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Ziņas par biedrību 

Biedrības nosaukums „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS)

Juridiskais statuss Biedrība 

Reģistrācijas numurs, 
vieta un datums 

40008084078  
Rīga, 2004.gada 12.augusts

Juridiskā adrese Pils iela 21, Rīga, Latvija, LV-1050

Biedri uz 31. 
decembri 

1. Eiropas Kustība Latvijā  
2. Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS  
3. Izglītības attīstības centrs  
4. Sabiedrība par atklātību DELNA  
5. Latvijas Zemnieku Federācija  
6. GLEN Latvija  
7. Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija 

“Papardes zieds”  
8.  “DIA+LOGS” Atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/ AIDS  
9. Izglītības iniciatīvu centrs  
10. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība  
11. Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls 
12. Seiba – atbalsts Gvatemalas bērniem 
13. Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociācija  
14. Risinājumu darbnīca 
15. Humana People to People Latvia 
16. Fonds ADRA/Latvija 
17. homo ecos: 
18. Latvijas Tirgotāju asociācija 
19. Latvijas Mediju darbinieku mācību centrs 
20. Sociālo brīvprātīgo biedrība “ODIN/VITA 
21. Latvijas Lauku forums 
22. Asociācija izglītība ilgtspējīgai attīstībai 
23. Baltijas Reģionālais fonds 
24. Patvērums “Drošā māja” 
25. Solis tuvāk 
26. ACCESS LAB 
27. Jaunatnes attīstības un sadarbības multikulturālā apvienība JASMA 
28. Radošā apvienība jauniešiem TREPES 
29. Tautskola 99 balti zirgi 
30. Projektu darbnīca kopienām 
31. Korporatīvās sociālās atbildības platforma KSA Latvija 
32. Esi labs! 
33. Kurzemes NVO centrs 
34. Zaļā Brīvība
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Padomes locekļi Līga Rudzīte, 
Ausma Pastore, 
Agita Hauka, 
Santa Krastiņa, 
Krišjānis Liepa, 
Inga Belousa, 
Daiga Zaķe

Direktore (Valdes 
priekšsēdētāja)

Inese Vaivare 

Finanšu gads 2017.gada 1.janvāris – 2017. gada 31.decembris 

Biedrības revīzijas 
komisija

Komisijas locekļi: Sarmīte Pīlāte, Anita Seļicka
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Vadības ziņojums 

Biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbība” (LAPAS) ir dibināta ar mērķi nodrošināt Latvijas 
NVO labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai nacionālā un starptautiskā līmenī.  

LAPAS uzdevumi ir: 
• Nodrošināt ilgtspējīgu Latvijas NVO interešu pārstāvniecību nacionālās un 

starptautiskās attīstības sadarbības politikas veidošanā; 
• Organizēt un aktīvi iesaistīties Latvijas iedzīvotāju informēšanas un izpratnes 

veicināšanas pasākumos par attīstības sadarbības nepieciešamību un aktualitāti; 
• Veicināt Latvijas NVO pieredzes apmaiņu ar pārejas ekonomikas un jaunattīstības 

valstīm; 
• Sekmēt attīstības NVO iesaistīšanos nacionālajās un starptautiskajās iniciatīvās; 
• Sniegt NVO informāciju par resursu piesaistes iespējām attīstības sadarbības 

aktivitāšu īstenošanai; 
• Sekmēt citu valstu pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināšanu. 

Gada pārskats atspoguļo biedrības „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” darbību no 2017.gada 
1.janvāra līdz 2017. gada 31.decembrim. 

Svarīgākie sasniegumi 2017.gadā: 

Biedru organizāciju izmaiņas 

2017.gadā LAPAS esošajām organizācijām piebiedrojās 2 jauns organizācijas - Kurzemes NVO 
centrs un Zaļā Brīvība. 

Uz 31.decembri biedru organizāciju skaits ir 34. 

LAPAS - organizācija, kas attīsta un veido attīstības sadarbības un attīstības izglītības saturu  

Pētījumi 
2017.gadā LAPAS ir izstrādājusi Latvijas sadaļas vairākos pētījumos - AidWatch ziņojumā (par 
Latvijas sniegto attīstības sadarbības apjomu), Austrumeiropas reģiona un Eiropas godīgas nodokļu 
prakses pētījumos, kā arī izplatījusi citu organizāciju veiktos pētījumus saistītās jomās. Projekta 
“Godīgi nodokļi visiem” ietvaros notika starpnozaru diskusija ar ekspertu no Peru un Lielbritānijas 
piedalīšanos. Balstoties uz projektā izpētīto, tika izvērstas plašas sabiedrības informēšanas 
aktivitātes, sagatavojot publikācijas medijos, LTV1 demonstrējot sagatavoto filmu IKEA: Par vai 
Pret (skatījumu skaits 58 000). 

