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Ziņas par biedrību 

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese  
 
Biedrība "Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) 
Linezera iela 3, Rīga, LV-1006 
 
2. Organizācijas reģistrācijas numurs  
40008005345, datums 2004. g. 24. septembris 

 

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem:  

Andris Veik enieks, valdes prieks se de ta js. 

DARBĪBAS UZDEVUMI 

1. Iesta ties par vispa ratzī to cilve ktiesī bu garante s anu ar HIV infice taja m persona m 
2. Palī dze t HIV infice taja m persona m integre ties sabiedrī ba  
3. Veicina t HIV infice to socia lo aktivita ti 
4. Uzlabot HIV infice to personu dzī ves kvalita ti, sniedzot: 
➢ socia lo un psiholog isko atbalstu, 
➢ jauna ko informa ciju par HIV infice to veselī bas un a rstniecī bas jauta jumiem. 
5. Cī nī ties pret AIDS epide mijas izplatī s anos 
6. Sadarboties ar naciona laja m un starptautiskaja m AIDS organiza cija m 

IZMANTOTĀS METODES MĒRĶU UN UZDEVUMU ĪSTENOŠANAI PĀRSKATA GADĀ 

Grupu darbs, lekcijas, semina ri, tematiski pasa kumi, sabiedrī bas informe s anas kampan as 
un pasa kumi indivī du veselī bas pratī bas paaugstina s ana , dalī ba starptautiska s HIV/AIDS 
konference s, piedalī s ana s semina ros, trenin os Latvija  un a rzeme s, apma cī bas, 
psiholog iska  un emociona la  palī dzī ba, lī dzī gs-lī dzī gam (peer-to-peer) konsulta ciju 
sniegs ana, konsulta ciju sniegs ana foruma , vasaras nometnes organize s ana, 
lī dzdarbos ana s cilve ku, kas dzī vo ar HIV, tī klojumos un apvienī ba s Baltija  un a rzemes, 
projektu pieteikumu sagatavos ana un iesniegs ana potencia lajiem donoriem, biedru 
kopsapulces, valdes se des u.c. 

