
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība  
“Sabiedrība par atklātību – Delna” 

 
2021. GADA PĀRSKATS 

 

 



BIEDRĪBA „SABIEDRĪBA PAR ATKLĀTĪBU - DELNA”  
2021. GADA PĀRSKATS 

 
 

2 

 

 
 

SATURS 

 
 
 

Bilance 3 
  
Ieņēmumu un izdevumu pārskats 4  
  
Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 5–6 
  
Ziņojums 7–10 
  
Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un 
dāvinājumiem 

11–12 

 
No vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu 
pārskats 

 
13 

  
Finanšu pārskata pielikums 14–19 
  
Revidentu ziņojums 20 
  

 
  



BIEDRĪBA „SABIEDRĪBA PAR ATKLĀTĪBU - DELNA”  
2021. GADA PĀRSKATS 

 
 

3 

 

 
Bilance 2021. gada 31. decembrī 

 

AKTĪVS 

 
Piezīme 31.12.2021 

EUR 
31.12.2020 

EUR 

Ilgtermiņa ieguldījumi 
 580 1 041 

Pamatlīdzekļi 
 

8 580 1 041 

Apgrozāmie līdzekļi 
 87 317 72 917 

Debitori 
9 

6 940 2 208 

Nauda 
10 

80 269 70 709 

Aktīva kopsumma 
 87 789 73 958 

 

PASĪVS Piezīme 31.12.2021 
EUR 

31.12.2020 
EUR  

FONDI:  37 604 28 529 

 Mērķa fonds 11 6 939 6 399 

 Rezerves fonds: 11 30 665 22 130 

  Iepriekšējo gadu rezerves fonds  22 130 13 304 

  Pārskata gada rezerves fonds  8 535 8 826 

ĪSTERMIŅA KREDITORI:  50 185 45 429 

 
Nodokļi un valsts sociālās 
aprosināšanas obligātās iemaksas 12 0 37 

Pārējie kreditori 13 50 185  45 392 

Pasīva kopsumma  87 789 73 958 

 
Pielikums no 14. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī 
 

Posteņa nosaukums  Piezīme 
 

2021 
EUR 

 
2020 
EUR 

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 

gadskārtējās iemaksas 
1 

1 461 
1549 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 2 13 773 13351 

Saņemtās dotācijas 3 
57 931 

58 977 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 4 
6 418 

2 900 

No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais 

finansējums 
5 142 361 92 286 

Citi ieņēmumi 6 1 734 2 026 

Ieņēmumi kopā  223 676 171 088 

Izdevumi:    

1. Algas  108 067 82 766 

2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi  25 466 20 353 

3. 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

nolietojums un norakstīšana 
 462 842 

4. Citi izdevumi 7 80 606 57 802 

Izdevumi kopā  214 601 161 762 

Ieņēmumu un izdevumu starpība  9 075 9326 

 
Pielikums no 14. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. 

decembrī 

 

Nr. 
p.k. Posteņa nosaukums  Rindas 

kods 
Pārskata 

gada 
beigās  

Iepriekšējā 
pārskata 

gada 
beigās 

I Atlikums pārskata gada sākumā 10 
23862 17384 

  

1. 
Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi 

ziedojumi un dāvinājumi 
12 

17463 11485 

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

un dāvinājumi 
14 

6399 5899 

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 20 
13 773 13395 

  

1. Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 30 
13 233 12895 

  

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 40 
8000 7326 

1.2. Ārvalstu juridiskās personas 50 
1095 -  

1.3. Fiziskās personas (rezidenti) 60 4073 5305 

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti) 70 -  - 

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 80 - -  

1.6. Citi ziedotāji 90 65 264 

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 100 540 500 

  

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 110  -  - 

2.2. Ārvalstu juridiskās personas 120  -  - 

2.3. Fiziskās personas (rezidenti) 130  540 500 

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti) 140  -  - 

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 150  -  - 

2.6. Citi ziedotāji 160  - -  

 
Pielikums no 14. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 170 0 6917 

  

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

ziedojumi un dāvinājumi 
180 0 6917 

  

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 190 - 5203 

  
1.1.1. 

 Sabiedriskā labuma darbībai 200  - 5203 

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 0 0 

  

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 250 - - 

  
2.1.1. 