Ikgadējie globālās izglītības pasākumi 
Ikgadējā Pasaules labāko ziņu diena 2017.gadā notika 25. septembrī, piesaistot aktivitāti globālajai 
akcijai saistībā ar ANO Ģenerālo asambleju, tādējādi gūstot Latvijas akcijai globālo publicitāti. 
Akcijas ietvaros tiek izstrādāta avīze - Pasaules labākās ziņas, kas ietver aktuālo informāciju par 
pozitīvajiem prakses piemēriem, iesaistes iespējām. 2017.gadā kopskaitā akcijā iesaistījās 18 
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sadarbības partneri no visiem Latvijas reģioniem (skolas, bērnudārzi, NVO, bibliotēka, BJC). 
LAPAS sagatavoja un tipogrāfiski iespieda 3000 eksemplārus izdevumu “Pasaules labākās ziņas”.  
Akcijas laikā tika tika izdalīti 2820 avīzes eksemplāri. 

Globālās izglītības nedēļa ir Eiropas līmeņa pasākums, kurš notiek vienlaicīgi visās Eiropas valstīs 
un kuru atbalsta Ziemeļu-Dienvidu centrs. Lai atbalstītu aktivitātes reģionos ar resursiem, tika 
izstrādāta LAPAS mājas lapas sadaļa,  sagatavots metodiskais materiāls par Ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un informācijas paka. Aktivitātes notika visos Latvijas reģionos un Rīgā, tās īstenoja 27 
sadarbības partneri bērnudārzos, skolās, augstskolās, NVO, aktivitātēs piedalījās 546 dalībnieki. 

LAPAS nodrošināja pastāvīgu telti ar aktivitātēm sarunu festivālā LAMPA, kurā piedalījās 10 
organizācijas, apmeklētāju skaits festivālam – vairāk nekā 10000 dalībnieku. Atsevišķā teltī bija 
pieejamas īpaši izstrādātas praktiskās darbnīcas dažādu vecumu bērniem. LAPAS telts darbību 
nodrošināja arī brīvprātīgie no Latvijas un ārvalstīm. Sadarbībā ar “Young Media Sharks” tikai 
apzināti festivāla dalībnieku viedokļi, izveidots video, kas tika prezentēts LAPAS teltī un guva 
plašu atsaucību. 

Jaunās iniciatīvas 
2017.gadā LAPAS uzsāka īstenot starptautisku projektu par vārda brīvību, kas rosina diskusijas par 
neliberālo demokrātiju attīstību Eiropā. Festivālā LAMPA tika organizēta tematiska diskusija ar 
Polijas, Ungārijas, Lietuvas un Latvijas žurnālistiem. Projekta ietvaros Cēsīs tika izveidota grafiti 
siena. 

Sadarbībā ar biedru organizāciju homo ecos: LAPAS īstenoja virkni aktivitāšu ilgtspējīgas 
attīstības jomā. Ņemot vērā, ka Latvija ANO 2018.gadā sniegs ziņojumu par Ilgtspējīgas attīstības 
mērķu īstenošanu, LAPAS ir aktīvi iesaistījušās dažādās tematiski saistītās aktivitātēs. 

Sadarbība 
LAPAS nodrošināja līdzdalību 12 starptautisko partnerību pasākumos, kuros LAPAS pārstāvēja 10 
dažādi pārstāvji. Arī Latvijā LAPAS aktīvi piedalījās dažādu partnerību pasākumos - 8, piemēram, 
Saeimas un NVO forumā, Latvijas lauku parlamentā. LAPAS viedoklis tiek sniegts arī partneru 
organizētos pasākumos, piemēram, Latvijas Pašvaldību savienības konferencē. Tāpat notiek 
sadarbība satura izstrādē, piemēram, materiālu kopuma sagatavošana Pasaules Lielākajai mācību 
stundai, ko īsteno UNESCO Nacionālā komiteja.  

Atsevišķu projektu un aktivitāšu ietvaros notikusi arī sadarbība ar citām institūcijām - Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kontroli, 
Pārresoru koordinācijas centru. 

