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1. Informācija par biedrību

Biedrības nosaukums: Latvijas Bērnu labklājības tīkls
Saīsinājums: LBLT
Juridiskais statuss: biedrība
Reģistrācijas nr.: 40008233317
Juridiskā adrese: Cēsu iela 31 3-k, Rīga, LV-1012
Finanšu pārskata gads: 01.01.2016.-31.12.2016
Revidents: Daiga Eiduka
Biedri: (12 biedrības, 3 fiziskas personas)
Izglītības Iniciatīvu centrs
Izglītības Attīstības centrs
Nodibinājums Centrs Dardedze
Latvijas Bērnu Fonds
Latvijas Lauku Ģimenes Ārstu asociācija
Latvijas Audžuģimeņu asociacija
Latvijas Pretnabadzības tīkls (EAPN)
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Latvijas Vecāku kustība
Ronald McDonalds Charities
Glābiet bērnus
Neatkarīgā Izglītības biedrība
Ilona Reinholde
Vanda Brūvele
Daiga Eiduka
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2. Vadības ziņojums pie 2016. 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: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012.
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 loceklis no 2015.gada 29.janvāra,
tiesības pārstāvēt biedrību vismaz ar vienu valdes locekli;
Vija Tirzmale (pers. kods 050474-10086) - valdes loceklis no 2015.gada 29.janvāra,
tiesības pārstāvēt biedrību vismaz ar vienu valdes locekli;
Aija Tūna (pers. kods 130457-11491) - valdes loceklis 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 informācijas apmaiņas sistēma starp biedriem (e-pasti, ,
Facebook, mājas lapa www.bernulabklajiba.lv);
3.2. īstenoti projekti, līdzdalība nozaru ministriju un institūciju darba grupās saistībā
ar dažādām tēmām (izglītība, bērnu tiesības, deinstitucionalizācija u.c.);
3.3. organizētas 4 biedrības valdes un biedru sapulces
4. SVARĪGĀKIE SASNIEGUMI PĀRSKATA GADĀ UN ATTĪSTĪBAS
PERSPEKTĪVAS, ATBILSTOŠI BIEDRĪBAS STRATĒĢIJAI UN TAJĀ
PLĀNOTAJIEM MĒRĶIEM UN AKTIVITĀŠU JOMĀ

