ZIŅOJUMS
Pie 2020. gada pārskata
1. nosaukums Latvijas Arhīvistu biedrība
2. juridiskā adrese Slokas 16, Rīga
3. reģistrācijas numurs 40008029235, datuma 28.07.1997.
4. ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds, personas kods,
amatā stāšanās datums):
Valdes priekšsēdētāja Inga Šteingolde, p.k. 041074-10519 no 24.05.18,
Valdes priekšsēdētājas vietniece Ilze Zaščinska, p.k. 160472-11822 no 24.05.2018
Valdes priekšsēdētājas vietniece Linda Pleša, p.k. 121282-12669 no 24.05.2018
Valdes atbildīgā sekretāre Zita Janitēna, p.k. 210476-11574 no 24.05.2018
Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Baiba Blese, p.k. 191266-11852 no 08.11.2018
5. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un
atšķirības no iepriekšējos pārskata gados īstenotajām metodēm:
•
•

Biedrība piesaistīja Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu 1500 EUR
apmērā, lai turpinātu arhīvistikas popularizēšanu
Biedrība iekasēja 1097EUR lielu biedru naudu

6. svarīgākie sasniegumi pārskata periodā un attīstības perspektīvas
Pārskata periodā biedrība realizēja šādu projektu:
1500,- Eur no VKKF finansējuma projektam “Satversmes sapulces deputāta un
pirmās Saeimas priekšsēdētāja Fridriha Vesmaņa dzīves un darba gaittu
popularizēšana”
7. skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata
posteņiem
• Atlikumi pārskata perioda sākumā un beigās:
Pārskata gada sākumā apgrozāmie līdzekļi sastādīja 3848EUR, gada beigās 4585EUR.
Bilances aktīvā – uz gada sākumu profesionālais žurnāls „Latvijas Arhīvi” 2009.
gada 4.numurs 153eks summā 646EUR un 107 eks. Grāmata „Latvija Parīzes
Miera2118 konferencē” summā EUR988. Uz gada beigām profesionālais žurnāls
„Latvijas Arhīvi” 2009. gada 4. numurs 153 eks. summā EUR 646 un 107 eks.
Grāmata „Latvija Parīzes Miera konferencē” summā EUR 988.
Bilances aktīvā debitori uz gada sākumu un beigām – SIA Latvijas grāmata
200EUR
Bilances aktīvā naudas līdzekļi uz gada sākumu kasē 179EUR, bankā 1835EUR.
Uz gada beigām kasē 165EUR, Bankā 2586EUR
Bilances pasīvā fondu līdzekļi – pamatfonds 2119 EUR, rezerves fonds 2466 EUR
• Ieņēmumi un izdevumi:
Ieņēmumu pozīcija saņemtās dotācijas veido Kultūrkapitāla fonda finansējums
projektam „Satversmes sapulces deputāta un pirmās Saeimas priekšsēdētāja
Fridriha Vesmaņa dzīves un darba gaittu popularizēšana” EUR1500 apmērā

