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Biznesa efektivitātes asociācija: www.efektivs.lv; e-pasts: info@efektivs.lv; T. +371 29493161 

1.pielikums 

Ministru kabineta 

2006.gada 3.oktobra 

noteikumiem Nr.808 

 

 

 

 

Nosaukums Biedrība Biznesa efektivitātes asociācija 

 

Nodokļu maksājumu reģistrācijas kods  40008177202 
Reģistrācijas datums 2011. gada 21. aprīlis 

Juridiskā adrese Vidzemes aleja 3-13, Rīga 

Tālrunis 29493161  

Fakss nav 

Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes priekšpilsētas KAC 

Mērvienība LVL 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

BILANCE 
 

2012 .g. 31. decembris 

 

             

             

      

Apstiprinu:  

 

Iesniegšanas datums 

 

 

Saņemšanas datums 
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AKTĪVS 
 

 

Aktīvs 
Piezīmes 

Nr. 

Rindas 

kods 

Pārskata perioda 

beigās sākumā 

 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 

IV. Nauda     

t. sk.norēķinu kontā    4822 1666 

BILANCE   4822 1666 

  

 

 

 

 

PASĪVS 
 

 

Pasīvs 
Piezīmes 

Nr. 

Rindas 

kods 

Pārskata perioda 

beigās sākumā 

I. Fondi     

3. Rezerves fonds   4822 1666 

BILANCE   4822 1666 

 

 

 

 

 

         

Atbildīgā persona_________________ ___________________ 

 vārds, uzvārds paraksts 

 

 

Atbildīgā persona_________________ ___________________ 

 vārds, uzvārds paraksts 
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Biznesa efektivitātes asociācija: www.efektivs.lv; e-pasts: info@efektivs.lv; T. +371 29493161 

 
2.pielikums 

Ministru kabineta 

2006.gada 3.oktobra 

noteikumiem Nr.808 

 

Nosaukums Biedrība Biznesa efektivitātes asociācija 

 

Nodokļu maksājumu reģistrācijas kods  40008177202 

 

Reģistrācijas datums 2011. gada 21. aprīlis 

  

Juridiskā adrese Vidzemes aleja 3-13, Rīga 

Tālrunis 29493161  

Fakss nav 

Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes priekšpilsētas KAC 

Mērvienība LVL 

 

 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 
Par 2012. gadu 

 Mērvienība: LVL 

 

Posteņa nosaukums 

Piezī-

mes 

Nr. 

Rindas 

kods 
Pārskata 

perioda 

beigās 

Gada  

sākumā 

I 
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 

gadskārtējās iemaksas 
  5895 

1800 

VI Citi ieņēmumi   1087 3 

VII Ieņēmumi kopā   6982 1803 

VIII Izdevumi      

6. Citi izdevumi   3826 137 

X Izdevumi kopā   3826 137 

XI Ieņēmumu un izdevumu starpība   3156 1666 

 

 

 

 

Atbildīgā persona_________________ ___________________ 

 vārds, uzvārds paraksts 

 

 

Atbildīgā persona_________________ ___________________ 

 vārds, uzvārds paraksts 
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Biznesa efektivitātes asociācija: www.efektivs.lv; e-pasts: info@efektivs.lv; T. +371 29493161 

 

3.pielikums  

Saskaņā ar Ministru kabineta 

2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 

 

 

Valsts ieņēmuma dienesta Rīgas Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centram                                                

 

 

ZIŅOJUMS 

pie 2012. gada pārskata 

 

 

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese  

Biedrība Biznesa efektivitātes asociācija , Vidzemes aleja 3-13 

 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008177202, datums 21.04.2011. 

