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Bilance 2022. gada 31. decembrī 
 
 

AKTĪVS 
 

Piezīme 
31.12.2022 

EUR 

31.12.2021 
EUR 

Ilgtermiņa ieguldījumi  1 823 1 277 

Pamatlīdzekļi 
 

7 1 823  1277 

Apgrozāmie līdzekļi  63 399 59 127 

Debitori 8 32 054 10 605 

Nauda 9 31 346 48 522 

Aktīva kopsumma  65 223 60 404 

 

 

PASĪVS Piezīme 31.12.2022 
EUR 

31.12.2021 
EUR 

FONDI:  32 222 22 915 

 Rezerves fonds: 10 32 222 22 915 

  Iepriekšējo gadu rezerves fonds  22 915 25 303 

  Pārskata gada rezerves fonds  9 307  -2389 

ĪSTERMIŅA KREDITORI:  33 001 37 489 

 

Nodokļi un valsts sociālās aprosināšanas 
obligātās iemaksas 11 

32 112 5 377 

Pārējie kreditori 12 60 404 32 112 

Pasīva kopsumma  65 223 60 404 

 
 
Pielikums no 10. līdz 13. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī 
 

Posteņa nosaukums  Piezīme 
 

2022 
EUR 

 
2021 
EUR 

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās 
iemaksas 

1 
2 800   

Saņemtās dotācijas 2 82 071 60 891 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 3 57 034 5 479 

No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais 
finansējums 

4 113 046 58 471 

Citi ieņēmumi 5 530 7 

Ieņēmumi kopā  255 480 124 849 

Izdevumi:    

1. Algas  100 156 59 774 

2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi  23 629 2 661 

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana  702 45 

4. Citi izdevumi 6 121 686 81 283 

Izdevumi kopā  246 173 127 237 

Ieņēmumu un izdevumu starpība  9 307 -2 389 

 
 

 

 

Pielikums no 10. līdz 13. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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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     
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2.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 270     

2.2. Administratīvajiem izdevumiem 280     

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 

 

 

 
Pielikums no 10. līdz 13. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Ziņojums 
 

 
1. Informācija par Biedrību 

Biedrības nosaukums „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) 

Reģistrācijas numurs, vieta un datums 40008084078, Rīga, 2004.gada 12.augusts 

Adrese Pils iela 21, Rīga, LV-1010 

Darbības veids pēc NACE klasifikācijas 94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība 

Padome  Aiva Apša - Ķīšeniece, 

Roberts Osis, 

Agita Hauka, 

Agnese Alksne-Bensone, 

Krišjānis Liepa, 

Inga Belousa, 

Inese Tauriņa 

Izpildinstitūcija Inese Vaivare - direktore 

Sabiedriskā labuma statuss nav 

Grāmatvedības pakalpojuma sniedzējs SIA “act.count.think” 

Reg.nr. 50203115751 

Ieva Strazdiņa 

ĀGL nr. AGL0000982 
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Biedri Eiropas Kustība Latvijā  

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS  

Izglītības attīstības centrs  

Sabiedrība par atklātību DELNA  

Latvijas Zemnieku Federācija  

Biedrība “Papardes zieds”  

“ DIA+LOGS” Atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/ 

AIDS  

Izglītības iniciatīvu centrs  

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība  

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības 

tīkls 

Seiba – atbalsts Gvatemalas bērniem 

Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociācija  

Risinājumu darbnīca 

Fonds ADRA/Latvija 

Latvijas Tirgotāju asociācija 

Latvijas Mediju darbinieku mācību centrs 

Latvijas Lauku forums 

Baltijas Reģionālais fonds 

Patvērums “Drošā māja” 

Solis tuvāk 

Jaunatnes attīstības un sadarbības multikulturālā 

apvienība JASMA 

Radošā apvienība jauniešiem TREPES 

Ikšķiles Brīvā skola 

Projektu darbnīca kopienām 

Korporatīvās sociālās atbildības platforma KSA 

Latvija 

Esi labs! 

