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Ziņas par biedrību 
 

 

 

Sabiedrības nosaukums 

 

Papardes zieds 

Sabiedrības juridiskais statuss 

 

Biedrība 

Reģistrācijas Nr., vieta un 

datums 

 

40008010971, 18.01.1995 

Juridiskā adrese 

 

Krišjāņa Valdemāra iela 147 k-2 – 47, Rīga, LV-1013 

  

Valdes priekšsēdētājs Iveta Ķelle 

 

  
Pārskata periods 

 

01.01.2018.-31.12.2018. 

Revidenti: SIA „Pagrabnieces auditoru 

birojs” 

Hospitāļu iela 8, Rīga, LV-

1013 

LZRA Komercsabiedrības 

licence Nr. 8 

 

Baiba Krūmiņa 

Zvērināta revidente 

Sertifikāts Nr. 174 
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Pielikums 

Ministru kabineta 

2010. gada 5. maija 

noteikumiem Nr.407 

 

 

LĢPSVA ‘’PAPARDES ZIEDS’’ 
(organizācijas nosaukums) 

 

40008010971 
(organizācijas reģistrācijas numurs) 

 
 

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 

 

I. Vispārīgā daļa 
 

  
 1. Organizācijas  darbības mērķis 

Biedrība  “Papardes zieds” strādā, lai tiktu īstenotas katra indivīda seksuālās un reproduktīvās 

tiesības, lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz 
kvalitatīvu informāciju.  

Galvenie organizācijas mērķi ir: nodrošināt sabiedrību ar kvalitatīvu informāciju par ģimenes 

plānošanu un seksuālo un reproduktīvo veselību; organizēt un atbalstīt kvalitatīvus pakalpojumus 

seksuālās un reproduktīvās veselības jomā; veicināt seksuālo un dzimumu vienlīdzību; nodrošināt 

biedrības ilglaicīgu darbību.  

Metodes: informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana; informācijas sagatavošana masu 

saziņas līdzekļiem; semināru, konferenču, lekciju un citu izglītojošu, tai skaitā, profesionālās 

pilnveides un tālākizglītības pasākumu organizēšana; pakalpojumu sniegšana seksuālās un 

reproduktīvās veselības jomā; pētījumu seksuālās un reproduktīvās veselības jomā organizēšana 

un veikšana; sabiedriskās domas veidošana, lai ietekmētu valsts politiku seksuālās un 

reproduktīvās veselības jautājumos; sadarbība ar starptautiskajām, valsts pārvaldes, pašvaldību, 

nevalstiskajām un privātajām organizācijām; piedalīšanās politikas plānošanas dokumentu un 
tiesību aktu projektu sagatavošanā. 

 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību 

 □ labdarība 

 □ cilvēktiesības 

 □ indivīda tiesības 

 □ pilsoniskās sabiedrības attīstība 

veselības veicināšana 

 □ palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos 

un ārkārtas situācijās 

 □ ģimenes 

 □ sociālā attīstība 

 □ interešu aizstāvība 

 □ kopienas attīstība 

 □ izglītība 

 □ zinātne 

 □ vides aizsardzība 

 □ trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu 

sociālās labklājības celšana 

 □ kultūra 

 □ sports 

 □ bērni un/vai jaunatne 

 □ nodarbinātības veicināšana 

 □ darba aizsardzība 

 □ cits (nosaukt)  
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3. Sabiedrības daļa (turpmāk - mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā 

labuma darbība 

Jaunieši, sociālā riska grupu jaunieši, jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem, speciālisti, NVO, 
lēmumu pieņēmēji pašvaldību un valsts līmenī 

 4. Informācijas saņemšanai 

 Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 147/2-47, Rīga, LV-1013 

 Kontaktadrese: Kr.Valdemāra iela 147/2-47, Rīga, LV-1013 

 Tālruņa numurs: 67212700 

 e-pasta adrese: info@papardeszieds.lv 

 Mājaslapa: www.papardeszieds.lv 

 

II. 2018.gada darbības pārskats 
 

Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendārā 

gadā.  

