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Bilance 2020. gada 31. decembrī 

 

AKTĪVS 

 
Piezīme 31.12.2020 

EUR 
31.12.2019 

EUR 

Ilgtermiņa ieguldījumi 
 1 041 1 883 

Pamatlīdzekļi 
 

8 1 041 1 883 

Apgrozāmie līdzekļi 
 72 916 45 461 

Debitori 
9 2 207 143 

Nauda 
10 70 709 45 329 

Aktīva kopsumma 
 73 957 47 356 

 

PASĪVS Piezīme 31.12.2020 
EUR 

31.12.2019 
EUR  

FONDI:  28 529 19 203 

 Mērķa fonds 11 6 399 5 899 

 Rezerves fonds: 11 22 130 13 304 

  Iepriekšējo gadu rezerves fonds  13 304 30645 

  Pārskata gada rezerves fonds  8 826 -17341 

ILGTERMIŅA KREDITORI:   1 144 
 

Citi aizņēmumi 12 0 1 144 

ĪSTERMIŅA KREDITORI:  45 429 29 425 

  

Citi aizņēmumi 12 0 1 144 

Nodokļi un valsts sociālās 
aprosināšanas obligātās iemaksas 13 37 0 

Pārējie kreditori 14 45 392 25 865 

Pasīva kopsumma  73 957 47 356 

 
Pielikums no 14. līdz 21. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
___________________ 
Inese Tauriņa 
Direktore 
 
 
2021. gada 24. martā 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī 

 

Posteņa nosaukums  Piezīme 
 

2020 
EUR 

2019 
EUR  

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 
gadskārtējās iemaksas 1 1549  

1 480 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 2 13351  
14 077 

Saņemtās dotācijas 3 58 977 26 631 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 4 2 900  
20 657 

No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais 
finansējums 5 92 286  

113 196 

Citi ieņēmumi 6 2 026 1 126 

Ieņēmumi kopā  171 088 177167 

Izdevumi:    

1. Algas  82 766 99 583 

2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi  20 353 24 145 

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana 

 842 234 

4. Citi izdevumi 7 57 802 70 546 

Izdevumi kopā  161 762 194 507 

Ieņēmumu un izdevumu starpība  9326 (17 340) 

 
Pielikums no 14. līdz 21. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
___________________ 
Inese Tauriņa 
Direktore 
 
 
2021. gada 24. martā 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. 

decembrī 

 

Nr. 
p.k. Posteņa nosaukums Rindas 

kods 

     
Piezīme 

Pārskata 
gada beigās 

Iepriekšējā 
pārskata 

gada 

I Atlikums pārskata gada sākumā 10 
 

17384 36 310 

  
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), 

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 12  11485 888 

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā 
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 14  5899 35 422 

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu 
kopsumma 20 

 13351 
 

14077 

  

1. Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 30 
 12851 

 1357 

  

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 
personas 40 

 
15 

7000 
 7000 

1.2. Ārvalstu juridiskās personas 50  
15 

200 1721 

1.3. Fiziskās personas (rezidenti) 60 
 

15 
5320 

 
4851 

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti) 70 15 87 -  

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 80   5  

1.6. Citi ziedotāji 90 
 244 

 -  

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 100 
 500 

 500 

  

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 
personas 110 

 
15 

 - 

2.2. Ārvalstu juridiskās personas 120   -  

2.3. Fiziskās personas (rezidenti) 130 
 

15 
500 

 500 

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti) 140    - 

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 150    - 

2.6. Citi ziedotāji 160    - 

 
Pielikums no 14. līdz 21. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 170  6917 33003 

  

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

 
6917 2980 

  

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un 
uzdevumiem 190 

 
- 2980 

  1.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 200 
 

5203 2980 

1.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 210 
 

-  - 

1.2. Administratīvajiem izdevumiem 220 
 

 1714 - 

1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības 
izdevumiem 230 

 
-  - 

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

 
- 30023 

  