Kurzemes NVO centrs 

Zaļā Brīvība 

Iļģuciema Daudzbērnu ģimeņu biedrība “IB Pērle” 

Passive House Latvija 

Brīvprātīgie nav 

Revīzijas komisija Elīna Futraka 

Daiga Zaķe 

Pārskata gads 2022. gada 1. janvāris - 31. decembris 

 
2. 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. 
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LAPAS vīzija ir: 

Savstarpēji sadarbojoties un aktīvi rīkojoties, mēs visi varam padarīt šo pasauli drošāku un  ilgtspējīgāku. Globālās krīzes 

iezīmē pastāvīgu pārmaiņu ceļu, kurā kritiski svarīga loma ir indivīda atbildībai un kopienu noturībai. Pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas ir līderis attīstībā un kompetents partneris valsts pārvaldei, pašvaldībām, privātajam un 

akadēmiskajam sektoram. 

LAPAS darbības dimensijas ir: 

• Lokāli LAPAS spēcina vietējo kopienu drošumspēju ar profesionālu atbalstu un pozitīvas pieredzes 

piedzīvošanu. 

• Nacionāli LAPAS apzina un pārstāv cilvēku intereses ilgtspējīgai attīstībai un sabiedrības noturībai, attīsta 

starpnozaru sadarbību šajā jomā. 

• Globāli LAPAS pārstāv nacionālās intereses līdzsvarotai politiku koordinācijai un nodot zināšanas un 

pieredzi citām valstīm.  

 

Biedru organizāciju izmaiņas: 

2022.gadā uz 31.decembri biedru organizāciju skaits ir 30. 

Svarīgākie sasniegumi 2022.gadā LAPAS darbības jomās: 

Attīstības sadarbība 

2022.gadā ar ĀM atbalstu LAPAS īstenoja attīstības sadarbības projektu “Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības 
un noturības veidotāji”, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Vidzemes augstskolu un Moldovas bibliotekāru 
biedrību ABRM. Reaģējot uz aktuālajiem drošības un attīstības izaicinājumiem Moldovā, projekta mērķis bija sekmēt 
lokālās demokrātijas attīstību un vietējo kopienu noturību, paaugstinot bibliotekāru zināšanas un prasmes, īpaši, 
krievvalodīgo iedzīvotāju blīvāk apdzīvotajos reģionos Moldovā un Latvijā. Projekta visaptverošais ietvars bija lokālā 
sociālā noturība, to skatot caur medijpratību, lokālo līdzdalību un sadarbību, Ukrainas bēgļu integrāciju. Kā īpašs projekta 
fokuss tika izvēlēts indivīds - bibliotēkārs, uzsverot tā pārmaiņu līdera lomu vietējā sabiedrībā. Projekta tiešā mērķa grupa 
bija 15 bibliotekāri - lokālie pārmaiņu līderi, taču, balstoties abpusējās mācīšanās un sadarbības pieejā, tika iesaistīti arī 
11 Latvijas lokālie bibliotekāri no vietējām kopienām. Lai sasniegtu plašāku multiplikatīvo efektu, projekts tika papildināts 
ar jaunu aktivitāti - publisko konferenci Bibliotēkas - lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotājas”, kuru kopā 
abās valstīs klātienē un tiešsaistē apmeklēja 283 dalībnieki. Video formā konferenci Latvijas sociālajos medijos noskatījās 
901 persona, savukārt Moldovas sociālajos medijos 835 persona. Līdz ar to kopumā sasniedzot 2019 personu lielu 
auditoriju. Projektā, visās aktivitātēs iesaistot Moldovas partneri un veidojot mācīšanos arī procesā, tika īstenota 
uzsākšanas sanāksme, projekta koordinācijas sanāksmes reizi nedēļā, metodikas izstrāde un vizīte Latvijā, kuras ietvaros 
notika bibliotekāru no Moldovas un Latvijas reģioniem, kuros īpaši dominē krievvalodīgo kopienas un to informatīvā telpa, 
zināšanu un prasmju paaugstināšana. Tā aptvēra mācīšanos, pieredzes apmaiņu un praktiskas aktivitātes. Īpaša 
uzmanība projektā tika pievērsta attīstības sadarbības komunikācijai, veidojot Latvijas atpazīstamību un multiplicējot 
projekta rezultātus gan Latvijā, gan Moldovā. Projektam tika izstrādāta īpaša identitāte un komunikācijas materiāli, tika 
strādāts gan ar lokāla, gan valsts mēroga medijiem, kā arī sociālajiem tīkliem, kopumā sasniedzot 73 885 lielu auditoriju. 
 