5.1. Nodarbības jauniešiem 

2018. gadā novadītas 806 nodarbības, kurās piedalījies 12848 jaunieši. 

„Papardes zieds” jauniešu brīvprātīgo grupa rīkoja vairākus pasākumus – “ZZ 

Čempionāts”, Lampa”, Jauniešu diena Jēkabpilī, Jauniešu diena Limbažos un festivāls 

“TasTe” Bauskā. 

5.2. „Aizsniegt, iekustināt, mainīt” (Reach.Move.Change) 

Projekta mērķis: Līdz 2018. gada parlamenta vēlēšanām panākt Izglītības likuma 

“tikumības grozījumu” atkārtotu pacelšanu politisko debašu dienaskārtībā ar mērķi veicināt 

šo grozījumu atcelšanu esošās vai nākamās Saeimas sasaukumā. 

Projekta aktivitātes:  

ideju atbalstošo Saeimas deputātu informēšana par projektu; komunikāciju un sabiedrisko 

attiecību aģentūras kampaņas stratēģijas izveide un mediju treniņi. Pasākums 6. septembrī 

pie Saeimas “Nezināšanas diena”, lai aktualizētu jauniešu reproduktīvās vesleības statistiku 

un tās saistību ar Izglītības likuma tā saucamajiem “tikumības grozījumiem”. Mediju 

informēšanas laikā un tēmas aktualizēšanai tiekpiesaistīti dažādi vesleības nozaru 

speciālisti kā ginekologi, ģimenes ārsti, sabiedrības veselības speciālisti. 

5.3. Latvijas valsts budžeta finansēta programma „NVO fonds”, projekts “ Iedzīvotāju 

seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvība laikā pirms Saeimas 

vēlēšanām”. 

Laiks: 01.01.2018. -31.10.2018. 

Projekta mērķis: nodrošināt mazaizsargāto iedzīvotāju grupu un visas sabiedrības interešu 

pārstāvniecību veselības, ipaši reproduktīvās vesleības un tiesību, veicināšanas jomā. 

Projekta aktivitātes:  

Seksuālās un reproduktīvās veselības eksperta līdzdalība Saeimas komisiju un 

apakškomisiju sēdēs (dalība 3 Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs). 

Seksuālās un reproduktīvās veselības eksperta līdzdalība ministriju un starpministriju darba 

grupu sēdēs (dalība 3 Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs). 

Politisko partiju priekšvēlēšanu programmu analīze. 

Telts un diskusiju programma sarunu festivālā Lampa Cēsīs un vairākos citos vasaras 

festivālos 

Publikācijas medijos par seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu 

aizstāvības jautājumiem. 

Citi 2019. gadā īstenotie projekti: 

 

mailto:info@papardeszieds.lv
http://www.papardeszieds.lv/
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Iepirkumi: biedrība “Papardes zieds” 2018. gadā realizējusi 22 Latvijas pašvaldību 

iepirkumus projekta “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā 

atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem"  9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi” ietvaros. 

Sniegtā pakalpojuma tēmas: 

Nodarbības skolēniem par seksuālo un reproduktīvo veselību, par atkarību profilaksi. 

Lekcijas vecākiem par seksuālo un reproduktīvo veselību un onkoloģisko saslimšanu 

riskiem skolēnu vecākiem, par atkarību izplatības samazināšanu un novēršanu, par bērnu 

uzvedības problēmām un vardarbības novēršanu. 

Laiks: 2018. gada janvāris – 2018. gada 31. decembris  
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa 

grupu un attiecīgajā jomā 

Pedagogu profesionālās pilnveides programmās kopā piedalījušies 82 pedagogi. 

2018. gadā sasniegti 12848 jaunieši, kas piedalījušies 806 dažādās nodarbības par seksuālo 

un reproduktīvo veselību, atkarībām. 

2018. gadā notikušas 44 vecāku sapulces, kuras apmeklējuši 730 interesenti. 