 Sabiedriskā labuma darbībai 260  -  - 

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 37 635 23862 

  

1. 
Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā 

anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 
310 30 696 17463 

2. 
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 

ziedojumi un dāvinājumi 
320 6939 6399 

 
Pielikums no 14. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Ziņojums 
 

 

1. 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 30.03.3017., 
priekšsēdētājs no 18.06.2020. 
Jēkabs Kārlis Rasnačs, padomes loceklis no 
25.03.2021., sekretārs 
Kaspars Strazds, padomes loceklis no 03.04.2017., 
priekšsēdētāja vietnieks 
Valdis Verners, padomes loceklis no 24.03.2016. 
Anna Plaudiņa, padomes locekle no 09.06.2020. 
Jana Simanovska, padomes locekle no 09.06.2020. 
līdz 11.10.2021. 
Roberts Matulis, padomes loceklis no  11.10.2021.  
Agnese Alksne–Bensone, padomes locekle no 
07.10.2020. 
Valdis Liepiņš – padomes loceklis no 08.2015 līdz 
25.03.2021 
 

Pārskata gads 2021. 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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2. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības 
no iepriekšējos gados izmantotajām metodēm 
 

 “Sabiedrības par atklātību – Delna” / Transparency International Latvia darbības mērķis ir veidot atklātu, 

taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas valsts pārvaldē, politikā, biznesā un 

cilvēku savstarpējās attiecībās. 2021. gadā organizācija īstenoja statūtos noteiktos uzdevumus mērķa 

sasniegšanai, īpaši pievēršoties korupcijas risku apzināšanai un to mazināšanai, Saeimas darbības 

uzraudzībai un analīzei, sekoja līdzi lobēšanas regulējuma izstrādei 13. Saeimā, piedalījās Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas biroja pretkorupcijas pasākumu plāna projekta (2021-2024) izstrādē, 

aktualizēja trauksmes celšanas tēmu un sniedza atbalstu trauksmes cēlējiem, kā arī vērsa uzmanību uz 

atklātības veicināšanu privātajā sektorā un privātā sektora pretkorupcijas politikām un iekšējām 

sistēmām.  

 

3. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 
 

Delna veiksmīgi turpināja īstenot sabiedriskā labuma aktivitātes, statūtos noteiktos uzdevumus.  

Nozīmīgākie Delnas darbi un sasniegumi:  

• Publicējām ikgadējā Korupcijas uztveres indeksa (KUI) rezultātus un 2020. gada Globālā korupcijas 

barometra rezultātus kopā ar rekomendācijām lēmumu pieņēmējiem. Atsaucoties uz KUI un GKB 

rezultātiem, aicinājām Saeimu un valdību 2021. gadā stiprināt politisko godaprātu, izstrādāt un 

pieņemt lobēšanas atklātības likumu, veicināt tiesībsargājošo iestāžu un tiesu sistēmas efektivitāti ar 

korupciju saistītās lietās, kā arī aicinājām uzņēmējus aktīvi piedalīties ar korupciju saistīto problēmu 

risināšanā, atklājot datus un informāciju par uzņēmumu struktūru un iekšējām korupcijas 

apkarošanas sistēmām, komunikāciju ar lēmumu pieņēmējiem un lobēšanu. Paralēli šiem darba 

virzieniem izglītojām sabiedrību par korupciju un tās negatīvajām sekām un veicinājām pilsonisko 

aktīvismu.   

• Darbs pie interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības regulējuma. Atbalstījām 13. Saeimu šī 

likumprojekta izstrādes darba grupā, sniedzām atzinumus un priekšlikumus likumprojekta izstrādes 

gaitā, kā arī skaidrojām sabiedrībai ieguvumus, ko šis likums sniegtu mūsu demokrātijai. 2021. gadā 

izstrādājām interešu pārstāvībai veltītu mājaslapu www.interesuaizstaviba.lv, kurā ievietojam aktuālo 

informāciju un 13. Saeimas progresu šī likumprojekta izstrādē. 2021. gada jūnijā publicējām plašu 

pētījumu par līdzšinējo lobēšanas praksi Latvijā “Izstrādājot lobēšanas regulējumu Latvijā” un rakstu 

izdevumā “Jurista Vārds” par lobēšanu Eiropas Savienībā un tās sasaisti ar Latvijas politiku. 