ORGANIZĀCIJAS SVARĪGĀKIE SASNIEGUMI PĀRSKATA GADĀ UN TĀS ATTĪSTĪBAS 
PERSPEKTĪVAS 

Aktī va darbos ana s interneta vide , tiek uzture ts biedrī bas Twitter profils, kurs  aktī vi 
darbojas, lai informe tu me rk a grupu un sabiedrī bu par aktua la m te ma m, ka  arī  
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www.facebook.com/biedribaAGIHAS  profils, kuram ir turpat 600 sekota ji. Jaunizveidotai 
https://www.facebook.com/AGIHASwomen/ ar 100 sekota jiem. Biedrī ba uztur savu 
ma jas lapu www.agihas.lv, ka  arī  vietnes www.bistaminezinat.lv un www.parhiv.lv  
Tradiciona la s no HIV/AIDS mirus o piemin as dienas (maija tres aja  nede l a ) nozares 
vados o specia listu un NVO aktī vistu, politik u kopī ga svinī gas puk u dobes sta dī s ana LIC 
teritorija  ar garī dzniecī bas, nozares NVO, a rvalstu ve stniecī bu, HIV pacientu un 
sabiedrī bas aktī vistu. Ka  arī  mediju lī dzdalī bu. 
RD IKSD projekta „Es neesmu Tev bī stams” realiza cija  iesaistī ti 24 ar HIV infice tie, ka  arī  
8 brī vpra tī gie, izdalī ti 500 infolapas rī dziniekiem.  
LVM un Nodibina juma Ziedot.lv finanse taja  projekta  “Neesi viens” psihoemociona lo  
palī dzī bu 10 me nes u laika  san e ma 350 HIV+ Latvijas iedzī vota ji. Papildus tam projekta 
ietvaros notika aston as nodarbī bas g imene m ar be rniem, kuras ska ris HIV, kuras kopuma  
apmekle ja 84 cilve ki. S ī  projekta ietvaros ir arī  sniegts pa rtikas atbalsts socia li 
maznodros ina ta m g imene m. 
Projekta ‘Lī dzestī bas kabinets’ ietvaros trī s me nes u laika  (lī dz 1.04) pirms projektu 
pa rn e ma valsts, ir sniegtas vaira k ka  200 konsulta cija par lī dzestī bas nozī mi HIV infice to 
dzī ves kvalita tes un dzī vildzes saglaba s ana .  
Pilnī ba  pabeigts projekts ’Stigmas indekss Latvija ’ veicina ja biedrī bas starptautisko 
atpazī stamī bu. Pe c vienotas metodikas s is projekts realize ts vaira k neka  100 valstī s 
pasaule . Projekta ietvaros tikai kopienas spe kiem (HIV+ pacienti aptauja  HIV+ 
respondentus) veikts apjomī gs pe tī jums par HIV stigmatiza cijas lī meni Latvija . 409 
respondenti atbilde ja uz 84 jauta jumiem par HIV stigmu.  Ar pe tī juma rezulta tiem tika 
iepazī stina ti politikas veidota ji, realize ta ji, mediji un sabiedrī ba kopuma . Pe tī juma 
rezulta ti pieejami s eit:http://agihas.lv/wp-content/uploads/2020/03/AGIHAS-buklets-
Stigma-2019-1-44-PRINT-NEW1.pdf  
Ar Sabiedrī bas integra cijas fonda atbalstu realize ts projekts ‘HIV. Mī ti un patiesī ba’, kura 
ietvaros tika veikta 326 iedzī vota ju aptauja par HIV infekcijas pa rneses cel iem. Rezulta ti 
apkopoti un apskata mi s eit:http://agihas.lv/wp-content/uploads/2020/03/AGIHAS-
buklets-ZIN-aptauja-2019-PRINT.pdf Pirmo reizi Latvija  tika radī tas 3 D forma ta video 
filmas par HIV infekcijas izplatī bas veidiem. 
2019. gada  izdots buklets (‘HIV. Kopa  novecojot’, latvies u un krievu valoda , 1000 eks. liela  
tira z a . 
Biedrī bas ‘AGIHAS’ struktu rvienī ba ‘AGIHAS women group’ realize ja projektu 
‘Vardarbī bai nav attaisnojuma’, kura ietvaros tika realize ta HIV+ sievies u fotoizsta de un 
diskusija par vardarbī bai pakl auto sievies u te mu. 
Ir uzsa kts projekts “HIV. Kopa  me s varam uzzina t vaira k”, kuru atbalsta ASV ve stniecī ba 
Latvija  un kura ietvaros 10 A rpusg imenes apru pes iesta de s notiek divu modul u 
apma cī bas semina ri par pieaugs anu, puberta ti un dros a m attiecī ba m. Sagatavots buklets, 
apskata ms s eit: http://agihas.lv/wp-content/uploads/2020/03/Buklets-JAUNIESI-2020-
LAT.pdf  