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un 
uzdevumiem 

250 
 

- 30023 

  2.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 260 
 

- 30023 

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 
 

23 818 17384 

  
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), 

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 
310 

 
17419 11485 

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

 
6399 5899 

 
Pielikums no 14. līdz 21. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
___________________ 
Inese Tauriņa 
Direktore 
 
 
2021. gada 24. martā  
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Informācija par Biedrību 

 
Biedrības nosaukums Sabiedrība par atklātību - Delna 
  
Reģistrācijas numurs, vieta un datums 
 
 
 
 
 
Sabiedriska labuma organizācijas statuss 

40008037054, datums: 21.09.1998. 
 
40008037054 Komercreģistrā   
Rīga, 2005. gada 20. jūnijā 
 
 
Finanšu Ministrijas lēmums nr. 506 
2005. gada 21. oktobrī 

  
Adrese Citadeles iela 8, 

Rīga LV-1010, 
Latvija 

  
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas 94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība 
  
Padome un vadība Inese Tauriņa – direktore  

 
Kārlis Jānis Ātrens – padomes loceklis no 
30.03.2017., padomes priekšsēdētājs no 18.06.2020. 
Valdis Liepiņš – padomes loceklis no 08.2015. 
Kaspars Strazds – padomes priekšsēdētāja vietnieks 
no 03.04.2017. 
Valdis Verners – padomes loceklis no 24.03.2016. 
Evija Celma – padomes locekle no 22.03.2018. līdz 
07.09.2020. 
Anna Plaudiņa – padomes locekle no 09.06.2020. 
Jana Simanovska – padomes locekle no 09.06.2020. 
Agnese Alksne – padomes locekle no 07.10.2020. 
(Evijas Celmas vietā). 
 

Pārskata gads 2020. gada 1. janvāris - 31. decembris 
  

  Revidenta vārds un adrese 
 
 
 

SIA “Rīgas audits” 
Skolas iela 11 
Rīga, LV-1010 
Licences nr. 103  
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Ziņojums 

 
1. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības 

no iepriekšējos gados izmantotajām metodēm 
       
Organizācijas darbības mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas 

valsts pārvaldē, politikā, biznesā un cilvēku savstarpējās attiecībās. 2020. gadā organizācija īstenoja 
statūtos noteiktos uzdevumus mērķa sasniegšanai, īpaši pievēršoties korupcijas risku apzināšanai un to 
mazināšanai, Saeimas darbības uzraudzībai un analīzei, trauksmes celšanas tēmas aktualizēšanai, kā arī 
aktualizēja jautājumu par lobēšanas regulējuma nepieciešamību Latvijā 

 
2. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 

 
 
2020. gadā Delna veiksmīgi turpināja īstenot Sabiedriskā labuma aktivitātes, statūtos noteiktos uzdevumus. 

Nozīmīgākie Delnas darbi un sasniegumi: 
Publicēti ikgadējā Korupcijas uztveres indeksa rezultāti. Sabiedrība iepazīstināta ar jaunākajiem Transparency 

International Korupcijas uztveres indeksa 2019 rezultātiem. 
Veicināta sabiedrības uzraudzība pār Saeimas deputātu darbu. Veikta deputātu balsojumu “atturos” analīze. 

Delna apkopoja datus par Saeimas deputātu izvēli plenārsēdēs balsot „atturos” nevis skaidri paust savu 
viedokli ar „par” vai „pret”. Laika periodā no 01.10.2019. – 14.05.2020. konstatēts, ka pieaudzis to deputātu 
skaits, kas balso tikai „par” vai „pret”, nevienā balsojumā neizvēloties balsot „atturos.” 

Analizēta Saeimas darbība. Delna analizēja Saeimas nozīmīgākos darbus korupcijas mazināšanai, kā arī 
atklātības un labas pārvaldības veicināšanai. Pārskatā tika izcelti Saeimas lēmumi par finansējuma 
palielināšanu politiskajām partijām, reizē samazinot atļautā viena ziedojuma apjomu no privātpersonām. 
Tāpat tika atzīmēta jaunā ģenerālprokurora atlases kārtība, un veicinātām iespējām noteikt uzņēmumu 
reālos patiesā  labuma guvējus. 