2018. gada laikā interešu aizstāvības darba ietvaros „Papardes zieds” pārstāvji piedalījušies 

lēmējinstitūciju organizētajās sanāksmēs (LR Saeimas komisijas, ministriju darba grupas, 

starpinstitucionālās darba grupas u.c.), noorganizētas un notikušas individuālas tikšanās ar 

LR Saeimas deputātiem, ministriju ierēdņiem. 

Notikuši trīs semināri pedagogiem- divi skolu un viens pirmskolu pedagogies kopā 

apmācot 55 pedagogus. 

Rīgas Stradiņu Universitātes sabiedrības veselības fakultātes 3. kursa studenti piedalījušies 

apmācīnu seminārā par jauniešu seksualitāti. 

13 līdzaudži izglītoti par jauniešu seksualitāti un attiecībām, reproduktīvo veselību. 

Kopumā 2018. gadā medijos ir bijušas 550 publikācijas, kurās pieminēta biedrība 

“Papardes zieds”.  
 

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

Organizācijas biedru skaits:   

juridiskas personas n/a 

fiziskas personas 70, no tiem aktīvi darbojas 53 biedri 

 Citu iesaistīto personu skaits, brīvprātīgie -  26 

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

 - kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 18 172 eiro 

 - kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 28 342 eiro, tai skaitā: 

 - sabiedriskā labuma darbībai 28 342 eiro 

 - no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas administratīvie izdevumi nav 

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori  

- Sadarbība ar citām Latvijas NVO: gan neformālās koalīcijas par sieviešu tiesībām ietvaros, 

gan iesaistoties citās sadarbības platformās (piem., Latvijas pilsoniskā alianse, Latvijas Platforma 

attīstības sadarbībai); 

- Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām – Starptautisko Ģimenes plānošanas federāciju 

(IPPF), Austrumeiropas NVO koalīcija sieviešu reproduktīvās veselības un tiesību interešu 

aizstāvībai (ASTRA); sadarbība ar Eiropas Kontracepcijas asociāciju, Eiropas reproduktīvo 

organizāciju apvienību reproduktīvo un seksuālo tiesību lobēšanai attīstības sadabības jomā 

https://likumi.lv/doc.php?id=282400
https://likumi.lv/doc.php?id=282400
https://likumi.lv/doc.php?id=282400
https://likumi.lv/doc.php?id=282400
https://likumi.lv/doc.php?id=282400
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EURONGO, reproduktīvo tiesību asociāciju, 

- Seksuāli reproduktīvās veselības jomas speciālistu un ekspertu atbalsts un līdzdalība 

organizācijas darbībā; 

- Spēja kopīgiem mērķiem vienoties ar citām nevalstiskajām organizācijām; 

- Skaidra organizācijas misija, darbības pamatprincipi, kurus īsteno un atbalsta stabila 

darbinieku un brīvprātīgo komanda un spēcīga pārvaldes institūcija – Padome, pārdomāti 

izstrādāts stratēģiskais plāns; 

- Sadarbība ar organizācijas darbībai svarīgo jomu ministrijām – Veselības, Labklājības, 
Izglītības un zinātnes, sadarbība ar pašvaldībām. 

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori  

–  sabiedrībā netiek atzīta jauniešu seksualitāte; 

–  esošie veselības pakalpojumi nav atbilstoši jauniešu vajadzībām (konfidencialitāte, darba 

laiks, finansiālās iespējas); 

–  sabiedrības neizpratne par HIV/AIDS, mīti par inficēšanās veidiem un izsargāšanos; 

–  valstī kopumā ir zems informētības līmenis seksuāli reproduktīvās veselības jomā; 

–  sociālās atstumtības riska grupām ir ļoti ierobežota pieeja informācijai un pakalpojumiem; 

–  nepietiekami attīstīta pilsoniskā sabiedrība Latvijā; 

–  spēcīga tādu reliģisko vērtību, kas izslēdz izvēles iespējas, ietekme uz politikas veidošanu; 

–  valstī nav vienotas stratēģijas seksuāli transmisīvo slimību profilaksei, diagnostikai un 

ārstēšanai.; 

–  Latvijas uzņēmēji vēl nav gatavi atbalstīt jauniešu veselības, īpaši seksuālās un 

reproduktīvās, veicināšanu; 

–   lai pieteiktos projektu pieteikumu konkursos, kurus izsludina Eiropas Komisija, trūkst 

pārliecības par iespējām piesaistīt vietējo līdzfinansējumu vismaz 10 % apmērā. 