http://www.facebook.com/biedribaAGIHAS
https://www.facebook.com/AGIHASwomen/
http://www.agihas.lv/
http://www.bistaminezinat.lv/
http://www.parhiv.lv/
http://agihas.lv/wp-content/uploads/2020/03/AGIHAS-buklets-Stigma-2019-1-44-PRINT-NEW1.pdf
http://agihas.lv/wp-content/uploads/2020/03/AGIHAS-buklets-Stigma-2019-1-44-PRINT-NEW1.pdf
http://agihas.lv/wp-content/uploads/2020/03/AGIHAS-buklets-ZIN-aptauja-2019-PRINT.pdf
http://agihas.lv/wp-content/uploads/2020/03/AGIHAS-buklets-ZIN-aptauja-2019-PRINT.pdf
http://agihas.lv/wp-content/uploads/2020/03/Buklets-JAUNIESI-2020-LAT.pdf
http://agihas.lv/wp-content/uploads/2020/03/Buklets-JAUNIESI-2020-LAT.pdf
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Starptautiska  projektu konkursa  AGIHAS tika atzī ts par vienu no uzvare ta jiem , lai 
realize tu projektu ‘HIV un prima ra  apru pe Latvija ’, ko finanse  ‘ViiV healthcare’. 2019. 
gada  ir sagatavota g imenes a rstu apma cī bas programma, projekta realiza cija turpina sies 
2020. un 2021. gada . 
Pasaules AIDS dienas kampan as ‘Bī stami nezina t’ ietvaros tika izveidota jauna ma jas lapa 
ar ta du pas u nosaukumu, radī ta vides rekla ma, kas sadarbī ba  ar ‘JC Decoux’bija izvietota 
204 loka cija s visa  Latvija  un kuru ka  minimums redze ja  500 000 Latvijas iedzī vota ji, 
vienlaikus HIV te mu pe c AGIHAS iniciatī vas aktualize ja Latvijas Naciona lais tea tris, 
izvietojot sava s izra z u programmin a s informa ciju par HIV infekciju, ka  arī  ‘Centra la  
laboratorija’ un ‘Egila Gulbja laboratorija’, kas kampan as ietvaros par draudzī gu cenu 
veica HIV analī zes visiem interesentiem. Kampan a nosle dza s ar muzika li informatī vu 
pasa kumu ‘Bailes un mī lestī ba’, sadarbī ba  ar Latvijas Naciona la  tea tra aktieriem un 
svinī gas tradiciona la s balvas “Gla sts” (par nozī mī gu ieguldī jumu HIV infekcijas izplatī bas 
mazina s ana  Latvija ) ceremonija, 2019. gada 1. decembrī . kla tiene , Anglika n u baznī ca , 
apmekle ja 160 indivī di, savuka rt Rī ga TV 24 reitinga me rī jums le s , ka ties raidi redze jus i 
aptuveni 40 000 skatī ta ju. 
Konstruktī va sadarbī ba un produktī va ar Veselī bas Ministriju Rī gas Austrumu Klī niska s 
Universita tes Slimnī cas staciona ru Latvijas Infektolog ijas centru, farma cijas kompa niju 
pa rsta vniecī ba m, Va cijas Federatī va s Republikas ve stniecī bu Latvija , ASV ve stniecī bu 
Latvija , A. S. ‘Repharm’ un citiem partneriem. 
Perspektī vas — apstiprina ti vaira ki projektu pieteikumi me rk a grupas dzī ves kvalita tes 
uzlabos anai. Sadarbī ba  ar AS “Latvijas valsts mez i”, “Latvenergo’, “EATG”, “ViiV helhtcare”, 
Rī gas Domes izglī tī bas, kultu ras un sporta departamentu. Iesniegts projekts SIF (Socia la s 
integra cijas fons) organize taja  konkursa . 
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Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi 

Finanšu pārskatu sagatavošanas principi 

Biedrī bas   "Atbalsta grupa infice tajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) finans u 
pa rskati sagatavoti saskan a  ar Latvijas Republikas likumu “Par gra matvedī bu”, Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 808 “Noteikumi par biedrī bu, 
nodibina jumu un arodbiedrī bu gada pa rskatiem”. 
Finans u pa rskatos par naudas vienī bu lietota Latvijas Republikas naudas vienī ba eiro 
(EUR).  
Finans u pa rskatu posten i nove rte ti atbilstos i s a diem gra matvedī bas principiem: 
a) pien emts, ka nodibina jums darbosies pa rredzama  na kotne ; 
b) finans u pa rskatu posten u nove rte s ana veikta ar piena cī gu piesardzī bu, t.i.: 

– posten os nora dī tie skaitl i pamatoti ar ierakstiem gra matvedī bas reg istros un 
attiecī giem attaisnojuma dokumentiem; 
– ien e mumu un izdevumu pa rskata  iekl auti tikai lī dz pa rskata gada beiga m gu tie 
ien e mumi; 
– nosakot pa rskata gada darbī bas rezulta tu, n emts ve ra  pa rskata gada beiga s esos o 
aktī vu ve rtī bas samazina jums; 

c) n emti ve ra  ar pa rskata gadu saistī tie ien e mumi un izdevumi neatkarī gi no attiecī ga  
re k ina san ems anas vai izrakstī s anas un maksa juma veiks anas datuma. Pa rskata gada 
izdevumi saskan oti ar attiecī ga  gada ien e mumiem; 

d) aktī va un pasī va posten i nove rte ti atsevis k i; 
e) finans u pa rskati sagatavoti un saimnieciskie darī jumi pa rskata gada  iegra matoti, 
n emot ve ra  s o darī jumu ekonomisko bu tī bu, nevis to formu. 

Nauda un naudas ekvivalenti 

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda banka . 
 