Veicināta sabiedrības uzraudzība pār Saeimas deputātu darbu.  Delna atjaunojusi datubāzi 
www.deputatiuzdelnas.lv, piedāvājot jaunu atvērto datu rīku politisko partiju finansējuma atklātībai. Jaunā 
versija ļauj interaktīvā veidā apskatīt datus un informāciju par politisko organizāciju finansēšanu Latvijā un 
Saeimas deputātu deklarētajām interesēm. Publicēts pētījums, sniedzot ieskatu, kā izmantot tiešsaistes 
rīku “Deputātu uz Delnas”, lai identificētu Latvijas politisko organizāciju (partiju) finansēšanas tendences un 
Saeima deputātu ārējās intereses. 

Uzraudzīti Aizsardzības ministrijas ar Covid-19 saistītie iepirkumi. Delna kā neatkarīgs novērotājs uzraudzīja ar 
Covid–19 saistīto valsts centralizēto iepirkumu veikšanu. Šajā laikā Delna piedalījās darba grupas sēdēs 
un vērtēja iepirkumu procesus. Delnas mērķis bija uzraudzīt ārkārtējās situācijas centralizēto iepirkumu 
procedūru, ievērojot labas pārvaldības principus un normatīvajos aktos noteikto. 

Amatpersonu atlase. Delna piedalījās Valsts policijas priekšnieka atlases komisijā kā novērotājs ar 
padomdevēja tiesībām. Atlases procesā Delna norādīja uz nepieciešamību skaidrot kandidāta atbilstību 
kritērijiem, mazinot sabiedrības bažas par atlases procesu. 

Vadītas apmācības par interešu konfliktu novēršanu. Delna vadīja semināru par interešu konfliktiem un to 
novēršanu nevalstiskajās organizācijās, skaidrojot, kā atpazīt interešu konfliktus, kādas ir tipiskākās 
interešu konflikta situācijas nevalstiskajā sektorā, un, kā novērst interešu konflikta risku. 

Vecināta jauniešu izpratne par skolas budžeta veidošanos un budžeta atklātību. Delna īstenoja projektu 
„Skolēnu iesaistīšana līdzdalīgā budžeta veidošanā Latvijas skolās”, veicinot skolēnu izpratni par to, kā 
iesaistīties lēmumu pieņemšanā un budžeta veidošanā savās skolās un pašvaldībās, kā uzraudzīt tā izpildi 
un pieprasīt atklātību. Projektā  kopumā piedalījās sešas skolas no visas Latvijas. 

Valsts pārvaldes darbinieku apmācības. Delna apmācīja nepilnus 600 valsts pārvaldes darbiniekus no 
kontrolējošām institūcijām, uzraugošajām institūcijām, ministrijām, tiesībaizsardzības institūcijām. Mācības 
tika organizētas Valsts administrācijas skolas īstenotā projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā 
pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros. 

Organizēta diskusija par korupcijas mazināšanu Rīga domē. Delna pirms Rīgas domes vēlēšanām rīkoja 
diskusiju ar domes priekšsēdētāja amata kandidātiem, lai noskaidrotu, kā viņi plāno mazināt korupciju 
Rīgas domē un nodrošināt atklātību par domes un to kapitālsabiedrību darbību. 

Tiešsaistes rīka „Opener” prototipa izstrāde. Opener ir tiešsaistes rīks, kas ļauj pārskatīt datus par iepirkumu 
procedūrām, ļaujot vizualizēt ziedojumus no uzņēmumu valdes locekļiem, kas saņēmuši valsts pasūtījumus 
2018. un 2019. gadā, ļaujot identificēt gadījumus, kad politiskais finansējums ir veikts apmaiņā pret valsts 
pasūtījumu. Nepieciešams piesaistīt finansējumu, lai rīku attīstītu. 