–  Lēmumpieņēmēji neizmanto pierādījumos balstītu informāciju. 

–  Mainoties nodokļu sistēmai ir radīts nelabvēlīgs fons ziedošanai. 

 

 

III. Turpmākās darbības plāns 
 

 11. Organizācijas plānotās darbības nākamajā kalendārā gadā  

„Papardes zieds” jauniešu brīvprātīgo darbs 

Laiks: visu 2019. gadu; vieta: Rīga 

Projekts “Papardes zieds mācību centrs” 

Laiks: visu 2019. gadu, vieta: Rīga, visa Latvija 

Līdzdalība parlamenta komisijās, ministriju un starpministriju darba grupās ar seksuālo un 

reproduktīvo veselību saistītu jautājumu izstrādē 

Laiks: visu 2019. gadu, vieta: Rīga 

Projekts „Es augu vesels” 

Laiks: visu 2019. gadu, vieta: Latvija 

Projekts „ZIEDAM.LV” 

Laiks: visu 2019. gadu, vieta: Latvija 

Iepirkumi Latvijas pašvaldībās  “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. 

specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem iedzīvotājiem"  9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi” ietvaros.  

Laiks: 2019. gada janvāris – 2019. gada decembris. 

Tiks gatavoti projektu pieteikumi gan Latvijas, gan starptautiskajiem finansētājiem. 
 

https://likumi.lv/doc.php?id=282400
https://likumi.lv/doc.php?id=282400
https://likumi.lv/doc.php?id=282400
https://likumi.lv/doc.php?id=282400
https://likumi.lv/doc.php?id=282400
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I.Ķelle 

Valdes priekšsēdētāja  
    

   
2019.gada 28.martā 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2018. gadu 
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 

 

 

 
Piezīmes 

 numurs 

31.12.2018 

EUR 

31.12.2017 

EUR 

Ieņēmumi    

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas  594 409 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  18 172 21 810 

Saņemtās dotācijas    

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības  8 417 24 533 

No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 2 182 827 140 791 

Citi ieņēmumi  255 1 153 

Ieņēmumi kopā  210 265 188 696 

Izdevumi    

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums  7 660 8 167 

Citi izdevumi 3 239 157 184 513 

Nodokļi  257 257 

Izdevumi kopā  247 074 192 937 

    

Ieņēmumu un izdevumu starpība  -36 809 -4 241 

 

Pielikumi no 13. līdz 18. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

 

 

 

 

     
I.Ķelle 

Valdes priekšsēdētāja 
    

 
 

 

2019. gada 28. martā 
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Bilance 2018. gada 31. decembrī 

 
Aktīvs Piezīmes 

numurs 

31.12.2018 

EUR 

31.12.2017 

EUR 

1. Ilgtermiņa ieguldījumi  33 697 40 728 

   I. Pamatlīdzekļi 4 33 697 40 728 

1. Nekustamais īpašums   29 662 36 018 

  2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  4 035 4 710 

2. Apgrozāmie līdzekļi  30 607 70 299 

II. Debitori 5 404 1 707 

  III. Nauda 6 30 203 68 592 

    

Aktīvu kopsumma  64 304 111 027 

 

 

 

 

Pasīvs  Piezīmes 

numurs 

31.12.2018 

EUR 

31.12.2017 

EUR 

  I. Fondi 7 63 201 100 010 

1. Rezerves fonds  63 201 100 010 

II. Īstermiņa kreditori  1 103 11 017 

1. Pārējie kreditori 8 1 103 937 

  2. Nākamo periodu ieņēmumi 9 0 10 080 

Pasīvu kopsumma  64 304 111 027 

 