Globālā izglītība 
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) 2022. gadā, kas tika pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu, stiprināja 
jauniešu balsi un īstenoja iniciatīvu ar virkni pasākumiem. Iniciatīvas, kas tapa ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības 
Latvijā, Eiropas Savienības DEAR programmas projekta Climate of Change”, Aktīvo iedzīvotāju fonda, Fairtrade atbalstu, 
ietvaros kopīgi noorganizējām: 

• 20 jauniešu diskusijas par Eiropas nākotni dažādās Latvijas vietās, 
• piecu jauniešu braucienu uz Briseli, lai tiktos ar dažādām institūcijām, 
• reģionu jauniešu RŪPnīcas vasaras darbnīcu ar dalību sarunu festivālā LAMPA, 
• septiņas diskusijas un mācības ar dažādiem ekspertiem par vides tēmām un gājienu mežu aizstāvībai, 

• 20 jauniešu pašu veidotas iniciatīvas visā Latvijā, tai skaitā kampaņas “Jaunieši par klimatu” ietvaros. 

Kopā 29 pasākumos un 20 jauniešu iniciatīvās tika iesaistīti 20 jaunieši, no kā lielākā daļa jauniešu visā Latvijā. 

 

Diskusiju cikls ESi Nākotne 

No 2022. gada 21. janvāra līdz 15. maijam LAPAS kopā ar domubiedriem un ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā 

atbalstu īstenoja klātienes diskusijas “ESi NĀKOTNE” 20 Latvijas vietās, piemēram, Liepājā, Daugavpilī, Limbažos, 

Gulbenē, Tukumā, Bauskā utt., kurās aicināja dalībniekus dalīties ar savu redzējumu par nākotnes Eiropu un savu lomu 
tajā. 
Diskusiju mērķis bija iesaistīt pēc iespējas daudzveidīgākas cilvēku grupas un pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāju, 
īpaši jauniešus. Diskusijas kalpoja kā platforma, kurā izteikt savu viedokli, priekšlikumus un virzīt tos tālāk. Eiropas 
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Jaunatnes gada ietvarā diskusiju cikls pavēra iespēju arī jauniešiem tikt sadzirdētiem un līdzdarboties Eiropas nākotnes 
veidošanā. 
Sarunas laikā dalībnieki piedalījās kopīgā zupas gatavošanā. Tāpat kā diskusijās dažādie viedokļi bagātina viens otru, tā 
arī kopīga ēdiena pagatavošana palīdz saliedēties un apvienoties kopīgu mērķu īstenošanā. Diskusiju cikla noslēdzot, 
esam apkopojuši 20 dažādas zupas receptes, kuras raksturīgas katrai pasākuma norises vietai. 
 
RŪPnīca 
Attīstības iniciatīvas RŪPnīca viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija izglītot un sagatavot RŪPnīca jauniešus, lai viņi 
paši varētu radīt savas attīstības iniciatīvas par tieši sev svarīgiem un aktuāliem problēmjautājumiem saistībā ar klimata 
pārmaiņām un to radīto vides krīzi. Līdzās jau iepriekš minētajām satura darbnīcām, jauniešiem bija iespēja apgūt arī 
sociālā aktīvisma, komunikācijas un kampaņas veidošanas prasmes. 
23. aprīlī norisinājās Latvijas jauniešu apmācības par ANO Ilgstpējīgas attīstības mērķiem un komunikāciju – kā 
visefektīvāk kampaņām izmantot sociālos medijus. Apmācības vadīja IAM eksperts Krišjānis Liepa un mediju eksperte 
Kristīne Tjarve. 

Savukārt 10. septembrī Starptautiskā jaunā teātra festivāla “Homo Novus” programmas “Apvērsums” ietvaros LAPAS 