4.1. Tīkla kapacitāte & ilgtspēja:
Mērķis līdz 12.2016: biedrībā ir 30 biedri; vismaz 2 finansu atbalsta projektu
pieteikumi iesniegti & apstiprināti)
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Biedru rekrutēšana, sadarbības veicināšana & kapacitātes stiprināšana
2016 notika 4 Tīkla sanāksmes, 2 no tām Biedru kopsapulces (17.03 un 15.06.2016)
kā arī 2 Tīkla valdes sanāksmes 29.04 un 20.09.2016
Tika uzsākta tematisko darba grupu izveide ap dažādām tēmām, kas prasa starpnozaru
pieeju un sadarbību, kā piem. deinstitucionalizācija, izglītība un bērnu līdzdalība un
kas tika minētas 2016. Gada februārī ANO bērnu tiesību komitejas izstrādātājās
rekomendācijās Latvijai.
Uz 2016.gada decembri, Biedrībā bija 15 biedri, no kuriem 12 NVO organizāciju
pārstāvji un 3 privātie biedri
Tīkla operatīvā un stratēģiskā vadība
Tīkla ikdienas koordinēšanas un vadības funkcijas nodrošināja 2016. Gada sākumā
rekrutētā komanda, kas sastāv no koordinatores Daigas Eidukas un projektu vadītājas
Ivitas Mauriņas, 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 sagatavoja un iesniedza vairākus projektu pieteikumus uz finansējumu 2017.
gadam, no kuriem daļa jau ir apstiprināta.
Kā pirmais projekta pieteikums ar daļēju īstenošanu jau 2016.gadā, tika iesniegts un
saņemts līdzfinansējums 49 % apmērā no Ziemeļvalstu Ministru Padomes, lai 20162017 varētu īsteno Bērnu labsajūtas pētījumu Baltijas valstīs kā arī izveidot Bērnu
labklājības platformu Baltijas valstīs. Otru finansējuma daļu 51 % apjomā nodrošināja
SOS Bērnu ciematu asociācija, izmantojot OAK fonda piešķirtos līdzekļus Tīkla
darbības finansēšanai.
Lielākais finansu piešķīrums 2017.gadam ir EUR 47 000 projektam "Latvijas Bērnu
labklājības tīkla kapacitātes stiprināšanas un atpazīstamības celšana”, kas saņemts no
OAK Fonda. Šis finansējums ļaus turpināt interešu aizstāvības darbu, attīstīt Tīkla
kapacitāti un īstenot bērnu iesaistes projektu skolās 2017.gadā.
Tīkls pieteicās arī Eiropas Padomes finansējumam, kas ļaus 2017.gadā pilotēt Latvijā
bērnu līdzdalības izvērtēšanas rīku. Papildus EP līdzekļiem šī rīka ieviešanai ir
paredzēts arī līdzfinansējums no Labklājības ministrijas ar kopējo budžetu 16 000
EUR apmērā.
Nacionāla un starptautiska līmeņa partnerības
Tīkls aktīvi sadarbojās ar nacionālām un starptautiskām NVO kā arī ar valsts
institūcijām un ekspertiem no Tīkla darba jomām.
- 2016. gadā, Baltijas bērnu labklājības projekta ietvaros, Tīkls iniciēja Baltijas
Bērnu labklājības platformas izveidi, kurā bez Tīkla ietilpst NVO partneri no
Igaunijas (“Lapse Huvikaitse Koda”, Child Advocacy Chamber, MTÜ Lastekaitse
Liit) un Lietuvas (Charity and Support Foundation “Žiburio Fondas”, Lithuanian
Child Right Coalition), kas strādā ar un priekš bērniem. Šī ir neformāla apvienība,
kurai pievienojoties biedri paraksta Saprašanās memorandumu, kurā definētas
galvenie mērķi un sadarbības principi. Tīkls vadīs izveidoto platformu līdz 2017.
gada beigām, pēc tam rotācijas kārtībā to uzņemsies pārējie platformas dalībnieki.
Platformas dalībnieku tikšanās:
6-7. septembrī Baltijas Bērnu labklājības platformas pasākums Viļņā, Lietuvā.
Tikšanās ar Lietuvas Ombuda pārstāvjiem un Baltijas Bērnu labsajūtas/labklājības
indikatoru projekta prezentēšana; Baltijas Bērnu labklājības Platformas sadarbības
līguma izveide;
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10-11.novembrī Baltijas Bērnu labklājības platformas pasākums Tallinā, Igaunijā.
Tikšanās ar Igaunijas parlamenta sociālās komisijas vadītāju, kā arī ar Tiesībsarga
un Sociālās ministrijas pārstāvjiem un pārrunas par sadarbības iespējām Baltijas
bērnu labsajūtas pētījuma jomā, kā arī kopumā par projektiem un aktuālo attīstību
bērnu tiesību un labklājības jomā Igaunijā.
-

2016. Gadā Tīkls kļuva par pilntiesīgu Eurochild Nacionālo Partneru Tīkla
dalībnieku, kas dod iespējas Tīklam vēlēt un tikt ievēlētam valdē kā arī piedalīties
aktivitātēs, kas ir paredzētas vienīgi NPT biedriem;
Dalība Eurochild pasākumos:
19-21.04 - Dalība Eiropas bērnu tiesību koalīciju 8ajā forumā Tallinā / Tīkla
pārstāvji Ivita Mauriņa,
11-12.05 - Dalība Eurochild General Assembly, Brisele/ Tīkla pārstāvji Daiga
Eiduka;
13-14.12 - Dalība Eiropas Padomes pasākumā Strasbūrā, Francijā, par Bērnu
līdzdalības izvērtējuma rīka pilotēšanu Latvijā, kopā ar Lauri Neikenu no LM un
Latvijas Jaunatnes Padomes pārstāvi / Tīkla pārstāvis Ivita Mauriņa,
15-16.12 - Dalība Eurochild Nacionālo Partneru tīklu sanāksmē Eiropas Padomē
Strasbūrā, Francijā / Tīkla pārstāvis Daiga Eiduka;

