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ELA Revīzijas komisijas 

2021.gada 28.jūnija ziņojums  

par ELA saimniecisko darbību un grāmatvedības uzskaiti 2020.gadā un darba organizāciju līdz 

2021.gada 1.jūnijam 
 
 
1. Revīzijas kārtība 

 

Revīzijas komisija darbojās šādā sastāvā, atbilstoši ELA 2019.gada 15.marta biedru sapulcē notikušajām 

Revīzijas komisijas vēlēšanām: 

- Zuze Krēsliņa – Sils (Vācija, LKV) 

- Valda Liepiņa (Luksemburga, ALL) 

- Dace Gaigala (Francija, LAF) 

 

 

Revīzijas komisija saņēmusi revidēšanai:  

a) ELA darbības pārskatu par 2020.gadu, kas ietver VID iesniedzamo 

gada pārskatu un bilanci 

b) Ziņojumu pie gada pārskata 

c) Virsgrāmatu 

d) Kontu izrakstus 

e) Projektu dokumentāciju 

f) informāciju par ELA darbības organizāciju līdz 2021. gada 1. jūnijam 

 

2. Revīzijas komisijas vērtējums 

 

ELA turpina  savu lomu kā vidutāja starp Eiropas diasporu un Latviju. No 2020.gada pārskata un ziņojuma 

pie gada pārskata ir redzams, ka tā ir vērā ņemama organizācija, kura aktīvi darbojas  diasporas 

nostiprināšanā, izglītībā, identitātes saglabāšanā utt. ELA veiksmīgi sadarbojas ar PBLA. ELA prezidijs 

regulāri sazinās, protokolē sēdes. Revīzijas komisija izsaka atzinību par iniciatīvu regulāri izsūtīt prezidija 

protokolus, kā arī regulāri aicināt Revīzijas komisiju piedalīties sanāksmēs.  

ELA darbojas kā diasporas latviešu administrācija, aizstāve, ceļrādis, inovāciju bīdītāja. 

2020. gada ELA darbību ietekmēja  Covid 19 pandēmija, kuras dēļ ilgu laiku nebija iespējami pasākumi 

klātienē, kas nozīmēja  diezgan  ierobežotu pierasto diasporas aktivitāšu izpildi. Taču, ELA reaģēja uz 

izaicinājumu un atrada citus sadarbības veidus - organizējot attālinātas sēdes, konferences, seminārus utt., 

reizēm pat fokusējot darbību koncentrētāk nekā klātienes sēdēs. Šādas attālinātas sanāksmes arī sniedza 

iespēju paplašināt sēžu dalībnieku loku.  

 

Naudas plūsma 

 

ELA plašajai darbībai apgrozāmie naudas līdzekļi pārsvarā nāk nevis no biedrorganizācijām, bet no 

dažādām Latvijas valsts iestādēm, fondiem, aģentūrām utt.  

2020.gadā ELA nesaņēma naudas ziedojumus vai dāvinājumus.  

 

Naudas apgrozījums ir EUR 208 680 gadā, no tā EUR 192 982 projektiem no dažādām valstiskām 

institūcijām. Galvenie naudas avoti ir: Latviešu valodas aģentūra (LVA)  132 348 – diasporas skolu 

atbalstam un semināru organizēšanai skolotājiem, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 7 800 – 

pētniecības sadarbības projekts, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) 52 679 – pilsoniskajai līdzdalībai un 

3 I  “Identitāte, Ieguldījums, Iesaiste”.  ELA sadarbojas ar PBLA, īstenojot Kultūras ministrijas projektus. 

Mazākā daļa ELA ienākumu ir no biedru naudām- EUR 11 350. No šīs naudas jumta organizācijai PBLA 

izmaksāts USD 6000 (EUR 5141). 

Parādi par ELKS I rīkošanu Briselē ir atmaksāti 2021. gadā.  



2020. gada beigās ELA kontos ir lielāka pozitīva bilance nekā iepriekšējā gada beigās. Revīzijas 

komisija apsveic prezidiju ar veiksmīgu  finanšu līdzekļu pārvaldību. 

 

ELA ir nepieciešami izdevumi, kā mājas lapas uzturēšana, biedru naudas arī citās pilsoniskās organizācijās, 

komunikācija, projektu rakstīšana, grāmatvedības pakalpojumi utt. 