 

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem:  

 

NPK Vārds, uzvārds Personas kods Amatā stāšanās datums 

1 Alvis Vagulis 060662-11044 21.04.2011 

2 Georgijs Buklovskis  170254-10518 21.04.2011 

3 Ginta Grandāne 270375-11147 21.04.2011 

4 Jānis Mūrnieks 040880-12071 21.04.2011 

5 Mārtiņš Pikšs 160479-12768 21.04.2011 

6 Sandis Babris 211177-11141 21.04.2011 

 

4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos 

pārskata gados izmantotajām metodēm 

 

- Biedrības mērķu sasniegšanai tika veikta esošo biedru vajadzību izzināšana,  

- biedrības aktivitāšu plāna izveidei tika izmantota „ prāta vētra”  

 

 

5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 

 

 2012. gadā BEA ir iestājušies 46 jauni biedri: 

o 43 juridiskās personas: NP Properties SIA, Lean Rīga SIA, Amateks SIA, Swedbank 

AS, Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle, Lattelecom SIA, Aldaris AS, Būņas 

Zemn.saimn., Rene Pluss SIA, Will Sensors SIA, Eddi SIA, Statoil Fuel and Retail Latvia 

SIA, Ernst & Young Baltic SIA, Gemba SIA, Citadele banka AS, Tele2 Shared service 

Center AS, Severstaļlat AS, DNB banka AS, East Metal SIA, Latvijas Balzāms AS, ARN 

SIA, Rīgas Stradiņa Universitāte, Komercizglītības centrs SIA, SEB AB Rīgas filiāle, 

Latvijas valsts meži AS, UPB energy SIA, Bucher Schoerling Baltic SIA, Daiļrade Koks 

SIA, Hansab SIA, Sperre Baltic SIA, Krūklis SIA, SmartLynx Aviation SIA, Binders  SIA 

CBF, A Vision SIA, efn NORD SIA, Lesjofors Springs LV LSEZ SIA, Ogres biznesa un 
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Biznesa efektivitātes asociācija: www.efektivs.lv; e-pasts: info@efektivs.lv; T. +371 29493161 

inovāciju centrs Nodibinājums, TENACHEM SIA, TMMetal Baltic SIA, MetPro SIA, 

O.D.A. SIA, LEAN Business Solutions SIA;  

o 5 privātpersonas: Aivars Kalniņš, Vladimirs Rojenko, Edvīns Ķirsons, Didzis Laudams, 

Kaspars Teivāns, no kuriem lielākā daļa ir studenti un pasniedzēji; 

o Swedwood Latvia Ltd. un Aito SIA ir izstājušies no biedrības.  

 2012. gada beigās biedrībai ir 65 biedri. Biedru saraksts ir atrodams biedrības mājas lapā. 

 

 BEA mērķu sasniegšanai ir noorganizēts 2 reizes vairāk regulāro pasākumu kā 2012. gadā: 
 

• Darbinieku motivēšana, atalgojuma principi. Statoil Fuel and Retail Latvia SIA 

• Lean pamatprincipi. Lean ofiss. SEB banka  

• Veiksmes stāsti. Ikgadējā kopsapulce Lattelecom SIA 

• Pārmaiņas loģistikas ķēdes un materiāla plūsmas organizācijā Plockmatic Riga SIA 

• TOC, Lean Six Sigma (TLS) pielietošana Brabantia  Latvia SIA 

• Biznesa procesu vizualizācija tsk VSM EuroMaint Rail SIA 

• Efektivitātes mērījumi un KPI,  Swedbank AS 

• Iekšējā loģistika, AS Latvijas balzams 

 

 
 

Attēls. BEA  dalībnieku skaits 2011. un 2012. gada pasākumos. 
 

Katru pasākumu 2012. gadā ir apmeklējuši vidēji 60 mūsu biedru pārstāvji, kas ir 3reizes vairāk kā 2011. gadā.  

