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Bilance 

 

 

AKTĪVS Skaidrojums 2020 2019 

    

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI    

I. Pamatlīdzekļi    

Pārējie pamatlīdzekļi 2.1. 609 972 

    

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

I.   Krājumi    

Krājumi  0 0 

II. Debitori    

1.Citi debitori 

2.Nākamo periodu izmaksas                                                                                                

 8 368 

0 

262 

0 

    

IV. Nauda (KOPĀ) 2.2. 75 872 32 326 

    

KOPĀ AKTĪVS  84 849 33 560 

    

 

PASĪVS 

 
  

    

I. FONDI    

3. Rezerves fonds 2.3. 46 247 3 615 

I. FONDI KOPĀ   46 247 3 615 

    

III. Īstermiņa kreditori    

1. Norēķini ar personālu  

2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 

3. Pārējie kreditori  

 

2.5. 

2.4. 

28 054 

         6 828 

3 720 

9 685 

         6 554 

13 706 

III. Īstermiņa kreditori kopā  38 602 29 945 

    

KOPĀ PASĪVS  84 849 33 560 

 

 

 

 

 

Ieva Leimane-Veldmeijere    

Direktore   

   

   

2021. gada 29. jūnijā  __________   
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

 

 

 

 Skaidrojums 2020 2019 

IEŅĒMUMI    

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas  28 43 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi   100 0 

Saņemtās dotācijas 

Projekti, finansējumi no ES, EEZ fondiem  

Citi ieņēmumi 

 

2.7. 

2.7. 

2.7. 

 

246 643 

41 034 

43 580 

 

521 418 

17 838 

30 604 

 

IEŅĒMUMI KOPĀ  331 385 569 903 

    

IZDEVUMI    

Atlīdzība par darbu  2.8. 189 614 344 234 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2.8. 45 678 82 927 

Citi izdevumi 2.9. 53 461 117 322 

IZDEVUMI KOPĀ  288 753 544 483 

    

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA  42 632 25 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieva Leimane-Veldmeijere    

Direktore   

   

   

2021. gada 29. jūnijā __________   
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

 

 

  2020 2019 

I. ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ  47   188 

II. PĀRSKATA GADĀ SAŅEMTO ZIEDOJUMU UN 

DĀVINĀJUMU KOPSUMMA 
 282 0 

1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie ziedojumi)  282 188 

1.1. Latvijas Republikā reģistrētā juridiskā persona  - - 

1.3. Fiziskās personas (rezidenti)  282 0 

2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumiem)  - - 

2.1. Latvijas Republikā reģistrētā juridiskā persona  - - 

2.3. Fiziskās personas (rezidenti)  - - 

    

III. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMA 

KOPSUMMA 
 0 141 

3.1. Pārējiem saimnieciskās darbības mērķiem   62 131 

3.2. Administratīviem izdevumiem  0 10 

    

IV. ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS  267 47 

    

Visi ziedojumi saņemti naudā. 

 

 

 

 

 

 

Ieva Leimane-Veldmeijere    

Direktore   

   

   

2021. gada  29. jūnijā __________   
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Ziņojums 

Vispārēja informācija par biedrību 

 

Biedrības nosaukums  

 

“Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” (RC 

ZELDA) 

Juridiskā adrese  Mārupes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1002 

  

Reģistrācijas numurs 

un datums  

40008114387, 2007. gada 18. aprīlis 

  

Biedrības Valde  Ieva Leimane-Veldmeijere, amatā kopš 2007. gada 26. jūnija, 

pārvēlēta amatā uz atkārtotiem termiņiem 2010.; 2013. gadā, 2016. un 2021. 

gadā, uz termiņu līdz 2026. gada 1. jūnijam. 

   

Padomes locekļi 

 

 

Kaspars Zālītis, amatā uz termiņu līdz 2023. gada 5. februārim. 

Liesma Ose, amatā uz termiņu līdz 2020. gada 5. februārim. 

Ulla Zumente Steele, amatā uz termiņu līdz 2023. gada 5. februārim 

Krista Vāvere, amatā uz termiņu līdz 2023. gada 5. februārim. 

