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1. Informācija par biedrību 
 
 

Biedrības nosaukums: Latvijas Bērnu labklājības tīkls 

Saīsinājums: LBLT 

Juridiskais statuss: biedrība  

Reģistrācijas nr.: 40008233317 

Juridiskā adrese: Zemitāna laukums 5, Rīga, LV-1006 

 

Finanšu pārskata gads: 01.01.2017.-31.12.2017 

 

Revidents: Daiga Eiduka 

 

Biedri: (14 biedrības, 4 fiziskas personas) 

Centrs „Marta” 

Glābiet bērnus 

Izglītības Iniciatīvu centrs 

Nodibinājums Centrs Dardedze 

Neatkarīgā Izglītības biedrība 

Latvijas Bērnu Fonds 

Latvijas Lauku Ģimenes Ārstu asociācija  

Latvijas Audžuģimeņu asociācija 

Latvijas PretNabadzības tīkls (EAPN Latvija) 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija  

Latvijas Vecāku kustība 

Profesionālo audžuģimeņu apvienība "Terēze 

Ronald McDonald House Charities 

SOS Mājas jauniešiem 

Ilona Reinholde 

Vanda Brūvele 

Aija Tūna 

Daiga Eiduka 

 
 

 
  



3 

 

Biedrība Latvijas Bērnu labklājības tīkls, reģ. nr. 40008233317. Gada pārskats 2017 

 

2. Vadības ziņojums pie 2017. gada pārskata 
 

Biedrība „Latvijas Bērnu labklājības tīkls” 

 

1. ORGANIZĀCIJAS VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

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

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

Organizācijas juridiskā adrese: Zemitāna laukums 5, Rīga, LV-1006 (kopš 02.05.2017) 

2. ZIŅAS PAR ORGANIZĀCIJAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS LOCEKĻIEM: 

Ilze Paleja (pers. kods 200871-11801) – valdes locekle no 2016.gada 14.jūlija, tiesības pārstāvēt 

biedrību atsevišķi; 

Daiga Zaķe (pers. kods 031169-11150) - valdes locekle no 2016.gada 14.jūlija, tiesības pārstāvēt 

biedrību vismaz ar vienu valdes locekli; 

Laila Balode (pers. kods 240368-11371) - valdes locekle no 2015.gada 29.janvāra, tiesības pārstāvēt 

biedrību vismaz ar vienu valdes locekli; 

Zane Gedroviča (pers. kods 240981-11805) - valdes locekle no 2017.gada 2.maija, tiesības pārstāvēt 

biedrību vismaz ar vienu valdes locekli; 

Aija Tūna (pers. kods 130457-11491) - valdes locekle no 2015.gada 29.janvāra, tiesības pārstāvēt 

biedrību vismaz ar vienu valdes locekli. 

 

3. IZMANTOTĀS METODES ORGANIZĀCIJAS MĒRĶU UN UZDEVUMU 

ĪSTENOŠANAI PĀRSKATA GADĀ: 

3.1. Nodrošināta regulāra publicitāte un informācijas par Tīkla aktivitātēm, projektiem un nostāju 

caur Facebook profilu un mājas lapu www.bernulabklajiba.lv; 

3.2. Īstenoti projekti sadarbībā ar starptautiskā un nacionāla līmeņa organizācijām, kā arī nodrošināta 

līdzdalība nozaru ministriju un to institūciju darba grupās saistībā ar bērnu labklājības tēmām 

(izglītība, bērnu tiesības, t.sk. uz līdzdalību, deinstitucionalizācija u.c.); 

3.3. Organizētas Tīkla biedru un valdes klātienes sapulces, kā arī elektroniskā saziņa un informācijas 

apmaiņa ar e-pastu palīdzību. 

  

http://www.bernulabklajiba.lv/
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4. SVARĪGĀKIE SASNIEGUMI PĀRSKATA GADĀ UN ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS 

 

4.1. Tīkla kapacitāte & ilgtspēja 

 Biedru rekrutēšana, sadarbības veicināšana & kapacitātes stiprināšana  

Pārskata gadā Tīklam pievienojās 2 jauni biedri, NVO Profesionālo audžuģimeņu apvienība "Terēze 

un SOS Mājas jauniešiem. 

2017. gadā Tīkls noorganizēja kopumā 6 sanāksmes (01.10.; 27.02.; 24.03.; 28.08.; 26.09., 09.11.)., 

tai skaitā ar ārējo partneru un komunikācijas jomas ekspertes Zanes Eniņas dalību, kurā tika 

prezentētas efektīvas, mazbudžeta komunikācijas stratēģijas un paņēmieni. 