 

 

Pielikumi no 13. līdz 18. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

 

 

 

 

     
I.Ķelle 

Valdes priekšsēdētāja 
    

 

 

 
2019. gada 28. martā 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 
periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim 

 
  

 

 
31.12.2018 

EUR 

31.12.2017 

EUR 

    

I. Atlikumi pārskata gada sākumā 18 575 23 785 

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu 

kopsumma 

 

18 172 

 

21 810 

1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi) 18 052 18 000 

1.1.         LR reģistrētas juridiskās personas 9 000 11 000 

1.2.         Ārvalstu juridiskās personas 5 000 0 

1.3.         Fiziskas personas (rezidenti) 3 388 7 000 

1.4.         Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 664 0 

2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi) 120 3 810 

2.1.          LR reģistrētas juridiskās personas 120 3 810 

2.2.          Fiziskas personas (rezidenti) 0 0 

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 28 342 27 020 

1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi) 28 342 27 020 

1.1. Statūtos paredzētiem mērķiem un uzdevumiem 28 342 27 020 

1.1.1.          Sabiedriskā labuma darbībai 28 342 27 020 

1.2. Administratīvajiem izdevumiem 0 0 

2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi) 0 0 

2.1. Statūtos paredzētājiem mērķiem un uzdevumiem 0 0 

2.1.1.          Sabiedriskā labuma darbībai 0 0 

2.1.2.          Citiem mērķiem un uzdevumiem 0 0 

2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem 0 0 

IV. Atlikumi pārskata gada beigās 8 405 18 575 

 

 

Pielikumi no 13. līdz 18. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 

 

     
I.Ķelle 

Valdes priekšsēdētāja 
    

 

 
2019. gada 28. martā 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 
periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim 

 

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu pārskats pa ziedotājiem 

 

Ziedotāji un dāvinātāji 

Noteiktiem 

mērķiem 

manta 

Noteiktiem 

mērķiem 

Nauda 

Neierobežotai 

lietošanai 

Nauda 

Kopā 

EUR 

LR reģistrēta juridiskā persona  
 

 9 000  

BAYER SIA    2 000  

EazyOne SIA     7 000  

Ārvalstu juridiskā persona    5 000  

RECKITT BENCKISER   5 000  

Kopā:   14 000  

LR reģistrēta fiziskā persona      

   15  

   250  

   100  

   240  

   75  

   10  

  40   

   1000  

   160  

   100  

   100  

   60  

   50  

   20  

  40   

   40  

   50  

   10  

   8  

   30  

   10  

   10  

   20  

   150  

   300  

   55  

   30  

   10  

  40   

   100  

   200  

   90  

   20  

   75  

Kopā:  120 3 388  
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Anonīmi ziedotāji  0 0 664  

Kopā pavisam:  120 18 052 18 172 
 

Pielikumi no 13. līdz 18. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa  

 

     
I.Ķelle 

Valdes priekšsēdētāja 
    

 
2019. gada 28. martā 
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Gada pārskata pielikums 
 

 

1 Grāmatvedības politika 

 
Pārskata sagatavošanas pamats 

 

Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši LR likumam "Par grāmatvedību" un 2006. gada 3. oktobra LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada 

pārskatiem”. 

 

Finanšu pārskats sagatavots izmantojot licencētu grāmatvedības programmu ‘’Tildes Jumis’’. 

 

 

Pielietotie grāmatvedības principi 

 

Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

a) Pieņemts, ka biedrība darbosies arī turpmāk; 

b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā; 

c) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: 

 ņemtas vērā visas paredzamās riska summas, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos 

gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata 

sastādīšanas dienu; 

 aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas; 

d) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un 

rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā, 

izņemot biedru naudas, ziedojumus un dāvinājumus un no valsts un pašvaldību budžetiem 

saņemtās dotācijas (skatīt arī ieņēmumu atzīšanu); 

e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 

f)  Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 

g) Norādīti visi posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu 

pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā; 

h) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, 

nevis juridisko formu. 