Ieņēmumu atzīšana 
Ien e mumus no ziedojumiem un ien e mumus no pies k irtajiem grantiem uzskaita saskan a  
ar kases principu pamatojoties uz san emtajiem naudas lī dzekl iem.  
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Finanšu pārskats 
Bilance 

AKTĪVS 
Pārskata 

gada 
beigās  

Iepriekšējā 
pārskata 

gada 
beigās 

Ilgtermiņa ieguldījumi 247.00 663.00 

I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:     

II PAMATLĪDZEKĻI: 247.00 663.00 

1. Nekustamais īpašums     

2. Pārējie pamatlīdzekļi  247.00 663.00 

III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI 0.00 0.00 

1. Akcijas un daļas     

2. Ilgtermiņa aizdevumi     

Apgrozāmie līdzekļi 30779.00 25101.00 

I KRĀJUMI: 0.00 0.00 

1. Materiāli     

2. Preces     

II DEBITORI: 26.00 2697.00 

III VĒRTSPAPĪRI     

IV NAUDA 30753.00 22404.00 

BILANCE 31026.00 25764.00 

    

PASĪVS 
Pārskata 

gada 
beigās  

Iepriekšējā 
pārskata 

gada 
beigās 

I FONDI: 30986.00 25093.00 

1. Pamatfonds     

2. Mērķfonds     

3. Rezerves fonds 30986.00 25093.00 

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 25093.00 33569.00 

3.2. pārskata gada rezerves fonds 5893.00 -8476.00 

II ILGTERMIŅA KREDITORI: 0.00 0.00 

1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm     

2. Citi aizņēmumi     

III ĪSTERMIŅA KREDITORI: 40.00 671.00 

1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm     

2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0.00 363.00 

3. Pārējie kreditori 40.00 308.00 

BILANCE 31026.00 25764.00 
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Ieņēmumu izdevumu pārskats 

Nr. 
p.k. 

Posteņa nosaukums  
Pārskata 

gada beigās  

Iepriekšējā 
pārskata 

gada beigās  

I Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas 0   

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 21889 58266 

III Saņemtie mantojumi 0   

IV Saņemtās dotācijas 1499 1483 

V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 0   

VI No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 37091 6489 

VII Citi ieņēmumi 20870 17924 

VIII Ieņēmumi kopā 81349.00 84162.00 

IX Izdevumi:     

1. Naudas maksājumi personām 0   

2. Materiālu izdevumi 1257   

3. Algas 12945 18486 

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 5358 5183 

5. 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 
norakstīšana 

416 502 

6. Citi izdevumi. 55480 68467 

X Nodokļi     

XI Izdevumi kopā 75456.00 92638.00 

XII Ieņēmumu un izdevumu starpība 5893.00 -8476.00 
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Detalizēts ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

 

I. Atlikums pārskata gada sākumā 21584.63 0.00 

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un 
dāvinājumu kopsumma 

26888.52 0.00 

1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 
(nodokļu maksātāja reģistrācijas kods) 

Neierobežotai lietošanai Noteiktiem mērķiem 

nauda manta 
(vērtības 

kopsumma) 

nauda manta 
(vērtības 

kopsumma) 

GLAXOSMITHKLINE LATVIA SIA, 40003633032 8000.00       
Merch Sharp and Dohme Latvia SIA, 40003661568 5000.00       
RPH Marketing Latvia AS, 40203063890 12000.00       
Baltic Sun SIA, 50003753101 287.23       
Erica Sunths SIA, 40103716152 760.00       

Kopā, EUR 26047.23 0.00 0.00 0.00 
2. Ārvalstu juridiskās personas (ārvalstu juridiskās 
personas nosaukums, juridiskā adrese un 
reģistrācijas numurs)         

Kopā, EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. Fiziskās personas (rezidenti) (nodokļu maksātāja 
reģistra kods (personas kods))         
Valdis Borskis, 14076410207 85.00       
Lelde Vaivode, 03019010529 25.00       
Sabīne Nortone, 19118712506 500.00       

Kopā, EUR 610.00 0.00 0.00 0.00 
4. Fiziskās personas (nerezidenti) (vārds, uzvārds, 
personas identifikācijas kods un valsts nosaukums)         

Kopā, EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 231.29       
6. Citi ziedotāji          

Kopā, EUR  231.29 0.00 0.00 0.00 
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma 
kopsumma 