Tāpat LAPAS ir uzsākusi sadarbību ar ārvalstu vēstniecībām un citām organizācijām. Ar Zviedrijas 
vēstniecības atbalstu LAPAS uzaicināja Zviedrijas eksperti Brīvprātīgo nacionālo ziņojumu 
izstrādē. 

Ārējās komunikācijas sekmēšanai tiek uzturēta mājas lapa un sociālie tīkli. Tika turpināta atraktīva 
ārējā komunikācija caur pozitīvām karikatūrām.  
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LAPAS – organizācija, kurai ir veiksmīga pieredze attīstības sadarbības projektos 

LAPAS uzsāka īstenot sadarbības projektu ar Krievijas NVO par sabiedrības līdzdalības 
stiprināšanu. Tika sagatavots ziņojums par Latvijas pieredzi un labo praksi, kā arī sniegts atbalsts 
aktivitāšu īstenošanai Krievijā.  

Tika izvērtēta iespēja sadarbības projektiem ar Ukrainas partneriem, taču projektu konkursu 
kritēriji neatbilda iespējām. 2016.gadā iesniegto projektu Eiropas Komisija neatbalstīja. 

2017.gadā LAPAS prioritāte bija biedru kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbībai un interešu 
aizstāvības nodrošināšana šajā jomā. 

LAPAS – organizācija, kas pastāvīgi un rezultatīvi pārstāv savas intereses 

LAPAS nodrošināja pastāvīgu komunikāciju ar saistītajām pusēm - Ārlietu ministriju, Saeimu, kā 
arī līdzdalību konsultatīvajā padomē attīstības sadarbības jautājumos, pasākumos un atzinumu 
sniegšanu. Kopumā Ārlietu ministrijai sniegti 10 atzinumi un pozīcijas par aktuālajiem 
jautājumiem. Tāpat sniegti 9 atzinumi/pozīcijas/priekšlikumi citām institūcijām, piemēram, par 
NAP vidustermiņa izvērtējumu. 

Plašas interešu aizstāvības aktivitātes 2017.gadā tika veiktas sadarbībā ar Ārlietu ministriju 
globālās izglītības jomas sakārtošanai. 

Attīstības sadarbības jomā LAPAS sadarbībā ar biedriem izvērtēja un sniedza detalizētu 
priekšlikumu par attīstības sadarbības finansēšanas sistēmas sakārtošanu Latvijā. 

LAPAS līdzdarbojās arī starptautiskajos tīklos - CIVICUS un IFP, kur piedalījās sanāksmēs par 
ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu nacionālā līmenī, Brīvprātīgo nacionālo ziņojumu izstrādi, 
kā arī sniedza ziņojumus par Latvijas praksi. 

Tika nodrošināta pārstāvniecība CONCORD grupās un procesos, kur pārstāvniecību nodrošina arī 
padomes pārstāvji. LAPAS darbojās apakšgrupā CONCORD statūtu grozījumu sagatavošanai 
Brexit kontekstā. 

LAPAS – organizācija, kas sniedz efektīvu atbalstu saviem biedriem 

Biedri tiek pastāvīgi informēti par aktualitātēm, pieejamo finansējumu un partnerībām. Biedri tiek 
iesaistīti dažādu projektu izstrādē un īstenošanā. 

Tiek uzturēta biedru datu bāze, kas ietver būtisko informāciju par biedriem, projektiem un 
ekspertiem trīs valodās. Resursu ietvaros tiek atjaunota zināšanu datu bāze un stāstu platforma. 

Pastāvīgi darbojas brīvprātīgie no Latvijas un ārvalstīm.  

2017.gadā tika īstenots kapacitātes stiprināšanas cikls attīstības sadarbības projektu izstrādei, kura 
ietvaros notika divas mācības, iesaistot pieredzējušus ekspertus, kā arī apzinātas iespējamās 
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attīstības sadarbības projektu idejas. LAPAS biedru pieredzes aktualizēšanai tika izveidota 
ekspertu datu bāze, kas iesniegta Ārlietu ministrijai. 

2017.gadā tika LAPAS darbojās četras darba grupas - attīstības sadarbības, humānās palīdzības, 
globālās izglītības un ilgtspējīgas attīstības. 