• Stiprinājām Delnas Trauksmes celšanas centra darbu. Regulāri konsultējām trauksmes cēlējus, kas 

vērsās pie organizācijas – analizējām dokumentus, sagatavojām vēstules iestādēm, konsultējām 

trauksmes cēlējus par tālākajiem soļiem u.tml. Aktīvi iesaistījāmies jaunā Trauksmes celšanas likuma 

sagatavošanā Valsts Kancelejā un Saeimā. Sagatavojām Rokasgrāmatu trauksmes cēlējiem, kurā 

skaidrojām trauksmes celšanas procesu un, kā tam sagatavoties. Publicējām vairākus skaidrojošus 

rakstus mājaslapā www.delna.lv un www.celtrauksmi.lv (šī ir Delnas veidota lapa, kas veltīta 

trauksmes celšanas popularizēšanai un skaidrošanai). 

• Izstrādājām vadlīnijas augsta līmeņa amatpersonu atlases procesa novērošanai un uzsākām novērot 

augstskolu padomju atlases procesu.  Lai nodrošinātu to, ka nevalstisko organizāciju līdzdalība 

amatpersonu izraudzīšanas procesā ir jēgpilna, Delna izstrādāja vadlīnijas, kas sniedz īsu ieskatu 

atlases procedūru regulējošos normatīvajos aktos, Delnas pieredzē augstāko amatpersonu atlases 

procesu novērošanā, kā arī starptautiski atzītajā labajā praksē.  

• Skolēnu iesaiste lēmumu pieņemšanā skolās. Organizējām skolēnu pilsoniskās līdzdalības projektu 

23 Latvijas skolās un tā ietvaros veicinājām skolēnu izpratni par to, kā iesaistīties lēmumu 

pieņemšanā un budžeta veidošanā savā skolā un pašvaldībā, kā uzraudzīt lēmuma izpildi un 

pieprasīt atklātību. 

• Papildinājām “Deputāti uz Delnas”. Delna papildināja un popularizēja sabiedrībā populāro tīmekļa 

vietni “Deputāti uz Delnas”, kurā ikviens interesents var gūt informāciju par politisko partiju 

finansēšanu Latvijā, privātajiem ziedojumiem un 13. Saeimas deputātu deklarētajām interesēm. 

Aicinājām pilsonisko sabiedrību un medijus izmantot šo rīku, lai sekotu līdzi deputātu interesēm.  

• Interešu konflikta pārvaldība. Sekojām līdzi grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” un proaktīvi reaģējam uz augsta līmeņa amatpersonu (augstskolu 

padomju locekļu un valsts kapitālsabiedrību padomju locekļu) deklarāciju  noslepenošanas 

mēģinājumu novēršanu. Vērsām uzmanību interešu konflikta pārvaldības trūkumiem Latvijā un 

vajadzību pārvērtēt esošo sistēmu un ieviest GRECO rekomendācijas.  

• Analizējām atklātību COVID-19 laikā. Publicējām ziņojumu par Covid-19 laikā valdības veikto 

pasākumu ietekmi uz atklātības līmeni Latvijā. Šī izpēte var kalpot kā viens no atskaites punktiem, 

vērtējot pandēmijas ietekmi uz Latvijas sabiedrību, un piedāvā vispārīgus rīcības virzienus 

pandēmijas negatīvo seku mazināšanai un demokrātijas noturīguma spēcināšanai. 

• Aktīvi iesaistījāmies Latvijas Prokuratūru Ētikas kodeksa atjaunošanā atbilstoši Valsts kontroles un 

OECD rekomendācijām. Prokuroru ētikas kodekss tika izstrādāts, līdzdarbojoties prokuratūrai un 

Delnai, pieaicinot arī ārvalstu ekspertus no Vācijas, Nīderlandes, Amerikas Savienotajām Valstīm un 

Igaunijas. 
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• Rīkojām apmācības un pretkorupcijas datu hakatonu valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Apmācības 

valsts pārvaldē nodarbinātajiem par interešu konfliktu novēršanu, korupciju, profesionālo ētiku, datu 

un tehnoloģiju izmantošanu korupcijas atklāšanā un novēršanā. 