Sekots līdz AB.LV bankas pašlikvidācijas procesam. Delna sekoja līdz AB.LV bankas pašlikvidācijas procesam, 
norādot uz nepieciešamību nodrošināt, lai Latvijas tiesībsargājošās iestādes savu darbu veiktu profesionāli, 
un spētu to novest līdz rezultātam, ieviešot skaidrību par bankas īpašnieku atbildību. 

Strādāts pie nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas.  Delna kopā ar starptautisko pretkorupcijas 
organizāciju Transparency International un tās nodaļām Lietuvā un Zviedrijā publicēja ziņojumu, vēršot 
uzmanību uz nepilnībām Eiropas Savienības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmā, 
ko izgaismoja jaunie atklājumi par Swedbank darbu Zviedrijā un Baltijas valstīs. 

Trauksmes celšanas tēmas aktualizēšana, rīkojot attālināto Trauksmes celšanas konferenci, kurā piedalījās 
vairāk nekā 300 dalībnieki. Apkopoti pirmie secinājumi par trauksmes celšanas mehānisma darbību 
Trauksmes celšanas likuma pirmajā darbības gadā. Veicināta publiskā un privātā sektora izpratne par 
efektīvas un funkcionējošas trauksmes celšanas sistēmas nozīmi korupcijas novēršanai. 

Aktualizēta lobēšanas regulējuma nepieciešamība. Gada nogalē Delna rīkoja konferenci „Ceļā uz interešu 
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aizstāvības tiesisko regulējumu Latvijā”, kas bija veltīta interešu aizstāvības regulējuma izstrādei, 
iepazīstinot ar starptautisko praksi regulējuma izstrādē atklātas lobēšanas nodrošināšanai. 

Delnas Trauksmes celšanas centrs. Saņemti 45 iesniegumi, no kuriem 4 ir identificēti kā trauksmes cēlēja 
ziņojumi. Centra noslodze gada laikā ir bijusi nevienmērīga – bija vērojama strauja saņemto iesniegumu 
skaita samazināšanās laikā no 2020. gada marta līdz novembrim. Tas ir skaidrojams ar Covid–19 
pandēmijas dēļ noteiktajiem ierobežojumiem, tajā skaitā attālinātā darba aktualizēšanos, kā rezultātā 
ikdienā vairs nav iespējas atrasties ierastajā darba vidē un novērot iespējamus pārkāpumus vai 
negodprātīgu rīcību darba vietā. Savukārt, 2020. gada novembrī atkal novērojama iesniegumu skaita 
paaugstināšanās. 

2020. gadā Delna uzņēma 10 jaunus biedrus, gada beigās Delnā bija 95 biedri.  
Aptuveni 15 % Delnas darbinieku nostrādātās stundas 2020. gadā tika veltītas pro bono (neapmaksātam) 

darbam. 2020. gadā likvidējām pilnsabiedrību “Delna un partneri”.  
Delna nodrošina atklātību par savu darbu, regulāri publicējot informāciju Delnas mājaslapā un sociālajos tīklos, 

izsūta ziņu lapu “Ziņas uz Delnas”. Delnas darbinieki un padome ir uzsākuši darbu pie Delnas 2021.2025. 
gada stratēģijas izstrādāšanas, kas tiks pabeigta 2021. gadā. 

Delnas turpinās stādāt pie jaunu projektu piesaistes, lai sasniegtu organizācijas mērķus un īstenotu uzdevumus.  
Galvenās paredzamās aktivitātes 2021. gadā: 
Trauksmes celšanas centra darbības stiprināšana – trauksmes cēlēju un ziņotāju konsultēšana, trauksmes 

cēlēju rokasgrāmatas izstrādāšana un mājaslapas www.celtrauksmi.lv uzturēšana un satura papildināšana. 
Latvijas un Norvēģijas pašvaldību atklātības indeksa rezultātu publicēšana. 
Darbs pie interešu pārstāvības atklātības regulējuma – lobētāju aptauja, diskusijas, fokusa grupas, iesaistīšanās 