Attīstības perspektīvas  

2018.gadā LAPAS turpinās uzsāktos ikgadējos globālās izglītības pasākumus, aktivitātes reģionos 
un interešu aizstāvības pasākumus, atbilstoši stratēģijai. Tiks turpināta humānās palīdzības 
sistēmas izveides projekta īstenošana, sadarbības vizīšu organizēšana un noslēgts projekts par 
neliberālo demokrātiju analīzi un vārda spēka stiprināšanu. 
Pirmajā pusgadā prioritāte būs sabiedrības un NVO mobilizēšana Brīvprātīgā nacionālā ziņojuma 
izstrādei un saistītajiem pasākumiem. 
Tiks izstrādāti jauni projektu pieteikumi LAPAS kapacitātes stiprināšanai. 

Inese Vaivare

Direktore (valdes 
priekšsēdētāja)
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Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats
 

Nr. 
p.k. Posteņa nosaukums Rindas 

kods
Pārskata 

gada beigās 
Iepriekšējā 

pārskata gada 
beigās 

I Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās 
iemaksas 10  1470

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 20   

III Saņemtie mantojumi 30   

IV Saņemtās dotācijas 40   

V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 7079 2527

VI No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais 
finansējums 55 109363 125392

VII Citi ieņēmumi 60 1064 1439

VIII Ieņēmumi kopā 70 117506 130828

IX Izdevumi: 80   

 

1. Naudas maksājumi personām 90   

2. Materiālu izdevumi 100   

3. Algas 110 20642 38605

4. Sociālās aprošināšanas maksājumi 120 4874 9119

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 
norakstīšana 130 2066 2021

6. Citi izdevumi. 140 77936 134369

X Nodokļi 150   

XI Izdevumi kopā 160 105519 184114

XII Ieņēmumu un izdevumu starpība 170 11987 -53287

Grāmatvede                                                                           
Ieva Strazdiņa ___________________________

20___.gada ___.______________________

Direktore                                                                                 
Inese Vaivare   ___________________________

20___.gada ___.______________________
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Bilance 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

AKTĪVS Rindas 
kods Pārskata 

gada beigās 

Iepriekšējā 
pārskata 

gada beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10 3848 5915

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI: 20   

II PAMATLĪDZEKĻI: 30 3848 5915

 

1.
Nekustamais 
īpašums 40   

2.
Pārējie 
pamatlīdzekļi 50 3848 5915

III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI 60 0 0

 

1. Akcijas un daļas 70   

2.
Ilgtermiņa 
aizdevumi 75   

Apgrozāmie līdzekļi 80 24386 17358

I KRĀJUMI: 90 0 0

 

1. Materiāli 100   

2. Preces 110   

II DEBITORI: 120 1341 88

III VĒRTSPAPĪRI 130   

IV NAUDA 140 23045 17269

 

BILANCE 150 28234 23273

Grāmatvede                                                                           
Ieva Strazdiņa ___________________________

20___.gada ___.______________________

Direktore                                                                                 
Inese Vaivare   ___________________________

20___.gada ___.______________________
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Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

PASĪVS Rinda
s kods Pārskata 

gada 
beigās 

Iepriekšēj
ā 

pārskata 
gada 

beigās

I FONDI: 10 27633 15646

 1. Pamatfonds 20   

 2. Mērķfonds 30   

 3. Rezerves fonds 40 27633 15646

 

 

3.1.
Iepriekšējo gadu rezerves 
fonds 43 15646 68933

 3.2. pārskata gada rezerves fonds 45 11987 -53287

II ILGTERMIŅA KREDITORI: 50 0 0

 

1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60   

2. Citi aizņēmumi  70   

III ĪSTERMIŅA KREDITORI: 80 600 7627

 

1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 90   

2.
Nodokļi un valsts sociālās aprošināšanas obligātās 
iemaksas 100 128 129

3. Pārējie kreditori  110 472 7498

  

BILANCE 120 28234 23273

Grāmatvede                                                                           
Ieva Strazdiņa ___________________________

20___.gada ___.______________________

Direktore                                                                                 
Inese Vaivare   ___________________________

20___.gada ___.______________________
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

Nr. 
p.k. Posteņa nosaukums Rindas 

kods
Pārskata 

gada 
beigās 

Iepriekšējā 
pārskata 

gada 
beigās

I Atlikums pārskata gada sākumā 10 0,00 0,00

 
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 12   

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi 14   

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 20 0,00 0,00

 

1. Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 30 0,00 0,00

 

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 40 0,00  

1.2. Ārvalstu juridiskās personas 50   

1.3. Fiziskās personas (rezidenti) 60   

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti) 70   

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 80   

1.6. Citi ziedotāji 90   

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 100 0,00 0,00

 