-

Tīkls ir Latvijas Pilsoniskās Alianses biedrs ;

Sadarbība ar jomas ekspertiem
Atbilstoši Tīkla stratēģijai un izvirzītajiem mērķiem, 2016. gadā tika uzsākta
sadarbība ar nacionāla un starptautiska līmeņa ekspertiem bērnu un jauniešu
līdzdalības jomā. Tā piemēram, bērnu labsajūtas pētījuma projekta ietvaros tika
uzsākta sadarbība ar jaunatnes pētnieku Gintu Klāsonu, kā arī ar starptautiski labi
zināmu bērnu līdzdalības un tiesību eksperti Gerisoni Lansdaunu no UK (Gerison
Lansdown). Tāpat arī Eurochild organizācijas biedru tīkls un regulārās tikšanās
nodrošina pieredzes apmaiņu un atbalsta iespējas Tīklam aktuālajos jautājumos.
4.2. Interešu aizstāvība
Mērķis līdz 12.2016: piedalīties vismaz 3 ministriju darba grupās, kas skar bērnu
labklājības jautājumus un izstrādāt & iesniegt vismaz 2 uzlabojumus/ priekšlikumus;
vismaz 1 pētījums par bērnu labklājību)
Tīkla aktīvi sadarbojās ar dažādu jomu ministrijām un institūcijām, piedalījās darba
grupās, sagatavoja un iesniedza priekšlikumus par likumdošanas un normatīvā
regulējuma izmaiņām.
Darbs pie likumu un normatīvā regulējuma uzlabojumiem:
- darbs pie Latvijas Civillikuma izmaiņām, lai panāktu aizbildņu mērķa grupas
paplašinājumu un komentāru sagatavošana un iesniegšana Saeimas atbildīgajai
komisijai;
- pie Bērnu antisociālas uzvedības prevencijas likumprojekta un komentāru
apkopošana un iesniegšana Tieslietu ministrijai;
- darbs pie Bērnu tiesību aizsardzības likums grozījumiem un priekšlikumu izstrādes
un iesniegšanas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, lai novērstu 03.g.v bērnu ievietošanu institūcijās
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Dalība darba grupās
•
dalība Labklājības ministrijas bērnu tiesību aizsardzības darba grupā, kas
pārrauga ANO Bērnu tiesību komitejas rekomendāciju ieviešanu Latvijā;
•
dalība Bērnu Tiesību aizsardzības inspekcijas izveidotajā uzraudzības grupā
par Bērnu konsultatīvā centra izveidi un darbu;
•
dalība dažādās tematiskās Saeimas un ministriju darba grupās par
likumprojektu izstrādi
Tīkls arī bija viens no iniciatoriem sabiedrības un politiķu uzmanības pievēršanas
kampaņai par mazo bērnu (0-3 .g.v) ievietošanu institūcijās, kas 2016 oktobrī novembrī tika rīkota sadarbībā ar Tiesībsargu, profesionālo audžuģimeņu biedrību
Terēze un citiem partneriem.
Uz pierādījumiem balstītas politikas un prakses veicināšana (statistika, pētījumi,
labo prakšu apkopojums)
2016. gadā Tīkla veica pētījumu par Atkarīgo pusaudžu sociālo rehabilitāciju kā arī
uzsāka pētījumu par bērnu labsajūtu 3 Baltijas valstīs – Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.
Abi šie pētījumi aptver vairākas jomas, t.sk. sociālo, veselības un izglītības un
parāda ciešo sasaisti to starpā.
Pētījumu par Atkarīgo pusaudžu sociālo rehabilitāciju veica sociālantropologs Artūrs
Pokšāns un pētījums tika uzsākts 2016 martā un pabeigts novembrī. Šis pētījums