attīstības iniciatīvu programmas "RŪPnīca" jaunieši kopā ar režisori Kristu Burāni veidoja interaktīvu darbnīcu, kas veltīta 
Latvijas mežu aizsardzībai. Caur izzinošu spēli, protesta plakātu veidošanu, uztveres vizualizācijām un portretiem kopīgās 
sarunās jaunieši aktualizēja mežu apsaimniekošanas, politikas un aizsardzības nepieciešamības jautājumus Latvijā. 
Iegūtās aktīvisma prasmes bija iespēja pielietot arī praksē, dodoties protesta gājienā uz Vecrīgu. 
Kampaņas #JauniesiParKlimatu ietvaros tika izveidotas 20 aktivitātes tādās Latvijas vietās kā Limbaži, Rīga, Rudzāti, 
Jaunsilava, Līvāni, Kandava, Jēkabpils, Dagda, Jersika, kā arī tiešsaistē. Tās bija lekcijas, konkursi, sporta aktivitātes, 
augu stādīšana, gleznošana, Loesje plakātu veidošana, materiālu otrreizēja pārstrādes darbnīca, izglītojošu video 
veidošana atkritumu šķirošanai, gatavošana un degustēšana, interaktīvu vietu radīšana un dizaina veidošana – ar mērķi 
paust savu pilsonisko balsi un izglītot jauniešus savā kopienā. 
Projekta ietvaros notika RŪPnīcas jauniešu no Latvijas tīklošanās ar Islandes jaunatnes padomes pārstāvjiem un Islandes 

jaunatnes padomes iniciatīvas “SDGs Academy” absolventiem, kuri radīja arī savas iniciatīvas #JauniesiParKlimatu 

kampaņas ietvaros. 
 

Interešu aizstāvība 

2022.gadā LAPAS turpināja strādāt interešu aizstāvības jomā, tiekoties ar dažādiem partneriem - Ārlietu ministriju, 

Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, CFLA. 

LAPAS iesaistījās un sniedza uzrunas dažādos pasākumos, ko organizēja OECD, ANO, kā arī saistītajos NVO 

pasākumos. 

LAPAS kopā ar Latvijas Pilsonisko aliansi (LPA) izveidoja priekšlikumu NVO pasākumam Eiropas Padomes prezidentūras 

ietvaros, kas norisināsies 2023.gada rudenī.  

2022.gadā liels darba fokuss bija Latvijas brīvprātīgais ziņojums ANO par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu.  

2002.gada jūlijā ANO HLPF notika Ņujorkā par tēmu “Labāka atjaunošanās pēc koronavīrusa (Covid-19) slimības, 

vienlaikus veicinot 2030. gada ilgtspējīgas attīstības dienaskārtības pilnīgu īstenošanu”. 2022. gada prioritārie mērķi bija 

4. (Kvalitatīva izglītība), 5. (Dzimumu līdztiesība), 14. (Dzīve zem ūdens), 15. (Dzīve uz zemes), 17. (Partnerības mērķu 

ieviešanai). 

Arī LAPAS, tāpat kā 2018. gadā, veicot konsultācijas ar NVO, jauniešiem, kuri iesaistījās LAPAS Eiropas Jaunatnes gada 
aktivitātēs, izmantojot pētījumu rezultātus, ir izstrādājusi NVO ziņojumu. Ziņojumā atrodams NVO sektora kopskats, 
mērķu ieviešanas novērtējums un rekomendācijas. Ziņojums tika prezentēts arī vairākos starptautiskos pasākumos, kā 
arī LAPAS līdzziņoja oficiālajā ANO pasākumā. Tāpat tika sniegta Latvijas pieredze un LAPAS viedoklis virknē dažādu 

citu starptautisko pasākumu, līdzorganizēta diskusija “Leveraging SDG 17, Multi-Stakeholder Partnerships and 

Digitalization to promote Democracy and Civic Participation”. 
 
Aktīvi notiek arī sadarbība Baltijas līmenī, tai skaitā, publiskojot kopīgas pozīcijas, piemēram, Ukrainas atbalstam un 
komentējot Amnesty International paziņojumu. 
 
Pastāvīgi LAPAS arī sadarbojas ar Ārlietu ministriju nacionālo pozīciju izstrādē, sniedza ieguldījumu ikgadējā CONCORD 
ziņojumā par oficiālo attīstības sadarbību, izstrādājot Latvijas lapu. 
 
Turpinājās sadarbība arī ar dažādu valstu vēstniecībām Latvijā. 
 
Starptautiskā līmenī LAPAS darbojās CONCORD, Forus, CIVICUS, Eurodad, GCAP, SDG Watch Europe, UN RCEM. 
 
Humānā palīdzība 
 
Pēc Krievijas agresīvā iebrukuma Ukrainā LAPAS līdzdarbojās humānās palīdzības kravu nosūtīšanā uz Ukrainu, kā arī 
uzsāka diskusijas un procesus par sistēmas izveidi Latvijā, organizējot pasākumu ciklu Ukraiņu brokastis mieram. Tāpat 
notika tikšanās ar Čerņihivas apgabala uzņēmējiem, Ukrainas vēstniecību Latvijā un citām sadarbības pusēm. 
 