 

Uz 2017.gada decembri Tīklā bija 18 biedri, no kuriem 14 NVO organizāciju pārstāvji un 4 fiziskās 

personas. 

 

 Tīkla operatīvā un stratēģiskā vadība 

Tīkla ikdienas koordinēšanas un administrēšanas funkcijas nodrošināja Tīkla koordinatore Daigas 

Eidukas un projektu vadītājas Ivita Mauriņa, savukārt uzraudzības un stratēģiskās vadības funkcijas 

pildīja Tīkla valde.  Kā koordinatore, tā projektu vadītāja tika piesaistītas uz pakalpojuma līguma 

bāzes un šo līgumu ietvaros veic pienākumus, kas saistīti gan ar konkrētu projektu vadību, gan ar 

Tīkla vadības un biedru koordinēšanas vispārējiem uzdevumiem. 

 

 Tīkla finansiālās ilgtspējas nodrošināšana 

Tīkls 2017. Gadā iesniedza pieteikumu ERASMUS plus programmā par projekta “Jauniešu dzīves 

kvalitātes izpēte Baltijas valstīs”  realizāciju, kas tika apstiprināts.  Projekts tika uzsākts 2017. 

gada 1. Septembrī un tiks īstenots līdz 2019. gada 28. Februārim un projekta kopējais budžets ir 144 

244 EUR. 

Tāpat Tīkls veica pārrunas ar savu līdzšinējo lielāko finansētāju OAK fondu par turpmāko 

finansējumu Tīkla kapacitātes stiprināšanai  un 2018. Gadā tiks gatavots un iesniegts pieteikums 

nākamajam finansu periodam.  

 

 Nacionāla un starptautiska līmeņa partnerības 

Tīkls aktīvi sadarbojās ar nacionālām un starptautiskām NVO kā arī ar valsts institūcijām un 

ekspertiem atbilstoši Tīkla 2017. Gada prioritātēm. 

Baltijas bērnu labklājības platforma - turpinot 2016. gadā Baltijas valstu bērnu labklājības 

projekta ietvaros uzsākto sadarbību, Tīkls 29.maijā Rīgā noorganizēja Baltijas platformas 

partneru tikšanos. Šis bija oficiālais projekta noslēguma pasākums, kura ietvaros tiks organizēta 

starptautiskā konference ģimeņu un bērnu atbalsta politiku. Sanāksmē piedalījās NVO partneri no 

Igaunijas (“Lapse Huvikaitse Koda”, Child Advocacy Chamber, MTÜ Lastekaitse Liit) un 

Lietuvas (Charity and Support Foundation “Žiburio Fondas”). 

ERASMUS plus projekta  ieviešanas partneru grupa. 20. septembrī Rīgā notika projekta 

partneru tikšanās, kurā bez Tīkla piedalījās Excolo Latvia, Estonian Union for Child Welfare, 

Ziburio Fondas un Web Multishop Company. Pasākums notika projekta sadarbības un aktivitāšu 

plāna apspriešana un līgumu parakstīšana ar partneriem. 
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- Eurochild Nacionālo Partneru Tīkls (Eurochild NPN)  - Tīkls turpināja dalību NPN Tīklā un 

piedalījās Eurochild organizētajā partneru sanāksmēs Briselē, Belģijā no 19-20.03.2017 un no 

11-12.oktobrim Belgradā, Serbijā. Abās sanāksmēs Tīklu pārstāvēja Daiga Eiduka. 

 

- Tīkls ir Latvijas Pilsoniskās Alianses biedrs. 

 

 Sadarbība ar jomas ekspertiem 

Atbilstoši Tīkla stratēģijai, 2017. gadā dažādu Tīkla projektu ietvaros Tīkls turpināja sadarbību ar 

jaunatnes pētnieku Gintu Klāsonu, kā arī ar starptautiska līmeņa ekspertēm bērnu un jauniešu tiesību 

un līdzdalības jomā Gerisoni Lansdaunu no UK (Gerison Lansdown), Mīki Šūrman no NL (Mieke 

Shuurman) un Kīru Gornišef no EE (Kiira Gornisheff). Bez tam, bērnu līdzdalības novērtējuma 

projekta ietvaros Tīklam bija iespēja sadarboties ar ļoti plašu nozaru ekspertu loku, tai skaitā no 

izglītības, tieslietu, iekšlietu, sociālā darba, veselības aprūpes u.c. jomām, kas palīdzēja izprast 

dažādo jomu speciālistu skatījumu par problēmām un vienoties par sadarbību.   