• Vērsām uzmanību uz jaunajam tendencēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā. Publicējām 

pētījumu par nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas (naudas atmazgāšanas) gadījumiem Baltijas valstīs 

un vērsām uzmanību uz Latvijas finanšu sistēmas aktuālajiem apdraudējumiem, kas ir saistīti ar 

čaulas veidojumu un profesionālo pakalpojumu sniedzēju ļaunprātīgu izmantošanu, elektroniskās 

naudas un digitālo maksājumu nozares augošo popularitāti pasaulē. Vērsām uzmanību arī uz 

kriptovalūtu izmantošanu korupcijas gadījumu shēmās.  

• Izstrādājām un publicējām pašvaldību atklātības indeksu. Delna veica pilotpētījumu “Pašvaldību 

atklātības indekss” un  novērtēja Latvijas un Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni tādās jomās kā 

politika un lēmumu pieņemšanas procesi, organizatoriskā struktūra, finanses un publisko līdzekļu 

izmantošana, sabiedrības līdzdalības mehānismi, pretkorupcija un ētika, publiskie iepirkumi, 

pašvaldības uzņēmumu īpašumtiesības. Pētījumā vērtējām publiski pieejamo informāciju pašvaldību 

oficiālajās mājaslapās un skaidrojām pašvaldību informācijas atklātības apjomu.   

• Sniedzām priekšlikumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pretkorupcijas 

pasākumu plāna 2021–2024 izstrādē. KNAB plāns sniedz visaptverošu priekšstatu par ar korupciju 

saistītajām problēmām un norāda uz izpildāmiem rezultātiem. Turklāt paplašina jau esošo darbības 

jomu, aptverot arī privāto sektoru un darbu ar augstskolu studentiem. 

• Analizējām 13. Saeimas darbu korupcijas mazināšanai, atklātības un labas pārvaldības veicināšanai. 

Analīzi balstījām uz Saeimas deputātu frakciju un neatkarīgo deputātu viedokli par viņuprāt 

svarīgākajām korupcijas apkarošanas un atklātības veicināšanas iniciatīvām, kuras jau ir pieņemtas 

un vēl ir jāpieņem. 

• Reaģējām uz notikumiem un  vērsām uzmanību uz likuma ievērošanu valsts budžeta projekta 

sagatavošanā, un labas pārvaldības principiem neatbilstošu praksi.  

• Pētījam uzņēmumu atklātību un pretkorupcijas politikas. Delna veica pētījumu “Pretkorupcijas datu 

publiskošanas prakse uzņēmumos Latvijā 2021”, publicēja  atklāta biznesa vadlīnijas un uzsāka 

jaunu iniciatīvu “Nulles tolerance pret korupciju”, kurai aicina pievienoties uzņēmumus. 

• Delna nodrošina atklātību par savu darbu, regulāri publicējot informāciju Delnas mājaslapā un 

sociālajos tīklos, reizi mēnesī izsūta ziņu lapu “Ziņas uz Delnas” latviešu un angļu valodā.  

• Delnas darbinieki un padome noslēdza darbu pie Delnas stratēģijas (2021-2025) izstrādāšanas. 

Delna turpinās stādāt pie jaunu projektu piesaistes, lai sasniegtu organizācijas mērķus un īstenotu 

uzdevumus. Galvenās paredzamās aktivitātes 2022. gadā: 

• Trauksmes celšanas centra darbības stiprināšana – trauksmes cēlēju un ziņotāju konsultēšana, 

Rokasgrāmata trauksmes cēlēja, atjaunošana, ņemot vērā jaunas Trauksmes celšanas likumā 

ietvertos uzlabojumus un mājaslapas www.celtrauksmi.lv uzturēšana un satura papildināšana. 

• Atbalsts 13. Saeimai interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības regulējuma izstrādē un 

pieņemšanā, izglītojošais darbs sabiedrībā. Tīmekļa vietnes www.interesuaizstaviba.lv uzturēšana un 

satura papildināšana. Plānots, ka likumu pieņems 13. Saeima un tas stāsies spēkā 2023. gada 1. 

janvārī. 

• Regulāru Delnas ziņu lapu sagatavošana un izsūtīšana, t. sk. speciālās ziņu lapas par korupciju un 

atklātību sagatavošana. 

• Uzņēmējdarbības atklātības veicināšana – uzņēmumu pretkorupcijas un atklātības principu 

popularizēšana un uzņēmumu piesaiste Delnas iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”. 