 

ELA ir pastāvīgs līgums par grāmatvedības pakalpojumiem. Gada pārskatā ir minēts viens algots 

darbinieks. ELA prezidijs strādā brīvprātīgi. Tā kā pamatdarbību būtiski ietekmē projektu naudas 

pieejamība, algotie darbinieki tika piesaistīti projektu ietvaros. Tās bija vai nu trešās personas vai ELA 

prezidija locekļi. Lai nošķirtu prezidija darbu no tehniskiem pakalpojumiem projektu ietvaros un novērstu 

interešu konflikta iespēju, ir izstrādātas un pieņemtas  vadlīnijas šādiem gadījumiem.  

 

2021. gadā ir noslēgti dažāda veida līgumi, atkarībā no konkrētās personas izvēlētā nodokļu režīma, ar 

sekojošām personām: 

- Aira Priedīte - pārstāve Latvijā un izglītības programmu vadītāja (SIF, IZM/LVA) 

- Luīza Bērziņa - biroja lietu administratore (SIF) 

- Linda Stabiņa - projektu vadītāja (SIF 3 projektiem) 

- Rasa Saliņa - sabiedriskās attiecības, mediji (SIF) 

- Vita Kalniņa - projektu vadītāja (KM, LVA) 

- Lelde Vikmane - vakara vadītāja ELA70 koncertuzvedumam (KM) 

Vajadzības gadījumā tiek piesaistīti dažādi pakalpojumu sniedzēji (eksperti, autordarba veidotāji), kuru 

izmaksas sedz projekti. 

 

2021. gadā pirmo reizi ELA ir arī piesaistīta neatalgota praktikante - Karīna Cirse no Norvēģijas, kurai 8 

nedēļu prakse ir daļa no augstskolas studijām organizāciju vadībā.  

 

Par grāmatvedības uzskaiti un iekšējo kontroli 

 

ELA ir vairāki konti. Tas ir saistīts ar projektu finansētāju prasību katram projektam atvērt savu kontu. 

Valsts kases kontu uzturēšana nav saistīta ar izmaksām.  

ELA ir pastāvīgs līgums par grāmatvedības pakalpojumiem.  

Revīzijas komisijas 2020.gada ziņojuma pamatā ir Revīzijas komisijai nodrošinātā pieeja  elektroniskiem 

projektu dokumentiem, kā arī gada laikā saņemtie protokoli un līdzdalība dažās prezidija sēdēs.  

Papildinformāciju un atbildes uz dažiem jautājumiem Revīzijas komisijai sniedza Elīna Pinto (ELA 

priekšsēde) un Vita Kalniņa (ELA prezidija locekle/kasiere). 

 

Par pārskatiem 

 

ELA pārskati ir rūpīgi un detalizēti sagatavoti ar attaisnojošo dokumentāciju (uzņēmumu līgumi utt), 

atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem. Dokumenti tiek glabāti atbilstoši noteikumiem 3-5 gadus, ar 

nolūku pēc tam  saglabāt tikai katra projekta saturisko atskaiti ar sīkiem aktivitāšu aprakstiem un 

secinājumiem. Dokumenti papīra formātā tiek uzglabāti drošībā biedrības faktiskajā birojā Rīgā, 

darbinieces Airas Priedītes pārraudzībā.  

 

3. Revīzijas komisijas slēdziens 

 

Revīzijas komisija konstatē, ka: 

3.1. saņemtais finanšu pārskats par 2020. gadu sniedz informāciju par apvienības darbību un atbilst 

attaisnojošiem  dokumentiem. Komisija apstiprina pirmajā punktā minētos dokumentus; 

3.2. grāmatvedības uzskaite apvienībā tiek kārtota saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām; 

3.3. Prezidijs ir darbojies, ievērojot biedrorganizāciju sapulces lēmumus; 

3.4. Prezidijs ir ņēmis vērā 2019.gada Revīzijas komisijas ieteikumus: 

1) Revīzijas komisija regulāri gada gaitā saņēmusi informāciju par ELA prezidija darbu, ieskaitot 

iespēju piedalīties paplašinātās sēdēs (Zoom).  

2) finanšu dokumenti un pārskati bija pieejami savlaicīgi, tādejādi atvieglojot revīzijas darbu. 



3) parādi par ELKS I rīkošanu Briselē ir atmaksāti 2021. gadā, un 2020.gada beigas ir lielāks 

atlikums nekā bija iepriekšējā gada beigās. Revīzijas komisija uzteic veiksmīgo finanšu līdzekļu 

pārvaldību. 

4) ELA prezidijs apzinās, ka tā iekšējā kapacitāte savu mērķu un uzdevumu izpildei ir nepietiekama. 