Tika sniegta arī prezentācija CIVICUS AGNA pasākumā par noturības tēmu, rajsturojot Latvijas praksi.  
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Lai stiprinātu LAPAS kapacitāti, tika apmeklētas NOHA mācības par humānās palīdzības tēmu.  
 

Kapacitātes attīstība 

2022.gadā LAPAS uzsāka kapacitātes stiprināšanas aktivitāšu īstenošanu, kas turpināsies 2023.gadā. Tika veikta 

individuālā saziņa ar biedru organizācijām, veikta biedru aptauja, kā arī uzsāktas dažādas aktivitātes, piemēram, 

komunikācijas mācības. Balstoties uz šo novērtējumu, tika izstrādāts jauns projekts, kas guvis NVO fonda atbalstu. 

Turpinājās ieguldījumi LAPAS komunikācijas attīstībā - vizuālajā identitātē, ziņu lapas attīstībā, sociālo mediju kontu 

attīstībā. Īpaši tika paplašināta komunikācija reģionos, tai skaitā, sadarbojoties ar dažādām partneru organizācijām. 

2022.gadā tika izstrādāti jauni projektu pieteikumi LAPAS institucionālajai ilgtspējai.  

 

Kopā 2022.gadā LAPAS pasākumos iesaistījās 984 dalībnieki, tika uzturētas 20 starptautiskās partnerības, 87 lokālās un 

nacionālās partnerības, sociālajos medijos tika sasniegtā auditorija - 327 323. 

 

Attīstības virzieni 2023.gadā 

2023.gadā LAPAS plāno pievērsties šādām aktivitātēm: 

• organizācijas kapacitātes stiprināšana un darbs ar biedriem; 

• organizācijas stratēģijas izstrāde; 

• humānās palīdzības un kopienu noturības jomas attīstība; 

• zināšanu platformas attīstība; 

• darbs ar Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu; 

• attīstības sadarbības projektu īstenošanas turpināšana; 

• sadarbība ar Ukrainu. 

Aktivitāšu īstenošana ir atkarīga no iespējas piesaistīt finansējumu. 
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Finanšu pārskata pielikums 
 
Grāmatvedības politika 
 
Biedrības gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Grāmatvedības likumu un Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumiem nr. 877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumiem”. 
 
Biedrības pārskata gads ir 12 mēnešu periods no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. 
 
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 iepriekšējā gadā. 
c)  Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: 

▪ pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 

▪ ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos 
gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un finanšu pārskata sagatavošanas 
dienu; 

▪ aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai 
pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. 

d)  Izņemot kā aprakstīts pie ieņēmumu skaidrojuma attiecībā uz ieņēmumiem no biedru naudām un ziedojumiem, 
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. 

e)  Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. 
f)  Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.  
g)  Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, 

maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. 
h)  Saimnieciskie darījumi finanšu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko 

formu. 
 
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana  
 
Visi bilances posteņi ārvalstu valūtās tika pārvērtēti uz euro pēc Eiropas Centrālās Bankas noteiktās valūtas kursa likmes 
bilances datumā. Eiropas Centrālās Bankas noteiktie valūtas kursi uz 31. decembri bija: 

 31.12.2022 31.12.2021. 

USD  1.06660 1.13260 

 
 
Pamatlīdzekļi 
 
Biedrība pamatlīdzekļus novērtē atbilstoši izmaksu metodei: no iegādes vērtības atskaitot uzkrāto nolietojumu, un vērtības 
samazināšanās zaudējumus. Ja pamatlīdzekļu vērtība bilances datumā ir zemāka par to novērtējumu bilancē un 
sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, tie ir novērtēti atbilstoši zemākajai vērtībai. Pārvērtēšanas rezultāts 
tiek atzīts ieņēmumu un izdevumu pārskatā. 
 