• Latvijas skolēnu pilsoniskās aktivitātes veicināšana, jauniešu izglītošana un izpratnes veicināšana 

par pretkorupcijas tēmām, godīgumu, atbildību, cieņu un drosmi kā ieguvumu, veidojot attiecības ar 

cilvēkiem, darbojoties un iesaistoties savas apkārtējās vides un valsts attīstībā. Izglītojošo materiālu 

par pretkorupcijas tēmām radīšanā un izplatīšana jauniešu vidū. 

• Sabiedrībā populāras tīmekļa vietnes “Deputāti uz Delnas” papildināšana ar jauniem datiem.  

• Ekspertu forumu un publisku diskusiju organizēšana par pretkorupcijas aktivitātēm un atklātību. 

• Aktivitātes pirms 14. Saeimas vēlēšanām, pretkorupcijas un atklātības iniciatīvu iekļaušana politisko 

partiju pirmsvēlēšanu programmās, vēlētāju pratības veicināšana un diskusijas ar 14. Saeimas 

deputātu kandidātiem par iniciatīvām, kuras nākamajos gados ir jāīsteno.  

• Delnas analīze par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības 

kļūdaino rīcību Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosauktu to politisko 

amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas krīzes pārvaldībā, darbu. 

Ziņojuma publicēšana Delnas mājaslapā.  

• Delna 2012. gadā portālā Manabalss.lv izveidoja iniciatīvu “Publisku revīziju Saeimas budžetam!”, to 

parakstīja ap 11 000 iedzīvotāji un 2018. gadā iniciatīva tika iesniegta Saeimā. Taču tālāka virzība 

nenotika. 2022. gadā Delna aktualizēs šo iniciatīvu un veiks nepieciešamos pasākumus, lai 

nostiprinātu likumdošanā to, ka Valsts kontrole veic Saeimas budžeta revīziju.  

• Politisko partiju iekšējās demokrātijas stiprināšana. Delna analizēs partiju iekšējos normatīvos aktus, 

lai identificētu šobrīd pastāvošu praksi un sagatavotu priekšlikumus partijām iekšējo procesu 

pilnveidei. Paralēli sniegsim rekomendācijas 14. Saeimas sasaukumam par normatīvo aktu 
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izmaiņām, kas nepieciešamas, lai veicinātu atklātību un pieejamību attiecībā uz politisko partiju 

biedru sarakstu informāciju.  

 
 

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

Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits 2021. gadā: 6 

Darba algu kopsumma: 108 067 EUR. 

 

5. 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.  

 

 

6. 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  - - - - - - - - - - - 

Kopā - - - - - - - -  -
- 
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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 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
___________________ 
Inese Tauriņa 
Direktore 
 
2022. gada 21. martā
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No vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskats 
 
  2021 2020 

Piezīme EUR EUR 
   

  1. Pārskata gadā saņemtie vispārējie 
ziedojumi 

14 
13 233 6 891 

     
 2. Vispārējo ziedojumu izlietojuma 

summa 
 0 3 153 

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

 
 

0 699 
     

 
Pielikums no 13. līdz 19. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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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 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. 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: 

 31.12.2021. 31.12.2020. 
USD  1.13260 1.22710 

 
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 2021. gada 31. decembri un dienas vidējo darba algu 
pārskata gada pēdējos sešos mēnešos. Uzkrātās saistības darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem atspoguļoti Pārējo 
kreditoru sastāvā. 
 
  



BIEDRĪBA „SABIEDRĪBA PAR ATKLĀTĪBU - DELNA”  
2021. GADA PĀRSKATS 

 
 

15 
 

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 
 2021 

 
2020 

 
 EUR EUR 
Biedru naudas 1 461 1 549 

 1 461 1 549 
 
(2) Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 
 2021 2020 
 EUR EUR 
Ziedojumi neierobežotai lietošanai 13 233 12851 
Ziedojumi ierobežotai lietošanai 540 500 
 13 773 13351 

 
(3) Saņemtās dotācijas 
 2021 2020 
 EUR EUR 
Valsts nodarbinātības aģentūra 6 466 1290 
Valsts budžets – NVO fonds 29 423 39909 
Valsts administrācijas skola 22 042 17778 
 57 931 58977 
 (4) Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 
 2021 2020 
 EUR EUR 
Ieņēmumi no apmācībām 6 418 2900 
 6 418 2900 