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 110   

2.2. Ārvalstu juridiskās personas 120   

2.3. Fiziskās personas (rezidenti) 130   

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti) 140   

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 150   

2.6. Citi ziedotāji 160   

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 170 0,00 0,00

 

1. Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai),  tai skaitā 
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 180 0,00 0,00

 

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 190 0,00 0,00

 
1.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 200   

1.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 210   

1.2. Administratīvajiem izdevumiem 220 0,00  

1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem 230   

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi 240 0,00 0,00

 

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 250 0,00 0,00

 
2.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 260   

2.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 270   

2.2. Administratīvajiem izdevumiem 280   
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2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem 290   

IV Atlikums pārskata gada beigās 300 0,00 0,00

 
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 310 0,00 0,00

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi 320 0,00 0,00

Grāmatvede                                                                           
Ieva Strazdiņa ___________________________

20___.gada ___.______________________

Direktore                                                                                 
Inese Vaivare   ___________________________

20___.gada ___.______________________
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Finanšu pārskatu pielikums 

1. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi 

Finanšu pārskatu sagatavošanas principi 
Biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumu “Par grāmatvedību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3.oktobra 
noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”. 
Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Finanšu 
pārskati aptver laika periodu no 2017. gada 1.janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.  
Finanšu pārskats sagatavots izmantojot programmu Zalktis. 

Finanšu pārskatu posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

a) pieņemts, ka Biedrība darbosies pārredzamā nākotnē; 
b) finanšu pārskatu posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.: 

– posteņos norādītie skaitļi pamatoti ar ierakstiem grāmatvedības reģistros un attiecīgiem attaisnojuma 
dokumentiem; 
– ieņēmumu un izdevumu pārskatā iekļauti tikai līdz pārskata gada beigām gūtie ieņēmumi; 
– nosakot pārskata gada darbības rezultātu, ņemts vērā pārskata gada beigās esošo aktīvu vērtības 
samazinājums; 

c) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi neatkarīgi no attiecīgā rēķina saņemšanas vai 
izrakstīšanas un maksājuma veikšanas datuma (izņemot biedru naudas ieņēmumus, kas atzīti ieņēmumu 
un izdevumu pārskatā to saņemšanas gadā). Pārskata gada izdevumi saskaņoti ar attiecīgā gada 
ieņēmumiem; 

d) aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi; 
e) finanšu pārskati sagatavoti un saimnieciskie darījumi pārskata gadā iegrāmatoti, ņemot vērā šo darījumu 
ekonomisko būtību, nevis to formu. 

Aplēšu izmantošana 
Finanšu pārskatu sagatavošanā Biedrības valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē 
atsevišķus finanšu pārskatos ietverto bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu atlikumu, kā arī 
iespējamo saistību apmēru. Notikumi nākotnē var ietekmēt minētās aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu 
aplēšu un pieņēmumu maiņas ietekme uz Biedrības darbības rezultātiem tiek uzrādīta finanšu pārskatos tās 
noteikšanas brīdī. 

Darījumi ārvalstu valūtās 
Darījumi ārvalstu valūtās iegrāmatoti euro pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalstu valūtas kursa 
darījuma dienā. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās izteiktas euro pēc Latvijas Bankas noteiktā 
attiecīgās ārvalstu valūtas kursa pārskata perioda beigās. Peļņa vai zaudējumi, kas radušies monetāros 
aktīvus un saistības ārvalstu valūtās pārrēķinot euro, attiecīgi ietverti ieņēmumu un izdevumu pārskata 
postenī „ Peļņa no ārzemju valūtas pārdošanas vai pirkšanas” vai „ Zaudējumi no ārzemju valūtu pirkšanas 
vai pārdošanas”. 

Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori  
Prasības pret debitoriem novērtētas un uzrādītas bilancē to neto vērtībā, no prasību sākotnējās vērtības 
atskaitot uzkrājumus iespējamiem aktīvu zaudējumiem. Uzkrājumi iespējamiem aktīvu zaudējumiem 
veidoti tajos gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Biedrība saskaņā ar attiecīgo vienošanos 
nosacījumiem nespēs atgūt tās debitoru parādus pilnā apmērā.  

Nauda un naudas ekvivalenti 
Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā. 
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Ieņēmumu atzīšana 
Ieņēmumus no biedru naudām uzskaita saskaņā ar kases principu pamatojoties uz saņemtajiem naudas 
līdzekļiem. Ieņēmumus no piešķirtajiem līdzekļiem (grantiem) uzskaita pēc uzkrāšanas principa – atbilstoši 
izdevumu periodam. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
Tā kā “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” ir biedrība, kuras dibināšanas mērķis nav peļņas vai kapitāla 
pieauguma gūšana tās biedriem, tā ir atbrīvota no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar 
Latvijas Republikas likumu „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.  