40075.56   

  Neierobežotai lietošanai Noteiktiem mērķiem 

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un 
uzdevumiem 40075.56 0.00 
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai 38692.56 0.00 
  38692.56   
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem 0.00   
1.2. Administratīvajiem izdevumiem 1383.00   
  1383.00   
IV. Atlikums pārskata gada beigās 8397.59   
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2 3 6 7

1.Aids dienu pasākumu izdevumi 89.00 89 89 3, 16 80

2. Bukleta "HIV un Līdzestība" izdošanas izmaksas 1082.00 1082 1082 3, 16 1000

3. Biedrības prezentācijas izdevumi 920.00 920 920 3, 16 35

4. Izdevumi tematiskajiem pasākumiem HIV 

inficētajiem
1595.00 1595 1595 3, 16

140

5. Dalība starptautiskajos pasākumos 6496.00 6496 6496 3, 16 22

6. Projekta "Glāsts 2019" īstenošanas izdevumi 11652.00 0 0 0 0 0 0 0 3, 16 40000

6.1.TV ieraksta un pārraides tehniskās izmaksas 1179 1179 3, 16

6.2. Koncerta radošās izmaksas 2566 2566 3, 16 0

6.3. Pasākuma koordinācijas izmaksas 1465 1465 3, 16 0

6.4. Gaismas, skaņa, dizains, vīdžejs 1998 1998 3, 16 0

6.5. Telpu noma 240 240 3, 16 0

6.6. Balva ‚Glāsts - 2019‘ 1003 1003 3, 16 0

6.7. Video sagatavošana 2046 2046 3, 16 0

6.8.Ziedi, kafijas galds 1155 1155 3, 16 0

7. Novembra kampaņas reklāmas izmaksas 4369.00 4369 4369 0 3, 16 500000

8.  Izdevumi projekta "Līdzestības kabinets" 

īstenošanā
6177.00 3, 16

220

8.1.. Samaksa "Līdzestības kabineta" konsultantiem 

(tajā skaitā VSAOI 24.09%)
5742 5742 3, 16

0

8.2. Telpu noma 171 171 3, 16 0

8.3.Kabinetam nepieciešamā inventāra nodrošinājums 

(t.sk.kancelejas preces)
84 84 3, 16

0

8.4. Adimistratīvās izmaksas 180 0 180 3, 16 0

9. Izdevumi projekts "Stigmas indekss" īstenošanā 5917.00 3, 16 420

9.1. Pētījuma koordinēšanas izmaksas (tajā skaitā 

VSAOI 24.09%)
2159 2159 3, 16

0

9.2. Pētījuma Gala ziņojuma sagatavošana, 

redigēšana, maketēšana, iespieddarbu izmaksas
1350 1350 3, 16

0

9.3. Publicitātes izmaksas 616 616 3, 16 0

9.4. Projekta noslēguma konferences izmaksas 1192 1192 3, 16 0

9.5. Administratīvās izmaksas 600 0 600 3, 16 0

10. Līdzfinansējums RD finansētā projekta Es neesmu 

Tev bīstams! (līguma Nr.DIKS-19-823-lī) īstenošanā

101.00 101 101 3, 16

20

11. Līdzfinansējums Ziedot.lv finansētā projekta 

"Neesi viens", (līg.nr. 7.5/LVM/19/14) īstenošanā
310.00 310 310 3, 16

350

12. Līdzfinansējums SIF finansētā projekta "HIV. Mīti 

un patiesība",  (līguma Nr. 2019.LV/NVOF/IAS/002/45) 

īstenošanā

765.00 765 765 3, 16

306

13. Līdzmaksājums dalībai NVO BaCo pilnsapulcē 

Berlīnē
187.00 187 0 187

0

14. Pamatlīdzekļa nolietojums 416.00 416 0 416 0

40076.00 40076.00 0.00 0.00 38693.00 1383.00 0.00 0.00 542593

mērķziedojumi 

(noteiktiem 

mērķiem)

anonīmi ziedojumi 

un dāvinājumi

sabiedriskā 

labuma darbībai   

(SL)

administratī - 

vajiem 

izdevumiem (AI)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts

Ziedojumu un 

dāvinājumu 

izlietojums (euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā 

labuma darbības 

joma

Sabiedriskā 

labuma 

mērķa 

grupa

Sabiedriskā 

labuma guvēju 

skaits

vispārējie 

ziedojumi 

(neierobežotai 

lietošanai)

pārējiem 

saimnieciskās 

darbības 

izdevumiem (SD)

citiem mērķiem un 

uzdevumiem (SC)