 
 
(5) No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 
 2021 2020 
 EUR EUR 
ASV vēstniecība 1 689 2602 
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Vācijas vēstniecība 17 425 16972 
Transparency International 36 008 51438 
Konrad Adenauer Stiftung pārstāvniecība 0 1151 
Ziemeļu ministru padomes birojs 5997 0 
Nodibinājums Atklātības fonds 8184 7022 
Nīderlandes vēstniecība 8349 1950 
Finanšu ministrija 30 720 2879 
Kultūras ministrija 1334 1570 
Zviedrijas vēstniecība 6349 0 
PBLA pārstāvniecība 0 1000 
Aktīvo iedzīvotāju fonds 26 306 5702 
 142 361 92 286 

 
(6) Citi ieņēmumi 
 2021 2020 
 EUR EUR 
Citi ieņēmumi 62 2026 
Nodokļu korekcija 1672 0 
 1734 2026 

 
(7) Citi izdevumi 
 2021 2020 
 EUR EUR 
Profesionālo pakalpojumu izmaksas 41734 16868 
Projektu realizācijas izdevumi 16868 24177 
Komandējumu izdevumi 1927 1935 
Telpu īre pasākumiem, apkalpošana 439 0 
Telpu noma 8447 8453 
Revīzijas izmaksas  2632 908 
Kantora izdevumi 533 725 
Bankas komisija 764 481 
Sakaru izdevumi 1699 1689 
Biroja uzturēšanas izmaksas 2564 339 
Mājaslapas izdevumi 2570 912 
Transporta izmaksas 51 49 
Pasta izdevumi 142 135 
Darba drošības izdevumi 0 367 
Citas izmaksas 237 764 
 80 606 57 802 

 
(8) Pamatlīdzekļi 
 

 Pārējie 
pamatlīdzekļi un 

inventārs 
 EUR 

Sākotnējā vērtība   
31.12.2020. 51 912 
Iegādāts 0 
31.12.2021. 51 912 
  
Uzkrātais nolietojums  
31.12.2020. 50 871 
Aprēķināts par 2021. gadu 462 
Uzkrātais nolietojums 31.12.2021. 51 333 
  
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2020. 1 041 
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2021. 580 
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(9) Debitori 
 2021 2020 
 EUR EUR 
Uzkrātie ieņēmumi 5023 1222 
Pārmaksātie nodokļi (skat. 12. piezīmi) 1485 195 
Pārējie debitori 432 790 
 6 940 2208 

 
(10) Nauda 
 2021 2020 
 EUR EUR 
Naudas līdzekļi bankā 80 269 70 709 
 80 269 70 709 

 
(11) Fondi 

  
Mērķfonds EUR 
2020. gada 31. decembrī 6399 
 Mērķziedojumu palielinājums  540 
2021. gada 31. decembrī 6939 

 
Rezerves fonds EUR 
2020. gada 31. decembrī 22 130 

Starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem 9 075 

Pārdalīti mērķfondā 540 

2021. gada 31. decembrī 30 665 

 
Rezerves fonda atlikums veidojas no Vispārējo ziedojumu atlikuma un saimnieciskās darbības ieņēmumu atlikuma 2021. gada 
31. decembrī. 
 
 

(12) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 
 

  
Nekustamā 

īpašuma 
nodoklis 

Sociālās 
apdroši-
nāšanas 

iemaksas 

 
Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 

Uzņēmējdarbības 
riska valsts 

nodeva 

 EUR EUR EUR EUR 

Parāds 31.12.2020. 27  1001 10 
(Pārmaksa) 31.12.2020. - 1198  - 
Aprēķināts par 2021. gadu - 38 655 21 077 32 
Samaksātie nodokļi 
Vienotajā kontā 