darbā pie likuma izstrādes. 
Regulāru Delnas ziņu lapu sagatavošana un izsūtīšana, t. sk. par korupciju un atklātību. 
Uzņēmējdarbības atklātības veicināšana – uzņēmumu pretkorupcijas un atklātības informācijas publicēšanas 

mājaslapās principu izstrāde un popularizēšana. 
Latvijas skolēnu pilsoniskās aktivitātes veicināšana, skolu godprātības tīkla veidošana, aktīvistu izglītošana par 

korupciju un atklātību. 
13. Saeimas darba analīze. 
Diskusiju veicināšana par pretkorupcijas aktivitātēm un atklātību, organizējot diskusijas sarunu festivālā LAMPA. 

 
 
3. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma 

 
Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits 2020. gadā: 6 
Darba algu kopsumma: 82 766 EUR. 
 
4. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem. 

 
Skaidrojumi par noteiktiem bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem ir sniegti šī gada pārskata 
pielikumos.  
 
 
5. Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas 
 
No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt 
finanšu pārskata novērtējumu.  
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 

  
Ziedojumu un 
dāvinājumu 

izlietojuma apraksts 

Ziedojumu 
un 

dāvinājumu 
izlietojums 

(EUR) 

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma 
summa (EUR) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (EUR)* 

Sabied-
riskā 

labuma 
darbī-
bas 

joma** 

Sabied-
riskā 

labuma 
mērķa 

grupa*** 

Sabied-
riskā 

labuma 
guvēju 
skaits 

Vispā-
rējie 

ziedoju-
mi 

(neiero-
bežotai 
lietoša-

nai) 

mērķziedojumi 
(noteiktiem 
mērķiem) 

anonīmi 
ziedojumi 
un dāvi-
nājumi 

sabiedriskā 
labuma 

darbībai (SL) 

administra-
tīvajiem 

izdevumiem 
(AI) 

pārējiem 
saimnieciskās 

darbības 
izdevumiem 

(SD) 

citiem 
mērķiem un 
uzdevumie

m (SC) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, 
darba devēja daļa par 
bezdarbnieku ar 
invaliditāti 
nodarbināšanu  

233 233   233    3 3 1 

2 Prezidentūras projekta 
līdzfinansējums 235 235   235    3   

3 

Trauksmes celšanas 
centra darbības 
nodrošināšana - 
iedzīvotāju juridiskās 
konsultācijas par 
saņemtajiem 
ziņojumiem. 

2802 2802   2802    3 17 45 

4 

Specializēto mācību 
“Korupcijas un interešu 
konflikta risku 
novēršana valsts 
pārvaldē 
nodarbinātajiem” 
nodrošināšana” 

1623 1623   1623    4 17 593 

5 Atvaļinājuma naudas 1714 1714    1714      

6 

Projekts “Engaging 
Students: Participatory 
Budgeting at Latvia's 
Schools”, darba alga 
S.Rubene, 2020. gada 
novembris, decembris 

310 310 
   310    3; 4 5; 15  
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Kopā 6917 6917   5203 1714 - -  - 
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Piezīmes.  
* Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids:  
SL  – sabiedriskā labuma darbībai;  
AI – administratīvajiem  izdevumiem;  
SD  – pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem; 
SC – citiem mērķiem un uzdevumiem. 

 

  
* *Norādot sabiedriskā labuma darbības jomu, tiek lietoti šādi kodi: *** Norādot sabiedriskā labuma mērķa grupu, tiek lietoti šādi kodi: 
1 – labdarība; 1 – ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu; 
2 – cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība; 2 – nepilnās ģimenes; 
3 – pilsoniskas sabiedrības attīstība; 3 – cilvēki ar invaliditāti; 
4 – izglītības veicināšana; 4 – personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu; 
5 – zinātnes veicināšana; 5 – 15–25 gadus veci jaunieši; 
6 – kultūras veicināšana; 6 – personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm; 
7 – veselības veicināšana; 7 – ilgstošie bezdarbnieki; 
8 – slimību profilakse; 8 – bezpajumtnieki; 