4 5

Ziedojumu detalizēts izlietojums 
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Skaidrojums par finanšu pārskata posteņiem 
 
2019.gadā ir saņemti ziedojumi 26888.52EUR vērtībā. 
Dotācijas 
 2019.gads 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēts projekts “Es neesmu Tev 
bīstams”, Līg. Nr. DIKS-19-823-lī 1498.75 

KOPĀ: 1498.75 
No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 
 2019.gads 
Gilead Sciences Poland finansējums projektam “Bīstami nezināt” 4300.00 
J C General Services CVBA finansējums projektam “Bīstami nezināt” 3500.00 
AIDS Fondation finansējums projektam par ģimenes ārstiem 10835.00 
European Aids Treatment finansējums projektam “HIV, kopā novecojot” 1080.00 
Vācijas vēstniecības līdzfinansējums projektam “Glāsts 2019” 2000.00 
Eurasian Womens Network on AIDS finansējums projektam “Sieviete un Vardarbība” 1356.48 
ASV vēstniecības finansētais projekts “HIV. Kopā mēs varam uzzināt vairāk” 9019.57 

KOPĀ: 32091.05 
Citi ieņēmumi 
 2019.gads 
 Ziedot.lv, ziedotas preces mērķauditorijai 1257.01 
Latvijas Valsts meži, Ziedot.lv finansēts projekts “Neesi viens”, līg. Nr. 7.5./LVM/19/14  4000.00 
Latvijas Integrācijas fonda finansēts projekts “HIV. Mīti un patiesība” , 
Līg.Nr.2019.LV/NVOF/IAS/002/45 15613.32 

KOPĀ: 20870.33 
Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai 

 2019.gads 
Dotācijas izlietojums 1498.75 
Izdevumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētā projektā “Es 
neesmu Tev bīstams”, Līg. Nr. DIKS-19-823-lī 1482.54 
Ziedojumu izlietojums  40075.56 

Projektu un pamatdarbības nodrošināšanas izdevumi 33881.52 

Izdevumi projektu aktivitāšu nodrošināšanai 32504.88 
Pamatdarbības nodrošināšanas izdevumi  (riska nodeva, pasta pakalpojumi, transporta 
izdevumi, bankas pakalpojumi) 1376.64 

KOPĀ: 75455.83 
 
 
Nauda 
 2019.gads 
Banka 30753.22 

KOPĀ 22403.88 
Informācija par pamatlīdzekļiem 
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 2019.gads 
Iegādes vērtība gada sākumā 1507.03 
   Iegādāts pārskata gadā  0 
   Norakstīts pārskata gadā 0 
Iegādes vērtība gada beigās 1507.03 
Uzkrātais nolietojums gada sākumā 743.69 
   Aprēķināts par pārskata gadu 416.02 
   Norakstīts par pārskata gadu 0 
Uzkrātais nolietojums gada beigās 1259.71 
Atlikusī vērtība gada sākumā 663.34 
Atlikusī vērtība gada beigās 247.32 
Informācija par fondiem 
 2019.gads 
Rezerves fonds gada sākumā  25093.06 
   Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem  5892.82 
Rezerves fonds gada beigās 30985.88 
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 808 "Noteikumi 
par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem" biedrība par ieņēmumu pārsniegumu pār 
izdevumiem daļu palielina rezerves fondu. 
Informācija par nodokļiem un nodevām 
 01.01.2019 Aprēķināts  Samaksāts  31.12.2019 
 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -135.56 3013.13 3027.00 -121.69 
 Sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas -222.00 4989.16 5358.27 147.31 
Riska nodeva -5.46 15.84 16.00 -5.30 
 
Biedrība nav reģistrēta par ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu.   
Biedrībai nav bilancē neietvertu saistību (garantiju, galvojumu, ķīlu u.tml.)   
Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma 
 2019.g  

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā  3.7 

Aprēķinātās darba algas kopsumma 12766.35 
 
Valdes priekšsēdētājs par savu pienākumu pildīšanu pārskata gadā atlīdzību nesaņēma, darbinieki tika 
algoti uz projektu īstenošanas laiku. 
Atbildīgā persona:    
Andris Veiķenieks 
 