fokusējās uz pašu atkarīgo pusaudžu un viņu vecāku, aizbildņu līdzdalību sociālās
rehabilitācijas procesā kā arī analizēja kopumā Latvijā pastāvošo atkarīgo pusaudžu
sociālās rehabilitācijas sistēmu, t.sk. finansējumu, prevenciju un pēcaprūpi.
Rezultāti tika prezentēti Tiesībsarga gandskārtējā konferencē, kas notika 2016. Gada
decembrī.
Bērnu labsajūtas indikatoru izveide un aptaujas veikšana Baltijas valstīs (Ziemeļvalstu
Ministru Padomes līdzfinansējums) tika uzsākts 2016. gada augustā un to plānots
noslēgt 2017.gada maijā ar starptautisku konferenci. Pētījums tika veikts pētnieka
Ginta Klāsona vadībā un iesaistot dažādus partnerus no valsts, kā piem. Valsts Bērnu
Tiesību aizsardzības inspekcija, Tiesībsargs un NVO sektora indikatoru kataloga
izveidē. Tika organizētas arī fokusa grupas un intervijas katrā no Baltijas valstīm ar
dažādu mērķa grupu bērniem, lai noskaidrotu viņu viedokli par labsajūtai
būtiskākajiem faktoriem. Intervijas parādīja, ka skola ir ļoti nozīmīga vide visiem
bērniem un bieži vien tajā ir daudz faktoru, kas negatīvi ietekmē bērnu labsajūtu.
4.3. Komunikācija & sabiedriskās attiecības
Mērķis līdz 12.2016: 1 realizēta kampaņa, kas aktualizē bērnu labklājību/labsajūtu
LV, izstrādāta Tīkla vizuālā identitāte, aktīva darbība sociālajos profilos
Darbs pie Tīkla mājas lapas un sociālo profilu izveides
Tīkls 2016. Gadā izstrādāja savu vizuālo identitāti, kā arī izveidoja mājas lapu un
Facebook profilu (pieejami online no 2016.g augusta). Uz gada beigām Tīklam FB
profilā bija aptuveni 80 sekotāju.
Publicitāte
2016. gada septembrī Tīkls uzsāka projekta par Bērnu iesaisti skolās īstenošanu, kura
ietvaros ir paredzēts uzrunāt gan bērnus un skolas vides profesionāļus, gan vecākus un
sabiedrību kopumā, lai pievērstu uzmanību bērnu līdzdalībai kā bērna personības un
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sociālo prasmju attīstību veicinošai pieejai jau no agra vecuma un veicinātu cieņpilnu
komunikāciju skolās vienam ar otru.
5. BIEDRĪBAS GALVENIE UZDEVUMI 2017.GADĀ:
1) strādāt pie jaunu Tīkla biedru rekrutēšanas un esošo biedru sadarbības
aktivizēšanas;
2) attīstīt Tīkla ekspertīzi bērnu līdzdalības jomā, piedaloties bērnu līdzdalības
izvērtējuma rīka ieviešanā un citos saistītos projektos un aktivitātēs;
3) sadarbojoties ar atbildīgajām ministrijām un institūcijām, lobēt bērnu labsajūtas
izvērtējuma regulāru veikšanu Latvijā;
4) attīstīt Bērnu iesaistes programmu un piedāvāt to plašākam skolu skaitam, arī ārpus
Rīgas pašvaldības;
5) turpināt līdzdalību bērnu interešu un tiesību aizstāvībā un sniegt priekšlikumus
likumu un normatīvo aktu uzlabošanā;
6) veikt publicitātes pasākumus (konferences, seminārus) un aktualizēt biedrības
mājaslapu un FB profilu.
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3. Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. gadu
Mērvienība:

EUR
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Posteņa nosaukums

Nr. p.k.