 

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 

 

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti eiro. 

Visi monetārie aktīvu un pasīvu posteņi, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti eiro pēc Eiropas 

Padomes Centrālās bankas noteiktā valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu 

svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu 

aprēķinā neto vērtībā. 

 

 31.12.2018 31.12.2017 
USD 1,1454 1,1993 
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Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 

 

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi 

iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemtas, maksājamas vai 

norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos. 

 
 

Fondi 
 

Postenis „Fondi” atspoguļo ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem. Izdevumu pārsniegumu pār 

ieņēmumiem noraksta no fonda lkļiem atlikumu apmērā. Ar fonda līdzekļiem nesegto izdevumu 

summu norāda bilances postenī „Fondi” kā negatīvu skaitli. 
 

Ieņēmumu atzīšana 
 

Biedru naudas, iestāšanās naudas un citas gadskārtējās iemaksas 

Postenī „Biedru naudas, iestāšanās naudas un citas gadskārtējās iemaksas” uzrādītas pārskata gadā 

organizācijas kasē un bankas kontā saņemtās biedru naudas un organizācijas kandidātu iestāšanās 

naudas. 

 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 

Postenī „Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi” uzrādīta pārskata gadā organizācijas kasē un bankas 

kontā saņemtie naudas ziedojumi vai dāvinājumi, kā arī no šīm personām saņemtie mantiskie 

ziedojumi vai dāvinājumi, kas novērtēti naudā, pamatojoties uz ziedojumu vai dāvinājumu 

apliecinošos dokumentos norādīto summu. 

 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 

Postenī uzrāda pārskata gadā radušos ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas. Ja biedrība pārskata 

gadā ir sniegusi pakalpojumus, nosakot atliktu samaksas termiņu, šo ieņēmumu kopsummā ietver 

arī tos ieņēmumus, kas līdz bilances datumam vēl nav samaksāti. 

 

Citi ieņēmumi 

Postenī uzrādītas izdevumu kompensācijas un citi ieņēmumi no finansēšanas avotiem, kas nav 

aizliegti likumos vai citos normatīvajos aktos. 

 

Pamatlīdzekļu nolietojums 

 

Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir 

aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas: 

 

Pamatlīdzekļi: 

Datortehnika                                                          20% 

Mēbeles un aprīkojums                                         10% 

Nekustamais īpašums     10% 
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2 No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums (Citi 

ieņēmumi) 
 31.12.2018. 

EUR 

31.12.2017. 

EUR 

IPPF grants  52 138 52  139 

IPPF_Bayer  0 5 693 

IPPF _Reframing 7 500 8 000 

ASK grants 0 2 634 

OSF grants 14 459 61 529 

Sabiedrības integrācijas fonda granti 13 938 7 940 

Slimību profilakses un kontroles centrs  52 606 837 

Pārējie ieņēmumi  42 186 2 019 

Kopā 182 827 140 791 

 

 

3 Citi izdevumi 
 31.12.2018. 

EUR 

31.12.2017. 

EUR 

IPPF izdevumi 52 138 52 139 

IPPF_Bayer Barometer 0 5 693 

IPPF _Reframing 7 023 4 492 

OSF projekta izdevumi 27 520 46 165 

Sabiedrības integrācijas fonda projekti 13 949 7 940 

Slimību profilakses un kontroles centrs  52 606 837 

Pārējo projektu izdevumi 71 409 18 877 

CITI IZDEVUMI (KOPĀ), t.sk.: 14 512 48 370 

Komandējumu izdevumi 636 828 

Pamatdarbības izdevumi 13 533 47 220 

Bankas komisijas 343 322 

Kopā 239 157 184 513 

 

 

 

4  Pamatlīdzekļu kustības pārskats  
  

Ēkas un būves 

Pārējie 

pamatlīdzekļi un 

inventārs 

 

KOPĀ 

 EUR EUR EUR 

Sākotnējā vērtība    

31.12.2017. 63 561 35 720 99 281 

Iegāde (izveidots) 0 629 629 

Izslēgts  0 0 0 

31.12.2018. 63 561 36 349 99 910 

    

Nolietojums    

31.12.2017. 27 543 31 010 58 553 

Aprēķinātais nolietojums 6 356 1 304 7 660 

Izslēgts 0 0 0 

31.12.2018. 33 899 32 314 66 213 

    

Bilances vērtība 31.12.2017. 36 018 4 710 40 728 

Bilances vērtība 31.12.2018. 29 662 4 035  33 697 
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5  Citi debitori 
 31.12.2018. 