Vadība aplēš atsevišķu pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiku proporcionāli gaidāmajai 
aktīva izmantošanai, balstoties uz vēsturisko pieredzi ar līdzīgiem pamatlīdzekļiem un nākotnes plāniem. Saskaņā ar 
vadības vērtējumu atsevišķu pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiks ir šāds:  

 % 

Pārējie pamatlīdzekļi 20 - 35 

 

 
Debitoru parādi 
 
Debitoru parādi ir novērtēti, ievērojot piesardzības principu, un bilancē uzrādīti neto vērtībā, no uzskaites vērtības atskaitot 
uzkrājumus nedrošiem debitoru pārādiem. Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem izveidoti, vadībai individuāli izvērtējot 
katra parāda atgūstamību. Izveidoto uzkrājumu vērtību iekļauj pārskata perioda izdevumos. 
 
Nodokļi 
 
Biedrības saistību kopsumma attiecībā pret valsts budžetu un pašvaldību budžetiem par maksājamiem nodokļiem un 
nodevām, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 
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Uzkrātās saistības 
 
Uz pārskata perioda beigām nav veidotas uzkrātās saistības uz 2022. gada 31. decembri.  

 
 
Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 
 
Ilgtermiņa posteņos ir uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par 
gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas 
īstermiņa posteņos. 

 
Rezerves fonds 
 
Ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezerves fondā. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem noraksta no 
rezerves fonda līdzekļiem to atlikuma apmērā. Ar rezerves fonda līdzekļiem nesegto izdevumu summu norāda bilances 
postenī "Rezerves fonds" kā negatīvu skaitli. 
 
Ieņēmumi 
 
Ieņēmumi no biedru naudām 
Pārskata gada ieņēmumos atzīst faktiski iekasēto (kasē vai bankas kontā iemaksāto) biedru naudu, iestāšanās naudu un 
citas gadskārtējās iemaksas . 
 
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 
Pārskata gada ieņēmumos atzīst faktiski saņemtos ziedojumus un dāvinājumus Biedrības kasē vai bankas kontā.  
 
Ieņēmumi no projektu finansējuma 

Ieņēmumi, kas kompensē Biedrībai radušās izmaksas projektu izpildes procesā, tiek atzītas ieņēmumu un izdevumu 
pārskata izmaksu rašanās periodā. Projekta ieņēmumi, kas paredzēti aktīvu iegādei, tiek uzskaitīti kā nākamo periodu 
ieņēmumi un tiek iekļauti ieņēmumu un izdevumu pārskatā proporcionāli iegādāto aktīvu kalpošanas termiņam. Ieņēmumi 
netiek atzīti, ja ir šaubas par izmaksu segšanu. 

Ieņēmumi, kas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ir saņemti no finansētāja un attiecas uz nākamajiem periodiem, tiek 
atspoguļoti bilancē kā atlikts ienākums Nākamo periodu ieņēmumu sastāvā. 

 

(1) Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 

 2022 2021 

 EUR EUR 

Biedru naudas 2800 - 

 2800 - 

 

 

(2) Saņemtās dotācijas (t.sk.projektu konkursu ietvaros) 

 2022 2021 

 EUR EUR 

LR Ārlietu ministrija, tai skaitā:  82 071 60 891 

Līdzfinansējums CSO-LV/2018/401-870, līdzfinansējuma līgums LR 

ĀM LV-119 (projektS “Eurodad tīkla stiprināšanas grants”) 
4204  

Līgums nr. LV 41, Atbalsts spēju stiprināšanas semināriem Latvijas 

attīstības sadarbības projektu īstenotājiem. 

Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem, tematiskajām 

apmācībām, semināriem un diskusijām 

14 000  

Līgums nr. LV-38, Sadarbības plāns 6 725  
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Līgums nr. LV-72 projekts “Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, 

attīstības un noturības veidotāji” 
57 142  

 82 071 60 891 

 

 

 (3) Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 

 2022 2021 

 EUR EUR 

Ieņēmumi no apmācībām 57 034 5 479 

 57 034 5 479 

 

 

(4) No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 

 2022 2021 

 EUR EUR 

EFTA FMO, projekts AIF/2020/SDK/47 (Stratēģiskās partnerības 

ilgtspējīgai nākotnei) 
32 230 26 689 

EFTA FMO, projekts AIF/2022/KAPAC2/137 (LAPAS ilgtspējas 

spējināšana) 
8 080  

WE WORLD-GVC. Projekts CSO - LA/2019/410-153 (RŪPnīca: act 

with care) 
29 140  

EURODAD, CSO-LV/2018/401-870, projekts “Eurodad tīkla 

stiprināšanas grants”) 
21 044 26 732 

CONSEIL DE L EUROPE 14 120 4 050 

STICHTING FAIR TRADE 8 432 1 000 

 113 046 58 471 

 