59419 

Attiecinātā samaksa uz 
nodokļiem 31.12.2021 

- 31 037 19 397 29 

Veikta nodokļu korekcija, 
atbilstoši nodokļu atlikuma 
VID EDS sistēmā 

+27 +2450 -639 +10 

Nodokļu atlikums 
31.12.2021 0 

3970 3320 3 

Neattiecinātās iemaksas 
31.12.2021 

8778 

Nodokļu pārmaksa 
31.12.2021 

1485 
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(13)  Pārējie kreditori 
 2021 2020 
 EUR EUR 
Nākamo periodu ieņēmumi par projektiem 39 175 43139 
Kredītrēķins 1900  
Uzkrātās saistības 4 650 2196 
Avansa norēķini 84 31 
Norēķini par darba algu 36 26 
Pārējie kreditori 4 340  
 50 185 45392 

 
 

(14) Saņemtie ziedojumi neierobežotai lietošanai 
 

 Nosaukums Reģistrācijas numurs/ 
personas kods 

2021 2020 

    EUR EUR 
eazyBI, SIA 40103398174 7000 7000 
Mobile Marketing, SIA 40203335404 1000 - 

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 
personas   

8000 7 000 

Trimdadimd Books (Jānis Kļaviņš)   100 200 
NORTHERN BIRCH CREDIT UNION LIMITED  995 - 

Ārvalstu juridiskās personas   1095 200 

Abene Aija Ingrīda 26015714600 50 - 

Ātrena Kristīne Veronika  100 - 
Atrēns Jānis  0 50 
Ātrēns Kārlis Jānis jun. 26116012608 140 120 
Bērziņš Guntis 20093812612 450 600 
BĒRZKALNA ILGA ANITA  75 - 
Bolšaitis Pēteris Pauls 12073713000 160 240 
Briede Jautrīte 17096112307 - 152 
Čigāne Lolita 180873-10015 135 180 
Celms Pēteris 24129110136 60 120 
Dubrova Lita 18059210703 0 24 
Herca Marta  - 60 
Celma Evija 26028710318 180 180 
Gulēna Ilze 09014312605 135 180 
Grišāne Aiga  - 50 
Kārkliņa Rasma 07064613554 - 976 
Krastiņa Daina Emīlija 160551-13552 180 204 
Krauja Alise 28039112507 60 60 
Kurpniece Diāna  51 - 
Lapiņš Edgars  60 15 
Mudulis Filips 3101971158 - 30 
Muksimovs Oskars  - 10 
Nortone Sabīne  - 50 
Pētersone Krista 14048412360 - 300 
Plāte Raimonda  - 30 
Priede Ieva  - 56 
Reveliņš Mārcis  50 26 
Rikarde Baiba  - 1 
Rokpelnis Kārlis 21058411367 - 80 
RUBLOVSKA AGATE  - 25 
ROŽKALNE MARIKA  2 - 
Sakovičs Roberts  20 - 
Strazds Kaspars 13128510003 240 240 
Steprāns Juris  - 102 
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SURMOVIČS ARTŪRS  60 15 
Tauriņa Inese 16057912200 120 120 
Tauriņš Andris 7128211918 100 10 
Tērmanis Pēteris 27104212615 100 240 
Upīte Aija 01088711821 - 20 
Liepiņš Valdis 29073913003 240 240 
Vaivars Mārtiņš  120 120 
Vainovskis Māris  250 - 
Vasarājs Kārlis Amandus 9053813007 50 52 
Vinters Aivars Gunārs 27023613003 500 - 
Zēgners Ģirts Jānis 15045012606 240 210 
Udrase Baiba  - 50 
Veide Jānis  120 80 
Odins Renārs  25 - 
Fiziskās personas (rezidenti)   4073  5320 

Sullivan Shawn  - 85 
Tomassini Nicole  - 2 
Traskovskis Monese  - 0.3 

Fiziskās personas (nerezidenti)  0 87 

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji  0 0 

Citi ziedotāji   65 244 

Kopā saņemtie ziedojumi neierobežotai 
lietošanai   

13 233 12851 

 
 
 

(15) Saņemtie ziedojumi noteiktiem mērķiem 
 

 Nosaukums Reģistrācijas numurs/ 
personas kods 

2021 2020 

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 
personas   

- - 

Alianse pret korupciju Latvijā   
 

Ladjevardi Hamid 110648-14657 540 500 
Fiziskās personas (rezidenti)   540 500 

Kopā saņemtie ziedojumi noteiktiem 
mērķiem  - 

540 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gada pārskatu ar drošu e-parakstu parakstījusi valdes locekle Inese Tauriņa un gada pārskats satur laika zīmogu, 
skat. sertifikātu. 