Tāpat arī Eurochild organizācijas biedru tīkls un regulārās tikšanās nodrošina pieredzes apmaiņu un 

atbalsta iespējas Tīklam aktuālajos jautājumos. 

 

4.2. Interešu aizstāvība  
 

Tīkls aktīvi iesaistījās interešu aizstāvībā un piedalījās ministriju un Saeimas darba grupās, 

sagatavoja un iesniedza priekšlikumus par likumdošanas un normatīvā regulējuma izmaiņām.  

Galvenais Tīkla interešu aizstāvības darba fokuss 2017. Gadā tika likts uz deinstitucionalizācijas 

procesu Latvijā, agrīno prevenciju un atbalstu ģimenēm ar bērniem un bērnu līdzdalību.. 

Saistībā ar deinstitucionalizācijas procesu, Tīkls  iesaistījās  likuma izmaiņu lobēšanā, lai panāktu, 

ka mazie bērni vecumā no 0-3. Gadiem netiek ievietoti institūcijās. Tīkls piedalījās vairākās Saeimas 

komisiju (Cilvēktiesību un Sociālo lietu un nodarbinātības komisijā) darba grupās kā arī nosūtīja 

vēstuli  ar komentāriem un likuma redakcijas ieteikumiem, kā rezultātā sākotnējā redakcija tika 

uzlabota, tomēr ne pilnībā, atstājot likumā iespēju mazo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem 

ievietošanai institūcijās.  

 

Vēstules valsts pārvaldes institūcijām  

18. janvāris - vēstule Saeimas Cilvēktiesību komisijai par grozījumiem BTAL  

31.augusts - vēstule Labklājības ministram J.Reiram par Bērnu lietu sadarbības padomes nolikumu 

9. novembris - vēstule ar iebildumiem pret Likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā pret 

obligātu advokāta pārstāvniecību ģimeņu lietās. 

 

Dalība Saeimas, valdības un ministriju sanāksmēs 

 

Dalība Saeimas Cilvēktiesību komisijā saistībā ar plānotajiem grozījumiem BTAL, lai novērstu mazo 

bērnu ievietošanu institucionālajā aprūpē (18.01, 14.02, 21.02); 

Dalība Bērnu lietu sadarbības Padomē un tās tematiskajās domnīcās (augusts – decembris); 

Dalībai Saeimas juridiskās komisijas un Tieslietu ministrijas sanāksmēs par grozījumiem 

Civillikumā saistībā ar lietām tiesā, kas skar bērna intereses, lai nepieļautu iecerēto pārstāvniecības 

sašaurinājumu. 

 

 Uz pierādījumiem balstītas politikas un prakses veicināšana (statistika, pētījumi, labo 

prakšu apkopojums) 
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Lai pievērstu likumdevēja un atbildīgo ministriju uzmanību agrīnās prevencijas un ģimeņu un 

bērnu atbalsta politikas un investīciju nepieciešamībai,  Tīkls 29.maijā sadarbībā ar Prezidenta 

kanceleju noorganizēja starptautisko konferenci. Konferencē Tīkls prezentēja rezultātus no Bērnu 

labsajūtas pētījuma Baltija un ar prezentācijām uzstājās vairāki  Latvijas un ārvalstu eksperti, tai 

skaitā sociālās politikas eksperte no Igaunijas un UNICEF Innocenti institūta pētniece, kuras dalījās 

ar starptautisko pētījumu un pierādījumos balstītu politikas pieeju rezultātiem. Konferencē piedalījās 

aptuveni 100 dalībnieki, tai skaitā augsta līmeņa politiķi un valdības pārstāvji, kā arī uzņēmēji, 

akadēmiskās jomas un nevalstisko organizāciju pārstāvji. 

Kā viens no pozitīvajiem konferences ieguvumiem vērtējams Labklājības ministra publisks 

paziņojums konferencē par to, ka pēc 2021. Gada Latvijā neviens bērns netiks ievietos 

institucionālajā aprūpē. Kā arī ministrs apsolīja veidot starpinstitucionālu Padomi bērnu un ģimeņu 

politikas jautājumos, kas jau augustā tika izveidota un uzsāka savu darbu, iekļaujot aptuveni 20 

dažādu jomu valsts, pašvaldību un NVO ekspertus, tai skaitā Tīklu. 

