novembra biedru sapulces laikā tika
pilnībā nokomplektēts valdes sastāvs. Biedrība 2019. gada vidū nomainīja juridisko adresi un
biroja atrašanās vietu no Šarlotes ielas 1B, Rīgā uz Blaumaņa ielu 38/40, Rīgā, LV-1011.
2019. gadā Biedrība īstenoja vienu projektu, kuru finansēja Izglītības un zinātnes ministrija no
Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gada budžeta, tā uzraugs Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra, saņemot dotāciju no valsts budžeta 57033,59 EUR apmērā – Biedrības
darbības nodrošināšanai un iniciatīvu veicināšanai. Projekta galvenās aktivitātes ir vērstas uz
jauniešu organizāciju līdzdalības nodrošināšanu normatīvo aktu izstrādē un jauniešu
organizāciju darba kvalitātes uzlabošanu. Projektā tika veikta apjomīga jaunatnes organizāciju
kvantitatīvā un kvalitatīvā aptauja, lai apzinātu situāciju un apkopotu to viedokli
priekšlikumiem Jaunatnes likuma grozījumiem. Tāpat novembrī norisinājās forums, kurā tikās
jaunatnes organizācijas, jaunieši un lēmumu pieņēmēji.
Biedrība 2019.gadā ir piedalījusies 26 dažādās komisiju sēdēs, apmeklēti 23 dažādi pasākumi,
sniegti 5 atzinumi (1 Kultūras ministrijai un 4 Izglītības un zinātnes ministrijai), rīkotas 10
sanāksmes LJP biedru organizācijām, apmeklētas 54 organizācijas visā Latvijā. Pārskata
periodā strādāts pie Biedrības darbības attīstības virzienu definēšanas, notikušas valdes un
darbinieku, biedru diskusijas par Biedrības pamatdarbību, finanšu piesaisti, turpmākās
pastāvēšanas formām un darbības.
Finanšu informācijas apkopojums. Biedrības ieņēmumi 2019. gadā bija 67930.00 EUR.
Biedrība veica saimniecisko darbību salīdzinoši nelielā apjomā – apmēram 0,38 % attiecībā
pret kopējo ieņēmumu summu. Tā pat kā 2018. gadā arī šogad ir liels piesaistīto ziedojumu
apjoms, kas ir 10,8% attiecībā pret kopējo ieņēmumu summu, kas saistīts ar izveidojušos
nodokļu parādu, un biedrības darbu ziedojumu piesaistē, biedru nauda par 2019. gadu ir

apmaksāta 70% apmērā no ikgadējām biedra naudas izmaksām, dotācijas no kopējiem
Biedrības ienākumiem ir 84,02%.
Biedrības biedriem ir noteikta biedra nauda - asociētiem biedriem – 20 EUR gadā, biedri
– 30 EUR gadā.
No projekta finansējuma tika algoti 3 darbinieki, darbinieki tiek algoti tikai uz projekta
realizācijas laiku.
Biedrībai joprojām ir parādsaistības pret Eiropas Komisiju (EK) vairāk kā 25 tūkstošu
eiro apmērā un Izglītības un zinātnes ministriju vairāk kā 7000 eiro apmērā. Šīs parādsaistības
tiek pārceltas uz 2020. gadu, plānots nosegt 100 % parādu pret Izglītības un zinātnes ministriju,
parādam pret EK tiks meklēta iespēja piesaistīt ziedotājus. Biedrības valde veic konsultācijas
ar juristiem par iespēju vērsties tiesā un piedzīt nodokļu parādu no atbildīgajām personām
apmēram 50887.00 EUR apmērā.
2019. gadā Biedrība ir uzsākusi tiesvedību ar bijušo izpilddirektori Inesi Šubēvicu par
biedrībai nodarīto zaudējumu piedziņu pa pamatsumma 5993,07 EUR un par VID uzrēķinātiem
nodokļi 4754,71 EUR apmērā. Kopējā summa par kuru Biedrība vērsusies tiesā ir 10747,78
EUR.
Prezidents (valdes priekšsēdētājs)

E. Anškens

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU.