I Biedru naudas 

2017.gadā biedru naudās ir saņemts 0 EUR   

VI  No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 

2017 
EUR

2016 
EUR

LR Ārlietu ministrija 19000 25481

Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts 8697

EURODAD 2171

Latvijas Transatlantiskā organizācija 2600

Melnās jūras fonds 16163

Action AID UK(EuropeAid) 42819 80182

Sabiedrības integrācijas fonds 11022

Crosol (Europe for Citizens) 7187

GVC (Humanitarian action) 19422

KOPĀ: 109362 125392
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VII Citi ieņēmumi 

IX Izdevumi: 

3. Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

Padomes un Valdes locekļi par savu pienākumu pildīšanu pārskata gadā atlīdzību nesaņēma. 

6. Citi izdevumi 

2017 
EUR

2016 
EUR

Atgriezti komandējumu izdevumi 
(CONCORD, TRIALOG u.c.)

1064 1438,78

KOPĀ 1064 1438,78

2017 
EUR

2016 
EUR

Atlīdzība par darbu 20642 38605

KOPĀ: 20642 38605

Sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas un riska nodeva

4874 9119

KOPĀ: 4874 9119

2017 2016

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 1 3

2017 
EUR

2016 
EUR

Pasākumu organizēšanas izdevumi 59384 60008

Komandējuma izmaksas 4874 10548

Izmaksas pašnodarbinātiem 2400 10000

Autoratlīdzību izmaksas 3719 1588

Pētniecības, revīzijas un tulkošanas 
izmaksas 239

4238

Sakaru izdevumi 654 568

Samaksātās biedru naudas 1067 1152

Administratīvie izdevumi 110 457

Bankas pakalpojumu izdevumi 328 418
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1. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 

2. Nauda 

3. Rezerves fonds 

Projektu administratīvie izdevumi, nomas 
un komunālie maksājumi, inventārs 4091

4761

Zaudējumi no valūtas maiņas 83

Līgumsodi 2

Ārējās komunikācijas aktivitātes 1070 9659

Projektu ietvaros izsniegtie granti 30887

KOPĀ: 77936 134369

Pamatlīdzekļi

Iegādes vērtība gada sākumā 9196

Iegādāts pārskata gadā 0

Izslēgts pārskata gadā 0

Iegādes vērtība gada beigās 9196

Uzkrātais nolietojums gada sākumā 3280

Aprēķināts par pārskata gadu 2066

Norakstīts pārskata gadā 0

Uzkrātais nolietojums gada beigās 5348

Atlikusī vērtība gada beigās 3849

2017 
EUR

2016 
EUR

Norēķinu kontos bankā EUR 23044 17269

KOPĀ: 23044 17269
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Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi 
par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” biedrība par izdevumu pārsniegumu pār 
ieņēmumiem samazina/palielina rezerves fondu. 

4. Debitori 

2016 
EUR

2015 
EUR

Rezerves fonds gada sākumā  15646 68933

Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem 11987 -53287

Rezerves fonds gada beigās 27633 15646

2017 
EUR

2016 
EUR

Debitori 1341 88

KOPĀ: 1341 88
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Aprēķinātie un samaksātie nodokļi ir atspoguļoti šādi: 

Nodokļu atlikumi ir salīdzināti ar VID datiem. 

5. Citi kreditori 

Gada pārskats apstiprināts biedru pilnsapulcē 2018.gada 7.martā

Pārmaksātie/ (maksājamie) Atlikums uz 
01.01.2017. 
(-) parāds  

(+) 
pārmaksa

Aprēķināts Samaksāts Atlikums uz 
31.12.2017. 
(-) parāds  

(+) pārmaksa

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -128 4826 4826 -128

 Sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas +49 7037 7148 +160

Uzņēmējdarbības riska valsts 
nodeva +14 5 5 +14

KOPĀ -65 -65

2016 
EUR

2016 
EUR

Nākamo periodu projektu ieņēmumi 7187

Norēķini ar piegādātājiem 427 311

KOPĀ: 427 7498

Grāmatvede                                                                           
Ieva Strazdiņa ___________________________

20___.gada ___.______________________

Direktore                                                                                 
Inese Vaivare   ___________________________

20___.gada ___.______________________
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