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I. VADĪBAS ZIŅO JUMS 

 

 

1. Vispārīgā informācija par biedrību 

 

Organizācijas pilns nosaukums: biedrība „Latvijas Bērnu labklājības tīkls” (LBLT). 

Organizācijas reģistrācijas numurs un datums: 40008233317, 2015.gada 29.janvāris. 

Organizācijas juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012. 

 

Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: 

Daiga Zaķe (pers. kods 031169-11150) - valdes pr-ja no 2018.gada 15.janvāra, 
tiesības pārstāvēt biedrību vismaz ar vienu valdes locekli; 

Ilze Paleja (pers. kods 200871-11801) – valdes locekle no 2018.gada 15.janvāra, 
tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi; 

Laila Balode (pers. kods 240368-11371) - valdes loceklis no 2018.gada 15.janvāra 
tiesības pārstāvēt biedrību vismaz ar vienu valdes locekli; 

Zane Gedroviča (pers. kods 240981-11805) - valdes locekle no 2018.gada 15.janvāra, 
tiesības pārstāvēt biedrību vismaz ar vienu valdes locekli; 

Aija Tūna (pers. kods 130457-11491) - valdes loceklis no 2018.gada 15.janvāra, 
tiesības pārstāvēt biedrību vismaz ar vienu valdes locekli. 

 

Biedri uz 31.12.2018: kopā 20 biedri (15 biedrības/nodibinājumi, 4 fiziskas personas, 
1 SIA): 

Glābiet bērnus 
Latvijas Audžuģimeņu asociācija 
Centrs Dardedze 
Latvijas Bērnu fonds 
Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija 
Latvijas PreNabadzības tīkls 
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija 

Ronald McDonald House Charities Latvija 

Centrs Marta 
Izglītības iniciatīvu centrs 

Latvijas Vecāku kustība 
Profesionālo audžuģimeņu apvienība "Terēze""  

Neatkarīgā Izglītības biedrība 
SOS māja jauniešiem 
IB Pērle 
Excolo Latvia (SIA) 
Ilona Reinholde 
Vanda Brūvele 
Aija Tūna 
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Daiga Eiduka 
 
 
Biedrības “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” darbības mērķis ir veicināt bērnu 
tiesību un vajadzību nodrošināšanu un bērnu fiziskās, garīgās un materiālās 
labklājības celšanu Latvijā, izmantojot pilsoniskās sabiedrības tiesības iesaistīties 
bērnu interešu aizstāvībā, lēmumu pieņemšanā un īstenošanā. 

 

LBLT Statūtos paredzēts veikt šādus uzdevumus: 

- apvienot un stiprināt juridisko un fizisko personu centienus aizstāvēt bērnu 
intereses Latvijā kopumā, jo īpaši veselības, izglītības un sociālās labklājības 
jomās; 

- veicināt sabiedrības izpratni un izglītot par bērnu labklājību ietekmējošiem 
faktoriem un veicināt sabiedrības iesaisti bērnu labklājības jautājumu risināšanā; 

- izstrādāt priekšlikumus nepieciešamiem politikas un normatīvo aktu 
uzlabojumiem un programmām, kuru mērķis ir veicināt bērnu labklājību; 

- informēt sabiedrību par Biedrības darbības mērķi,  
- apkopot statistiskos datus, kā arī publicēt pētījumus, kas raksturo bērnu labklājību 

Latvijā; 
- veicināt biedru kapacitātes stiprināšanu un pieredzes apmaiņu jautājumos, kas 

saistīti ar bērnu labklājību kopumā un interešu pārstāvniecību; 
- sadarboties gan formāli, gan neformāli ar organizācijām un ekspertiem, kas strādā 

bērnu interešu aizstāvības jomā Latvijā un ārvalstīs; 
- piesaistīt ziedojumus un citus finanšu līdzekļus statūtos paredzētā mērķa 

īstenošanai; 
- nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus priekšnosacījumus 

Biedrības uzdevumu veikšanai. 

 

2. BIEDRĪBA DARBĪBAS PĀRSKATA GADĀ  

 

Biedrība darbojusies, atbilstoši rīcības plāna (2018.-2019.) stratēģiskajiem mērķiem: 

A - Interešu aizstāvība  

B - Komunikācija ar sabiedrību 

C – LBLT kapacitāte un ilgtspēja 

 

Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā: 

- Līdzdarbība politikas veidošanā; 
- Sadarbības projektu un aktivitāšu, starptautisku konferenču organizēšana un 

īstenošana; 
- Izpētes, pētījumu veikšana un datu prezentēšana un izplatīšana; 
- Iesaiste un sadarbība ar NVO un valsts institūcijām; 

 

Galvenie īstenotie pasākumi, atbilstoši 2018. gada darba plānam 
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Uzdevums: Bērnu un ģimenes politikas monitorings un interešu aizstāvības pasākumu 
īstenošana 

- Starptautiska konference “Bērnu agrīnu attīstību veicinoša prakse un politika. 
(sadarbībā ar Eurochild un LR Saeimu) 

- Izpēte “Ģimeņu sociālekonomiskie apstākļi Latvijā“ 

 