 9 – sporta atbalstīšana; 9 – cilvēktirdzniecības upuri; 
 10 – vides aizsardzība; 10 – politiski represētās personas; 
 11 – palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās; 11 – personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts 

kaitējums, un viņu ģimenes; 
 12 – sabiedrības (it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu) 

sociālās labklājības celšana. 
12 – Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un 
viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un 
viņu ģimenes; 

 13 – personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai 
datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes; 

 14 – ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti; 
 15 – bērni; 
 16 – no vardarbības cietušās personas; 
 17 – cita. 

Pielikums no 13. līdz 20. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
___________________ 
Inese Tauriņa 
Direktore 
 
2021. gada 24. martā
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No vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskats 
 

  2020 2019 
Piezīme EUR EUR 

   
  1. Pārskata gadā saņemtie vispārējie 

ziedojumi 
 

15 12851 6 891 
     
 2. Vispārējo ziedojumu izlietojuma 

summa 
 6917 3 153 

  3. Ziedojumu izlietojums 
administratīvajiem izdevumiem (ne 
vairāk par 25% no 2.ailes) 

 
 

1714 699 
     

 
Pielikums no 13. līdz 20. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
___________________ 
Inese Tauriņa 
Direktore 
 
 
2021. gada 24. martā 
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Finanšu pārskata pielikums 
 
Grāmatvedības politika 
 
Biedrības gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumiem Nr. 
808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 808). 
 
Biedrības pārskata gads ir 12 mēnešu periods no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. 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: 

 31.12.2020. 31.12.2019. 
USD  1.22710 1.12340 

 
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. 
 
Uzkrātās saistības 
 
Uz pārskata perioda beigām ir izveidotas uzkrātās saistības pret darbiniekiem par neizmantotiem atvaļinājumiem, kas aprēķinātas 
saskaņā ar neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu uz 2019 gada 31. decembri un dienas vidējo darba algu pārskata gada pēdējos 
sešos mēnešos. Uzkrātās saistības darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem atspoguļoti Pārējo kreditoru sastāvā. 
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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 

 2020 
 

2019 

 EUR EUR 
Biedru naudas 1 549 1 480 
 1 549 1 480 

 
(2) Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 

 2020 2019 
 EUR EUR 
Ziedojumi neierobežotai lietošanai 12851 13577 
Ziedojumi ierobežotai lietošanai 500 500 
 13351 14 077 

 
(3) Saņemtās dotācijas 

 2020 2019 
 EUR EUR 
Valsts nodarbinātības aģentūra 1290  
Valsts budžets – NVO fonds 39909 16 411 
Valsts administrācijas skola 17778 7 750 
LR Valsts kontrole  2 470 
 58977 26 631 

 (4) Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 
 2020 2019 
 EUR EUR 
Ieņēmumi no apmācībām 2900 20 657 
 2900 20 657 

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

 2020 2019 
 EUR EUR 
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ASV vēstniecība 2602 2500 
Vācijas vēstniecība 16972 - 
Transparency International 51438 95834 
Konrad Adenauer Stiftung pārstāvniecība 1151 - 
Ziemeļu ministru padomes birojs  10713 
Nodibinājums Atklātības fonds 7022 2082 
Nīderlandes vēstniecība 1950 800 
Finanšu ministrija 2879  
Kultūras ministrija 1570  
OECD  1266 
PBLA pārstāvniecība 1000  
Aktīvo iedzīvotāju fonds 5702  
 92 286 113 196 