Līdz ar to, ELA prezidijs 2020.gadā noorganizēja un piedalījās attālinātā komandas saliedētības 

seminārā (divās daļās). Semināra rezultāti būs īsti manāmi tikai pēc laika, taču Revīzijas komisija 

uzteic ELA prezidiju par šādu vēlmi un apņemšanos optimizēt savu brīvprātīgo darbu.  

5) Revīzijas komisija uzteic izmantoto iespēju ELA darbam piesaistīt praktikanti no Norvēģijas un 

iesaka turpināt šādu praksi. 

 

 

3.5. Revīzijas komisija ierosina:  

1) Revīzijas komisija ELA dokumentus izskatījusi atlases kārtībā un ierosina izveidot projektu 

pārskata kopsavilkumu, kā arī budžeta pārskatu laika periodam. Diemžēl vienota forma projektu 

atskaitēm nav iespējama, jo katrs projekta finansētājs prasa atšķirīgu formu. 

2) uzteic ELA prezidija spēju ātri un asi reaģēt uz diasporas plašo vajadzību loku, taču ierosina 

apsvērt iespējas izveidot gada budžetu un darbības plānu, kas atšķirtu pamatdarbību 

(nepieciešamo) un iecerētās darbības. Revīzijas komisija apzinās, ka ir grūti paredzēt, kādi 

līdzekļi būs no valsts pieejami un tādēļ ierosina atsevišķi uzrādīt kas finansēts no 

biedrorganizāciju biedru naudām un ELA pašas ienākumiem (norādot, kā tie tērēti), un kas no 

valsts finansējuma.   

3) mudina prezidiju un statūtu komisiju pabeigt darbu pie statūtu revīzijas.  ELA ir pierādījusi savu 

elastību, mainoties laikiem līdzi , un arī tieši šai Covid gadā redzam, kā veidols mainās un 

noturas. 

4) izlemt biedrorganizāciju biedru naudas apjoma politiku.  Biedru naudu uzskaites formāts būtu 

jāvienkāršo un jāpadara pārskatāmāks. Skolu finanšu pārskats ir pārskatāms un pilnīgs.  

5) pārskatiem pievienot precīzāku mērķizmaksu informāciju (piem. “Medūza”). Laika gaitā 

uzskaite arvien vairāk notiks elektroniskā formā, tādēļ būtu jānodrošina tā pati informācija gan 

papīra, gan elektroniskā formātā.   Šobrīd papīra dokumentiem tiek pievienota 

papildinformācija, kas elektroniskajos dokumentos neparādās.  

6) redzamība un informācija. Revīzijas komisija uzteic veiksmīgo un aktīvo darbu sociālā medijā 

“Facebook”,bet aicina padomāt par informācijas pieejamību tiem, kas neizmanto FB. Mājas lapa 

ELA ir, dizains ir izveidots un struktūra ir definēta, bet nav pieejama pilnīga informācija gan 

par ELA (piem., par ELA prezidiju), gan biedrorganizācijām.  Atverot lapu, bieži redzams vien 

teikums “Mājas lapa ir izstrādes procesā un informācija tiek papildināta.” Revīzijas komisija 

aicina sekot līdz šīm nepilnībām.  

7) pabeigt darbu pie pilnsapulces lēmumu izpildes par “Brīvā Latvija” zīmolu un nolikuma izstrādi 

ELA balvai. 

1) 7)Revīzijas komisija aicina ELA prezidiju un biedrorganizācijas iesaistīties darbā pie ELA 

finanšu avotu dažādošanas (meklēt jaunus un nestandarta veidus, kā piemēram “crowdfunding”, 

pieteikšanās citu valstu fondiem), palielināšanas un pastāvīguma nodrošināšanas, kas ļautu ELA 

nostiprināt savu ilgtspēju, efektivitāti savu mērķu un uzdevumu īstenošanā, kā arī atbilstoši 

savam virsuzdevumam piesaistīt diasporas ieguldījumu Latvijas pilsoniskās sabiedrības un 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju attīstībai.  

8) 2021.gada 31.jūlijā ELA pilnsapulce plānota organizācijas 70-gadu zīmē. Ņemot vērā patreizējo 

sarežģīto laiku un, ka patreizējais ELA prezidijs vēl strādā pie vairākiem projektiem, kuru 

noslēgšanas laiks ir plānots 2021.kalendārā gada beigās, aicinām  ELA prezidija un citu 

amatpersonu vēlēšanas noturēt 2022.gada sākumā.  

9) ELA pilnsapulcei atbrīvot prezidiju no atbildības par ELA saimniecisko darbību un 

grāmatvedības uzskaites atbilstību 2020.gadā 
 

Zuze Krēsliņa - Sila  Valda Liepiņa  Dace Gaigala 

29.06.2021. 