1
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

2
Biedru nauda, iestāšanās nauda
gadskārtējās iemaksas
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtie mantojumi
Saņemtās dotācijas
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Ieņēmumi kopā
Izdevumi

6. Citi izdevumi
Nodokļi
Izdevumi kopā
Ieņēmumu un izdevumu starpība

Rindas
kods

Pārskata perioda
beigās

Gada
sākumā

3

4

5

5

010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120

375
0

680
0

0
0
92347
92722
38548

0
0
0
680
175

0
1500

0

0
37048

0
175

38548
54174

175
505

citas

Citi ieņēmumi

1. Naudas maksājumi personām
2. Materiālu izdevumi
3. Algas
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi
5. Pamalīdzekļu un nemateriālo
nolietojums un norakstīšana

IX.
X.
XI.

un

Piezī-mes
Nr.

ieguldījumu

130
140
150
160
170
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4. Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2016. gadu
Mērvienība:

EUR

0.00

I. Atlikums pārskata gada sākumā

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

Kopā, EUR

0.00
Neierobežotai
lietošanai

Noteiktiem
mērķiem

nauda

manta
(vērtības
kopsumma)

nauda

manta
(vērtības
kopsumma)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

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

3.1.
Kopā, EUR
4. Fiziskās personas (nerezidenti) (vārds, uzvārds, personas
identifikācijas kods un valsts nosaukums)

Kopā, EUR
5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji
6. Citi ziedotāji
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma
1. Neierobežotai lietošanai paredzēto ziedojumu un
dāvinājumu izlietojums 1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem
1.2. Administratīvajiem izdevumiem
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
Nauda

Kopā

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
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5. Bilance uz 2016.gada 31.decembri
Mērvienība:

AKTĪVS

EUR
Piezīmes
nr.

2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
II Debitori
citi debitori
II KOPĀ
IV Naudas līdzekļi
IV KOPĀ
2. IEDAĻAS KOPSUMMA
BILANCE

PASĪVS

Piezīmes
nr.

I. FONDI
3. Rezerves fonds
I. IEDAĻAS KOPSUMMA
III. ĪSTERMIŅA KREDITORI
3. Pārējie kreditori
III. IEDAĻAS KOPSUMMA
BILANCE

Rindas
kods

Pārskata
beigās

perioda

Gada sākumā

180
200

8.00
8.00

0.00
0.00

230
240
250

64116.00
64124.00
64124.00

505.00
505.00
505.00

Rindas
kods

Pārskata
beigās

perioda

Gada sākumā

280
310

54678.00
54678.00

505.00
505.00

390
430
440

9446.00
9446.00
64124.00

0.00
0.00
505.00
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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”.
Finansu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā: euro
(EUR )
Finansu pārskata gads aptver laika periodu no 01.01.2016 - 31.12.2016
Pielietotie grāmatvedības principi: vienkāršā pierakstu sistēma.
2. Informācija par fondiem:
2.1. Rezerves fonda atlikums pārskata gada beigās sastāda 54 678,43 Eur;
2.2. Rezerves fonda līdzekļu palielinājums sastāda 54 173,79 Eur, kas tika aprēķināts
no ieņēmumu un izdevumu starpības.
3. Pārskata gadā nodokļi tika aprēķināti un maksāti.
4. Ar darba līgumiem 2016.gadā netika nodarbināta neviena persona.
Gada Pārskatu sagatavoja:
Valdes priekšsēdētāja

Ilze Paleja

Revidente

Daiga Eiduka

17.03.2017

Biedrība Latvijas Bērnu Labklājības tīkls, reģ. nr. 40008233317. Gada pārskats 2016