 
(6) Citi ieņēmumi 

 2020 2019 
 EUR EUR 
Citi ieņēmumi 2026 1 126 
 2026 1 126 

 
(7) Citi izdevumi 

 2020 2019 
 EUR EUR 
Profesionālo pakalpojumu izmaksas 16868 3816 
Projektu realizācijas izdevumi 24177 53283 
Komandējumu izdevumi 1935 1231 
Telpu īre pasākumiem, apkalpošana  569 
Telpu noma 8453 5053 
Revīzijas izmaksas  908 1997 
Kantora izdevumi 725 673 
Bankas komisija 481 629 
Sakaru izdevumi 1689 957 
Biroja uzturēšanas izmaksas 339 318 
Mājaslapas izdevumi 912 173 
Transporta izmaksas 49 390 
Pasta izdevumi 135 6 
Darba drošības izdevumi 367 457 
Mazvērtīgais inventārs  130 
Citas izmaksas 764 816 
 57 802 70498 

 
(8) Pamatlīdzekļi 
 

 Pārējie 
pamatlīdzekļi un 

inventārs 
 EUR 

Sākotnējā vērtība   
31.12.2019. 51 912 
Iegādāts 0 
31.12.2020. 51 912 
  
Uzkrātais nolietojums  
31.12.2019. 50 029 
Aprēķināts par 2020. gadu 842 
Uzkrātais nolietojums 31.12.2020. 50 871 
  
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2019. 1 884 
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2020. 1041 
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(9) Debitori 
 2020 2019 
 EUR EUR 
Uzkrātie ieņēmumi 1222 - 
Pārmaksātie nodokļi (skat. 13. piezīmi) 195 42 
Pārējie debitori 790 101 
 2207 143 

 
(10) Nauda 
 2020 2019 
 EUR EUR 
Naudas līdzekļi bankā 70 709 45 318 
 70 709 45 318 

 
(11) Fondi 
  
Mērķfonds EUR 
2019. gada 31. decembrī 5899 
 Mērķziedojumu palielinājums  500 
2020. gada 31. decembrī 6399 

 
Rezerves fonds EUR 
2019. gada 31. decembrī 13304 

Pārdalīti mērķfondā (500) 

Starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem 9326 

2020. gada 31. decembrī 22 130 

 
Rezerves fonda atlikums veidojas no Vispārējo ziedojumu atlikuma un saimnieciskās darbības ieņēmumu atlikuma 2020. gada 
31. decembrī. 
 
 

(12)  Citi aizņēmumi 
 2020 2019 
 EUR EUR 
Aizņēmums no SIA „NDH” – Ilgtermiņa daļa - 1144 
Aizņēmums no SIA „NDH” – īstermiņa daļa - 1144 
Citi aizņēmumi kopā  - 2 288 

 
2007. gada 17. aprīlī Biedrība saņēma aizņēmumu no SIA „Akots-G” EUR 15,000 apmērā. Saskaņā ar 17.02.2017 
atmaksas grafiku, aizņēmuma atmaksas termiņš ir 31.12.2021. Procentu likme – 4,7% gadā. Atlikums 2019. gada 
31. decembrī veido EUR 2288 (2018. gada 31. decembrī - EUR 3432). 2017. gada 23. novembrī Biedrības 
saņemto aizņēmumu no SIA “Akots-G” cedēja SIA “NDH”.  
2020. gadā aizdevums atmaksāts pilnā apmērā 
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(13) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 
 

  
Nekustamā 

īpašuma 
nodoklis 

Sociālās 
apdroši-
nāšanas 

iemaksas 

 
Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 

Uzņēmējdar
bības riska 

valsts 
nodeva 

 
 
 

Kopā 
 EUR EUR EUR EUR EUR 

Parāds 31.12.2019. 27   4 31 
(Pārmaksa) 31.12.2019. - 61 369 - 430 
Aprēķināts par 2020. gadu - 29485 17608 23  
Samaksāts 2020. gadā - 29540 17318 17  
Parāds 31.12.2020. 27   10 37 
(Pārmaksa) 31.12.2020. - 116 79 - 195 

 
 

(14)  Pārējie kreditori 
 2020 2019 
 EUR EUR 
Nākamo periodu ieņēmumi par projektiem 43139 18517 
Uzkrātās saistības 2196 6593 
Avansa norēķini 31  
Norēķini par darba algu 26  
 45392 25865 
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(15) Saņemtie ziedojumi neierobežotai lietošanai 