Attiecībā uz bērnu līdzdalību, Tīkls sadarbībā ar Labklājības ministriju un Eiropas Padomi īstenoja 

bērnu līdzdalības novērtējuma rīka ieviešanu Latvijā. Projekts ietvkā arī noorganizēja 

ievadsemināru par bērnu līdzdalību (10.04.), kurā tika prezentēta bērnu līdzdalības novērtējuma rīks 

un tā ieviešanas gaitā Latvijā, kā arī bērnu līdzdalības labās prakses piemēri no ārvalstīm. 

Sadarbībā ar Labklājības ministriju un Tiesībsargu 12.12 noorganizēja bērnu līdzdalības novērtējuma 

projekta noslēguma pasākumu-diskusiju, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar nacionālā ziņojuma par 

bērnu līdzdalību rezultātiem un darba grupās tika izstrādāti priekšlikumi identificēto problēmu 

risināšanai. Abos pasākumos piedalījās plašs speciālistu loks no valsts, pašvaldību un NVO sektora 

un Tīkls saņēma pozitīvas atsauksmes no pasākuma dalībniekiem, kas atzīmēja, ka guvuši labāku 

izpratni par bērnu līdzdalību un iespējām to realizēt praksē savā darbā. 

 

4.3. Komunikācija & sabiedriskās attiecības  

 

Tīkla atpazīstamības veicināšana sociālajos tīklos 

Tīkls 2017. Gadā aktīvi uzsāka aktīvu sabiedrības informēšanu par projektiem, aktivitātēm kā arī 

publicējot savus vai pārpublicējot Tīkla biedru viedokļrakstus. Šo aktivitāšu rezultātā Tīkla FB 

profila sekotāju skaits audzis gandrīz 10 reizes. 

Lai piesaistītu atbalstu Tīklu sabiedrisko attiecību un komunikācijas jomā, 2017. Gadā tikai uzsāka 

sadarbība ar Iveta Pavziniuka, kas konsultē Tīklu komunikācijas jautājumos un palīdz veidot Tīkla 

publisko tēlu. 

Tīkla FB profila sekotāju skaits uz 1.01.2017: 54 

Tīkla FB profila sekotāju skaits uz 31.12.2017: 486 

Kopumā sasniegti: 88184 cilvēki 

Reakcija, komentāri & raksta pārsūtīšana: 3782 

Intervijas masu medijos 

1.02 Intervijas sniegšana LTV7 par atkarīgo pusaudžu sociālo rehabilitāciju LV 

20.04 Intervija ar LTV7 par bērniem institūcijām (saistībā ar Jelgavas gadījumu) 

30.05 Intervijas sniegšana Radio Baltcom par Bērnu labsajūtas pētījumu 

02.06 Dalība diskusijā LR1 „Ģimenes studija” par Bērnu labsajūtas pētījumu 

01.09 Ziņas TV kanālā LNT par programmu „Par mani-kopā ar mani” 
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Tīkla organizētie pasākumi 

 

14.03 Tīkla konference sākumskolas skolotājiem "Bērnu iesaiste skolā- iespējas un  

izaicinājumi", Swedbank, Balasta dambis 15 

10.04 Ievadsemināra organizēšana sadarbībā ar Labklājības ministriju un Eiropas 

Padomi par EP Bērnu līdzdalības izvērtēšanas rīku 

29.05 Pasākums Rīgas Pilī "Šodienas bērni - Latvijas nākamie 100 gadi", sadarbībā ar 

Prezidenta kanceleju 

12.12 Noslēguma pasākuma organizēšana sadarbībā ar Labklājības ministriju un 

Eiropas Padomi EP Bērnu līdzdalības izvērtēšanas Nacionālā ziņojumu 

prezentēšanai un diskusijām 

 

Dalība pasākumos 

 

31.05 Dalība Pasaules Veselības Organizācijas pasākumā par tēmu: vardarbības 

novēršana pret bērniem"  

30.08 Dalība Jēkabpils pilsētas seminārā pedagogiem ar prezentāciju par Bērnu 

labsajūtas pētījuma rezultātiem 

5.10 Dalība seminārā Kompetents pedagogs 21.gs ar prezentāciju par Bērnu 

līdzdalību un labsajūtu Latvijas skolās 

30.11 Dalība  Starptautiska konferencē „Efektīvi risinājumi vardarbības ģimenē un 

vardarbības pret sievietēm novēršanā” ar prezentāciju Bērnu labākās intereses, 

risinot ar vardarbību saistītos gadījumus 

 

 

5. BIEDRĪBAS GALVENIE UZDEVUMI 2018.GADĀ:  

1) strādāt pie esošo biedru sadarbības aktivizēšanas un jaunu Tīkla biedru rekrutēšanas; 