Uzdevums: Bērnu un jauniešu līdzdalības veicināšana un iesaiste interešu aizstāvībā 

- Projektos “Par mani-kopā ar mani”,  “Bērnu labsajūtas pētījuma Baltijas valstīs” 
un  Bērnu līdzdalības izvērtējums Latvijā” izstrādāto materiālu, secinājumu un 
datu izplatīšana 

- Projekta “Jauniešu dzīves kvalitātes izpēta Baltijas valstīs” īstenošana (Erasmus+ 
programma)  

- Izpēte un nacionālais ziņojums “Bērnu līdzdalības novērtējums Latvijā”(sadarbībā 
ar LR LM un EP) 

- Diskusija “Bērnu līdzdalības novērtējums Latvijā – tiesiskais regulējums un 
prakse bērniem būtiskajās dzīves jomās (sadarbībā ar LR LM, EP un Tiesībsarga 
biroju)  

 

Uzdevums: Sadarbības ar partneriem stiprināšana; starptautiskā sadarbība  

- Komunikācijas uzturēšana ar starptautiskajiem partneriem: Baltijas Bērnu tiesību 
tīklu, Eirochild, OAK u.c. 

- Viedokļa vēstule VISC par komentāriem Skola 2030 mācību satura un pieejas 
aprakstā; tikšanās ar Skola2030 pārstāvjiem. 

- Dalība VISC seminārā MĀCĪTIES BŪT: Prakses un metožu attīstība sociālās, 
emocionālās un veselības prasmju novērtēšanai izglītības sistēmās. 

- Līdzdalība BTAI konferencē "Latvijai-100. BTA likumam - 20". 

- LBLT pārstāvju vizīte Jēkabpils pilsētas pašvaldībā - tikšanās ar deputātiem un 
Ģimenes atbalsta centra vadību. 

- Dalība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras konsultatīvajā padomē. 

- Tikšanās ar EK Pārstāvniecības Latvijā Ekonomikas padomnieci Agnesi Dagili. 
- Jaunu biedru piesaiste (2 jauni biedri). 

 

Uzdevums: Sabiedrības izglītošana un iesaistīšana dialogā (PR) 

- Viedokļa raksts Kādus bērnus vēlas Latvijas sabiedrība - aktīvus un ieinteresētus 
vai paklausīgus un "ērtus" (mammamuntetiem.lv) 

- Uzstāšanās konferencē Skola 2030 Liepājā  "Lietpratība SĀKUMizglītībā" 

- Kampaņa “Ko bērni dara vasarā?” 

- Dalība festivālā “Lampa-2018”. 

- 13. Saeimas vēlēšanās kandidējošo politisko spēku programmu analīze: sociālā 
politika 

- 3 tematisko video izstrāde un izplatīšana Youtube kanālā 
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Uzdevums: Tīkla administratīvās kapacitātes un finanšu resursu nodrošināšana 

- Tīkla administratīvās darbības uzturēšana  

- Saziņas ar biedriem uzturēšana 

- Mājas lapas un FB tīkla uzturēšana  

- Mediju monitorings 

Nacionāla un starptautiska līmeņa partnerības 

LBLT aktīvi sadarbojas ar nacionālām un starptautiskām NVO kā arī ar valsts 
institūcijām un ekspertiem: 
- Baltijas Bērnu labklājības platforma 

- Eurochild Nacionālo Partneru Tīkls 

- Latvijas Pilsoniskās Alianse 
- 2018.gadā uzsākta dalība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

konsultatīvajā padomē 
 

 

3. SVARĪGĀKIE SASNIEGUMI PĀRSKATA GADĀ  

 

Svarīgākie sasniegumi 2018. gadā saistīti ar bērnu un jauniešu interešu aizstāvību un 
līdzdalības stiprināšanu valsts līmenī, sabiedrības iesaistīšanu ģimenēm aktuālu 
problēmu izgaismošanā atbalsta politikas uzlabošanai, kā arī NVO sadarbības 
stiprināšanu un attīstīšanu. 

 
 

4. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA PĒDĒJĀS DIENAS  
 

No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas 
varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu.  
 
 
Valdes priekšsēdētāja Daiga Zaķe 
2019. gada 5.martā 
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II. BILANCE 

 
1. Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2018. gadu 

 

Mērvienība: EUR EUR 

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 

 

Nr.  
p.k.  

Posteņa nosaukums 
Piezī-
mes 
Nr. 