 

 Nosaukums Reģistrācijas numurs/ 
personas kods 

2020 
2019 

    EUR EUR 
EAZYONE SIA  7000 7 000 

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 
personas   

7 000 

7 000 

Trimdadimd Books (Jānis Kļaviņš)   200 - 
LATVIAN CREDIT UNION LTD – Delnas 
atbalsta grupa Toronto: Kaspars Tūters, Valda 
Zobens, Voldemārs Gulēns, Vizma Maksinš, 
Anda Libers, Valda Gustavs, Ivars Stārasts, 
Maruta Voitkus-Lukins, Juris un Alda Steprāns, 
Viesturs un Inga Zarinš, Elmārs Neimanis 

 

 1721 

Ārvalstu juridiskās personas  
200 1721 

Abene Aija Ingrīda   50 
Alksne Agnese   10 
Atrēns Jānias  50 

 

Ātrēns Kārlis Jānis jun.  120 
 

Bērziņš Guntis  600 600 
Bolšaitis Pēteris Pauls  240 260 
Briede Jautrīte  152 76 
Čigāne Lolita  180 180 
Celms Pēteris  120 30 
Dārziņš Andris un Dace   200 
Dubrova Lita  24 90 
Herca Marta  60 20 
Goluba Evija  180 45 
Gulēna Ilze  180 180 
Grišāne Aiga  50  
Jēkabsons Edgars   35 
Kārkliņa Rasma  976 146 
Kļaviņš Filips Klāvs   12 
Kļaviņš Jānis   200 
Krastiņa Daina Emīlija  204 94 
Krauja Alise  60 45 
Lapiņās Edgars  15  
Langins Maggie   100 
Liepiņa Baiba Ingve   500 
Mudulis Filips  30 20 
Muksimovs Oskars  10  
Nortone Sabīne  50  
Pētersone Krista  300 300 
Plāte Raimonda  30  
Priede Ieva  56  
Reveliņš Mārcis  26  
Rikarde Baiba  1  
Rokpelnis Kārlis  80 50 
RUBLOVSKA AGATE  25  
Rubesa Baiba   50 
Rozmanis Aivars   100 
Skujinš Aivars   26 
Stafecka Līga   50 
Strazds Kaspars  240 240 
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Steprāns Juris  102  
SURMOVIČS ARTŪRS  15  
Šmits Mārtiņš   20 
Šteins Mārtiņš   30 
Tauriņa Inese  120 130 
Tauriņš Andris  10 20 
Tērmanis Pēteris  240 160 
Upīte Aija  20 40 
Liepiņš Valdis  240 173 
Vaivars Mārtiņš  120 30 
Vanaga Nora   40 
Vasarājs Kārlis Amandus  52 100 
Verners Valdis   24 
Vildaus Anna   50 
Zēgnere Velga Daina   130 
Zēgners Ģirts Jānis  210 230 
Zaķis Auseklis   65 
Udrase Baiba  50  
Veide Jānis  80  

Fiziskās personas (rezidenti)   
5320  4851 

Sullivan Shawn  85  
Tomassini Nicole  2  
Traskovskis Monese  0.3  

Fiziskās personas (nerezidenti)  
87  

  
  

  
  

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji   244 5 

Kopā saņemtie ziedojumi neierobežotai 
lietošanai   

12851 13577 
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(16) Saņemtie ziedojumi noteiktiem mērķiem 
 

 Nosaukums Reģistrācijas numurs/ personas 
kods 

2020 2019 

     EUR 

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 
personas   

- - 

Alianse pret korupciju Latvijā   
 

Ladjevardi Hamid  500 500 
Fiziskās personas (rezidenti)   500 500 

Kopā saņemtie ziedojumi noteiktiem 
mērķiem   

500 500 

 
 
 
___________________ 
Inese Tauriņa 
Direktore 
 
2021. gada 24. martā 
 
 