EUR 

31.12.2017. 

EUR 

Ķekava-PMK SIA 0 1 500 

Patnis SIA  0 70 

Neste Latvija SIA  27 0 

Tūrisma aģentūra Kolumbs SIA  259 0 

Venden – drošības ķīla 16 16 

Nākamo periodu izdevumi  70 74 

Pārmaksātie nodokļi (VSAOI, IienN) 32 47 

Kopā 404 1 707 

 

 

 6 Nauda 

 31.12.2018. 31.12.2017. 

 EUR EUR 

Nauda kasē 20 147 

Naudas līdzekļi norēķinu kontos EUR 30 183 68 445 

Kopā 30 203 68 592 

 

 

7 Fondi 

 
Postenis ietver neierobežotai un ierobežotai lietošanai paredzēto līdzekļu atlikumu pārskata gada 

beigās. Pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu starpība attiecīgi samazina vai palielina fondu 

atlikumu pārskata gada beigās. Faktiskais ziedojumu un dāvinājumu devēju līdzekļu atlikums, kas 

ietver ierobežotai, neierobežotai lietošanai un noteiktiem mērķiem paredzēto līdzekļu atlikumu, 

pārskata gada beigās ir atspoguļots Ziedojumu un dāvinājumu pārskatā. 

 

 

 
Fondu atlikums 31.12.2017. 100 010 

Ieņēmumu un izdevumu starpība pārskata gadā 36 809 

Fondu atlikums 31.12.2018. 63 201 

 

 

8 Pārējie kreditori 
 31.12.2018. 

EUR 

31.12.2017. 

EUR 

Uzkrātās saistības – gada pārskata audits 500 730 

Berendsen Tekstila Serviss SIA  19 19 

BITE Latvija SIA  22 20 

Lattelecom SIA  0 1 

Latvenergo AS 82 41 

Latvijas Datoru centrs SIA  24 0 

Rīgas namu pārvaldnieks SIA  0 110 

Nodokļi   205 16 

Darba alga par decembri 251 0 

Kopā 1 103 937 
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9  Nākamo periodu ieņēmumi 
 31.12.2018. 

EUR 

31.12.2017. 

EUR 

Slimību profilakses un kontroles centrs  0 10 080 

Kopā  0 10 080 

 

 

10  Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 
Nodokļa veids Atlikums 

31.12.2017. 

EUR 

Aprēķināts 

2018. gadā 

EUR 

Samaksāts 

2018. gadā 

EUR 

Atlikums 

31.12.2018. 

EUR 

Sociālās nodrošināšanas iemaksas 47 51 054 51 224 123 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0 21 216 21 298 82 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (16) 110 62 32 

Kopā: 31 72 380 72 584 237 

 

 

 

  11   Sabiedrībā nodarbināto personu skaits 
 2018 

 
2017 

 

Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits gadā (patstāvīgi) 15 13 

Papildus darbu līgumdarbinieki 5 12 

Kopā 20 25 

 

 

12  Personāla izmaksas 
Izmaksu veids 2018 

EUR 

2017 

EUR 

Atlīdzība par darbu 154 565 122 049 

Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas 35 215 24 454 

Kopā  189 780 146 503 

 

 

 

13 Informācija par padomes un valdes locekļu atlīdzību 

 
Pārskata periodā valdes un padomes locekļiem par darbu valdē un attiecīgi padomē papildus 

atlīdzība netika aprēķināta. 
 

 

 

 

 

     
I.Ķelle 

Valdes priekšsēdētāja  
    

 