Rindas 
kods 

 Pārskata 
perioda 
beigās 

 Gada                 
sākumā 

1 2 3 4 5 5 

I. 
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 
gadskārtējās iemaksas   010 900 630 

IV. Saņemtās dotācijas   040 0 63188 
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   050 0 4298 
VI. Citi ieņēmumi   060 69198 0 
VII. Ieņēmumi kopā   070 70098 68116 
VIII. Izdevumi   080 77264 38548 
  1. Naudas maksājumi personām   090     
  2. Materiālu izdevumi   100 200 0 
  3. Algas   110 13984 1052 
  4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi   120 3368   

  
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana   130 236 0 

  6. Citi izdevumi   140 59476 96838 
IX. Nodokļi   150     
X. Izdevumi kopā   160 77264 97890 
XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība   170 -7166 -29774 
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2. Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2018. gadu 
 

Mērvienība: EUR     

I. Atlikums pārskata gada sākumā 0.00 

(norāda iepriekšējos gados ziedojumos un dāvinājumos saņemtās naudas summas atlikuma un šādā veidā iegūtās 
mantas atlikuma vērtības kopsummu pārskata gada sākumā) 

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 0.00 

1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas (nodokļu 
maksātāja reģistrācijas kods) 

Neierobežotai lietošanai Noteiktiem mērķiem 

nauda manta 
(vērtības 

kopsumma) 

nauda manta 
(vērtības 

kopsumma) 

          

Kopā, EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Ārvalstu juridiskās personas (ārvalstu juridiskās personas 
nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs)         

Kopā, EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Fiziskās personas (rezidenti) (nodokļu maksātāja reģistra 
kods (presonas kods))         

Kopā, EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. Fiziskās personas (nerezidenti) (vārds, uzvārds, personas 
identifikācijas kods un valsts nosaukums)         

Kopā, EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji         

6. Citi ziedotāji         

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 0.00 

  Nauda Kopā 

1. Neierobežotai lietošanai paredzēto ziedojumu un dāvinājumu 
izlietojums - 0.00 0.00 

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem   0.00 

1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai   0.00 

1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem 0.00   

1.2. Administratīvajiem izdevumiem   0.00 

1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem       

2. Noteiktiem mērķiem paredzēto ziedojumu un dāvinājumu 
izlietojums -     

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem     

2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai     

2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem     

2.2. Administratīvajiem izdevumiem         

2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem         

IV. Atlikumi pārskata gada beigās 0.00 
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3. Bilance uz 2018.gada 31.decembri 

 

Mērvienība: EUR   

 

AKTĪVS Piezīmes 
nr. 

Rindas 
kods 

Pārskata 
perioda 
beigās 

Gada 
sākumā 

1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI     
  II Pamatlīdzekļi     
    2. Pārējie pamatlīdzekļi   050 708,00 0,00 
    II KOPĀ 080 708,00 0,00 
1. IEDAĻAS KOPSUMMA 140 708,00 0,00 
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI     
  I Krājumi     
    1. Materiāli   150 0,00 200,00 
    I KOPĀ 170 0,00 200,00 
  II Debitori     
    citi debitori   180 356,00 18,00 
    II KOPĀ 200 356,00 18,00 

  
IV Naudas līdzekļi                                            
IV KOPĀ   230 16687,00 24687,00 

2. IEDAĻAS KOPSUMMA 240 17043,00 24905,00 
BILANCE 250 17751,00 24905,00 
 

 
PASĪVS Piezīmes 

nr. 
Rindas 
kods 

Pārskata 
perioda 
beigās 

Gada 
sākumā 

I. FONDI     
    3. Rezerves fonds   280 17739,00 24905,00 

I. IEDAĻAS KOPSUMMA 310 17739,00 24905,00 
III. ĪSTERMIŅA KREDITORI     
    3. Pārējie kreditori   390 12,00 0,00 

III. IEDAĻAS KOPSUMMA 430 12,00 0,00 
BILANCE 440 17751,00 24905,00 
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4. Skaidrojums par bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem 

Gada pārskats sagatavots saskaņā Latvijas Republikas Gada pārskata likumu, likumu 
“Par grāmatvedību” un Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 808 “Noteikumi par 
sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību gada pārskatiem”. 

Finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā: euro 
(EUR ) 

Finansu pārskata gads aptver laika periodu no 01.01.2018. - 31.12.2018. 

Pielietotie grāmatvedības principi:  vienkāršā pierakstu sistēma. 

1. Informācija par fondiem: 
1.1. Rezerves fonda atlikums pārskata gada beigās sastāda 17738,91 EUR; 
1.2. Rezerves fonda līdzekļu samazinājums sastāda 7165,86 EUR, kas tika 

aprēķināts no ieņēmumu un izdevumu starpības. 
2. Informācija par nodokļiem: 

2.1. Pārskata gadā aprēķināts un budžetā iemaksāts: 
2.1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – aprēķināts 2905,90 EUR, iemaksāts 

2898,14 EUR; 
2.1.2. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – aprēķināts 4891,96 

EUR; iemaksāts 4968,66 EUR; 
2.1.3. Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva – aprēķināts 8,71 EUR; 

iemaksāts 8,64 EUR. 
2.2. Uz pārskata gada beigām nodokļu parāds, kura maksāšanas termiņš vēl nav 

iestājies, ir sekojošs: 
2.2.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 7,76 EUR; 
2.2.2. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 0,00 EUR; 
2.2.3. Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva – 0,07 EUR. 

3. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits pārskata gadā ir 
2 (divi) darbinieki, kuru darba alga 2018.gadā sastādīja 13933,90 EUR. 

 
 
 

Valdes priekšsēdētāja  Daiga Zaķe 

 

 

15.03.2019. 