(5) Citi ieņēmumi 

 2022 2021 

 EUR EUR 

Konvertācija - 7 

Komandējumu izdevumu kompensācija 530  

 530 7 

 

 

(6) Citi izdevumi 

 2022 2021 

 EUR EUR 

Pasākumu organizēšanas izdevumi 62 092 14 583 

Komandējuma izmaksas 23 639 2 639 

Autoratlīdzību izmaksas 13 849 6 214 
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Pētniecības, revīzijas un tulkošanas izmaksas 9 465 1 600 

Sakaru izdevumi 516 549 

Samaksātās biedru naudas 1 775 1 601 

Bankas pakalpojumu izdevumi 295 350 

Projektu administratīvie izdevumi, nomas un komunālie maksājumi, 

inventārs 6 076 10 692 

Zaudējumi no valūtas maiņas  11 

Izsniegtie finansējumi 3 980 14 712 

 121 686 53 222 

 

 

(7) Pamatlīdzekļi 

 

 Pārējie pamatlīdzekļi un 

inventārs 

 EUR 

Sākotnējā vērtība   

31.12.2021. 10 473 

Iegādāts 1 248 

31.12.2022. 11 721 

  

Uzkrātais nolietojums  

31.12.2021. 9 196 

Aprēķināts par 2022. gadu 7 02 

Uzkrātais nolietojums 31.12.2022. 9 897 

  

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2021. 1 277 

Atlikusī bilances vērtība 31.12.2022. 1 822 

 

 

(8) Debitori 

 2022 2021 

 EUR EUR 

Uzkrātie ieņēmumi, tai skaitā 19 088 8689 

WE WORLD-GVC. Projekts CSO - LA/2019/410-153 (RŪPnīca: act 

with care) 
9 140  

EURODAD, CSO-LV/2018/401-870, projektS “Eurodad tīkla 

stiprināšanas grants”) 
4778  

CONSEIL DE L EUROPE 5171  
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Iemaksa Vienotajā nodokļu kontā (skat. 11. piezīmi) 6 523 1420 

PVN pārmaksa 42  

Drošības nauda  464 314 

Projekta norēķini ar partnerorganizācijām, projekts AIF/2020/SDK/47 

(Stratēģiskās partnerības ilgtspējīgai nākotnei) 
5500  

Avansa norēķini 423 182 

Norēķini ar pircējiem 15  

 32 054 10 605 

 

 

(9) Nauda 

 2022 2021 

 EUR EUR 

Naudas līdzekļi bankā 31 346 48522 

 31 346 48522 

 
 

(10) Fondi 

 

Rezerves fonds EUR 

2021. gada 31. decembrī 22 915 

Starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem 9 307 

2022. gada 31. decembrī 32 222  

 

 

 
(11) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 

 

 Sociālās 

apdroši-

nāšanas 

iemaksas 

 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

Uzņēmējdarbības 

riska valsts nodeva 
Pievienotās 

vērtības 

nodoklis 

 EUR EUR EUR EUR 

Parāds 31.12.2021. 2 916 2 459 2 - 

(Pārmaksa) 31.12.2021. - - - - 

Aprēķināts par 2022. 

gadu 
33 365 20 162 19 8 911 

Samaksātie nodokļi 

Vienotajā kontā 
65 117 

Attiecinātā samaksa uz 

nodokļiem 31.12.2022 
33 181 20 850 19 8 953 
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Nodokļu atlikums 

31.12.2022 
3 101 1 771 2 0 

Neattiecinātās iemaksas 

31.12.2022 
6 523  

Nodokļu pārmaksa 

31.12.2022 
   

42 

 

 

 

(12)  Pārējie kreditori 

 2022 2021 

 EUR EUR 

Nākamo periodu ieņēmumi par projektiem 24 211 25 968 

Neizlietoto projektu līdzekļu atgriešana 275 549 

Avansa norēķini 213 197 

Norēķini par darba algu 2 537 5 012 

Pārējie kreditori 890 385 

 28 126 32 112 

 
 
 
Gada pārskatu ar drošu e-parakstu parakstījusi valdes locekle Inese Vaivare  un gada pārskats  satur laika 

zīmogu, skat. sertifikātu. 
 

 