2) nodrošināt finansējuma piesaisti Tīkla administrēšanai un biedru kapacitātes un sadarbības 

veicināšanas aktivitātēm; 

3) lobēt valdības un Labklājības ministrijas līmenī bērnu līdzdalības novērtējuma ieteikumu 

ieviešanu praksē un valsts finansējuma piesaisti Tīklam bērnu līdzdalības un bērnu viedokļa 

apkopošanas regulārai nodrošināšanai; 

4) sadarboties ar IZM un Skola2030 un, balstoties uz Bērnu iesaistes programmas „Par mani- kopā ar 

mani” izstrādātajiem materiāliem, metodoloģiju un pieredzi, lobēt līdzdalības prakses un metožu 

integrēšanu skolās un piesaistot valsts finansējumu; 

 5) aktīvi piedalīties jaunās bērnu un ģimeņu valsts politikas izveidē un lobēt uz prevenciju 

orientētas, mūsdienīgas un pierādījumos balstītas politikas izveidi; 

6) veikt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus un kampaņas par Tīkla prioritārajām 

tēmām bērnu labsajūtu, labklājību un līdzdalību, izmantojot sociālos medijus, Tīkla biedrus un 

partnerus kā arī organizējot vai piedaloties pasākumos, kas saistīti ar Tīkla kompetenču jomām. 
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3. Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. gadu 
 

Mērvienība: 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   010 630 375 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi   020 0 0 

III. Saņemtie mantojumi   030     

IV. Saņemtās dotācijas   040 63188 0 

V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības   050 4298 0 

VI. Citi ieņēmumi   060 0 92347 

VII. Ieņēmumi kopā   070 68116 92722 

VIII. Izdevumi   080 97890 38548 

  1. Naudas maksājumi personām   090     

  2. Materiālu izdevumi   100 0 0 

  3. Algas   110 1052 1500  

  4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi   120     

  
5. Pamalīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana   130 0 0 

  6. Citi izdevumi   140 96838 37048 

IX. Nodokļi   150     

X. Izdevumi kopā   160 97890 38548 

XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība   170 -29774 54174 
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4. Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2017. 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))         

3.1.  0.00       

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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5. Bilance uz 2017.gada 31.decembri 
 

Mērvienība: EUR 
  

  

 

AKTĪVS  
Piezīmes 
nr. 

 
Rindas 
kods 

 
Pārskata 
perioda 
beigās 

 
Gada 
sākumā 

2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI     

  I Krājumi     

    
 
1. Materiāli   150 200,00 0,00 

    
 
I KOPĀ 170 200,00 0,00 

  II Debitori     

    
 
citi debitori   180 18,00 8,00 

    
 
II KOPĀ 200 18,00 8,00 

  IV Naudas līdzekļi                                                           IV KOPĀ   230 24687,00 64116,00 

2. IEDAĻAS KOPSUMMA 240 24905,00 64124,00 

BILANCE 250 24905,00 64124,00 

 

PASĪVS  
Piezīmes 
nr. 

 
Rindas 
kods 

 
Pārskata 
perioda 
beigās 

 
Gada 
sākumā 

I. FONDI     

    
 
3. Rezerves fonds   280 24905,00 54678,00 

I. IEDAĻAS KOPSUMMA 310 24905,00 54678,00 

III. ĪSTERMIŅA KREDITORI     

    
 
3. Pārējie kreditori   390 0,00 9446,00 

III. IEDAĻAS KOPSUMMA 430 0,00 9446,00 

 
BILANCE 440 24905,00 64124,00 
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6. Skaidrojums par bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem 
 

1.  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 ) 

Finanšu pārskata gads aptver laika periodu no 01.01.2017 - 31.12.2017. 

 

2. Informācija par fondiem: 

2.1. Rezerves fonda atlikums pārskata gada beigās sastāda 24904,77 EUR; 

2.2. Rezerves fonda līdzekļu samazinājums sastāda 29773,66 EUR, kas tika aprēķināts no ieņēmumu 

un izdevumu starpības. 

3. Informācija par nodokļiem: 

3.1.Pārskata gadā aprēķināts un budžetā iemaksāts: 

3.1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – aprēķināts 205,57 EUR, iemaksāts 205,57 EUR. 

4. Ar darba līgumiem 2017.gadā netika nodarbināta neviena persona. 

 

Gada Pārskatu sagatavoja:   

 

Valdes priekšsēdētāja Daiga Zaķe 

 

Revidente Daiga Eiduka 

 

16.02.2018 