 

 Veiksmīgi ir aizvadīti divi mācību cikli 18h garumā sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas 

un vadības fakultātes Mācību centru un SIA Biznesa augstskolu Turība par Lean un  Ierobežojumu 

teoriju. Piecu intensīvu vakaru garumā 38 darbinieki no dažādiem uzņēmumu vadītāji un to iepazinās ar 

Lean pamatprincipiem, filozofiju un metodēm, apguva vērtību radīšanas plūsmas vizualizācijas pamatus 

un zudumu identificēšanas prasmes, uzzināja par dažādām efektivitātes ieviešanas programmām un soļiem 

to ieviešanā,  TOC (Ierobežojumu teorijas) pamatprincipiem.  

 

 BEA piedalījās 2 konferenču organizēšanā: 
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Biznesa efektivitātes asociācija: www.efektivs.lv; e-pasts: info@efektivs.lv; T. +371 29493161 

 

o 2012. gada 9. maijā notika pirmā starptautiskā Lean Konference, kas pulcēja ~ 70 

dalībniekus 
o Kvalitātes un efektivitātes konference, kas notika 2012. gada 28. un 29. novembrī pulcēja 130 

dalībniekus no vairākām valstīm.  

 

 Vairāki desmiti biedrības biedru izmantoja „Pieredzes apmaiņas” vizītes.  

 

 Citas aktivitātes: 
o „BEA diagnoze”  uzņēmumā SIA „HGF Riga”;  

o BEA lekcija par Lean pamatprincipiem Kvalitātes asociācijai; 

o BEA pārstāvju vieslekcijas RBS, LU un RTU; 
o BEA informācijas diena Cēsīs; 
o Prakses iespējas augstskolu studentiem BEA biedru uzņēmumos;   

o Iespēja iegādāties TOC pamatlicēja Eli Goldrata grāmatu “MĒRĶIS” latviešu valodā. 

 

2013. gadā BEA turpinās iesākto darbu sekojošās jomās: 

 Reizi ceturksnī rīkos lielos BEA pasākumos biedru uzņēmumos;  

 Attīstīs „BEA laboratoriju” koncepciju;  

 Turpinās sadarbību ar mācību iestādēm, lasot lekcijas par dažādām efektivitātes uzlabošanas 

metodēm; 

 Izstrādās „BEA ekspertu” koncepciju; 

 Organizēs tematiskas konferences;  

 Paplašinās sadarbību ar līdzīgām organizācijām Skandināvijā un Baltijas valstīs; 

 Rīkos studentu zinātnisko darbu konkursu; 

 Turpinās pilnveidot mājas lapu. 

 

6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem  

 

6.1.  Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums (Noteikumu par 

biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu 

un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums) 

 Nav 

 

7. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo informāciju par 

mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes institūcijas lēmumiem 

uzskatāma par konfidenciālu) 

 Nav 

 

7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās  

Pārskata sākumā naudas līdzekļu atlikums 1665.79 LVL.  

Pārskata beigās naudas līdzekļu atlikums 4822.13 LVL.  

 

7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās avotiem – 

no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, no fondu līdzekļu 

pārdales vai no citiem avotiem 

Nav 
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7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – pārdale uz 

citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums 

 Nav 

 

8. Informācija par nodokļiem un nodevām 

 Nav. 

 

8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem 

 Nav. 

 

8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, norādot 

dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm 

Nav. 

 

8.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par nokavētajiem 

nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda 

naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām 

sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju 

  Nav. 

 

8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par biedrības, 

nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem, 

kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda aizņēmumu summas, procentus un 

samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts 

izmantots par nodrošinājumu 

Nav. 

 

8.5. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši algu vai 

atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un paskaidrojumi, kāda 

veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu 

pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā 

BEA valde un izpilddirekotos darbojās bez atlīdzības saņemšanas. 2012. Gadā biedrībā nebija 

algotu darbinieku. 

 

8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas 

kopsumma 

Nav. 

 

Rīgā, 2013.gada 19. martā 

Atbildīgās personas: Ginta Grandāne                 _________________ 

    

 

          Mārtiņš Pikšs                    _________________ 
     

    