  

Mērķu un uzdevumu 

sasniegšanas metodes 

un svarīgākie 

sasniegumi pārskata 

gadā 

RC ZELDA veic pētījumus, organizē diskusijas, seminārus un konferences, 

un īsteno projektus, kas veicina deinstitucionalizāciju un sabiedrībā balstītu 

garīgās veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību. RC ZELDA 

konsultē personas ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekus, kā arī 

citas ieinteresētās puses Latvijā par dažādiem personu ar garīga rakstura 

tiesību un interešu aizstāvības jautājumiem.  

  

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas: 

  
2020. gadā biedrība RC ZELDA iesaistījās Labklājības ministrijas (LM) Invaliditātes lietu nacionālās 

padomes, kā arī LM Sociālo pakalpojumu attīstības padomes darbā, sniedzot ieteikumus par personu 

ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizstāvību. 2020. gadā RC ZELDA sagatavoja trīs 

viedokļus: Tieslietu ministrijai par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumu Nr. 

761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”, Labklājības ministrijai par situāciju grupu 

dzīvokļos un Talsu novada domei par atbalsta personas pakalpojumu lēmumu pieņemšanā. 

Sniegtā bezmaksas juridiskā palīdzība 

 

RC ZELDA turpināja nodrošināt bezmaksas juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem jautājumos, kas 

skar biedrības darbības jomu. 2020. gadā biedrība RC ZELDA nodrošinājusi juridisko palīdzību 197 

lietās, sniedzot 563 konsultācijas. Ievērojamākā daļa no konsultācijām tika sniegtas pašām personām 

ar garīga rakstura traucējumiem (91 lieta). Pārējās 106 lietās konsultācijas lūguši tuvinieki (64 lietas), 

kā arī valsts, pašvaldību iestāžu, NVO vadītāji un darbinieki (42 lietas). 

 

Galvenokārt palīdzība tika sniegta jautājumos, kas saistīti ar personas tiesībām uz pienācīgu dzīves 

līmeni un sociālo aizsardzību (151 konsultācija 62 lietās); tiesībām uz rīcībspēju, tās pārskatīšanu un 

ierobežojumu noteikšanu (157 konsultācijas 48 lietās); un tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību 

(79 konsultācijas 116 lietās). 

 

RC ZELDA juristi sniedz ne tikai padomus, kā risināt personai aktuālo problēmu, bet sagatavo vai 

palīdz personām sagatavot dažādus iesniegumus pašvaldības un valsts iestādēm (t.sk. policijai, 

prokuratūrai, sociālajiem dienestiem) un pieteikumus tiesām (2020. gadā sagatavoti 15 pieteikumi 

tiesai). 2020. gadā RC ZELDA apmaksāja zvērināta advokāta palīdzību pārstāvībai tiesā divām 

personām – vienai noziedzīgā nodarījumā cietušai personai ar garīga rakstura traucējumiem (RC 

ZELDA finansējums) un vienai personai ar garīga rakstura traucējumiem lietā par aizgādības tiesību 



 “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” 2020. gada pārskats 
  
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 7 

atņemšanu (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas 

programmas finansējums). 

 

Atbalsta personas pakalpojuma lēmumu pieņemšanā ieviešana 

 

2020. gadā RC ZELDA turpināja īstenot pēc LM pasūtījuma (ar Eiropas Sociālā fonda un valsts 

budžeta finansējumu) uzsākto Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojektu, kura ietvaros 

laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. novembrim, tika nodrošināts atbalsta 

personas pakalpojums 332 personām ar garīga rakstura traucējumiem. 2020. gadā tika īstenots pēdējais 

izmēģinājumprojekta posms, kura laikā:  

 

1) tika veikts atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtējums un izstrādāti 

priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidei atbalsta personas pakalpojuma tālākai ieviešanai. Pieejams 

LM mājaslapā – https://www.lm.gov.lv/lv/gala-zinojums-atbalsta-personas-pakalpojuma-

izmeginajumprojekta-rezultatu-izvertejums;  

 

2) tika sagatavots detalizēts pakalpojuma satura, ieviešanas kārtības, pakalpojuma groza apraksts, kā 

arī analizētas iespējas pakalpojuma integrēšanai citos sabiedrībā balstītos sociālajos pakalpojumos 

vai aizgādņa institūtā, kā arī tika sagatavota Rokasgrāmata atbalsta personas lēmumu pieņemšanā 

pakalpojuma sniedzējiem (aprobētā versija). Pieejams LM mājaslapā – 

https://www.lm.gov.lv/lv/gala-zinojums-atbalsta-personas-pakalpojuma-apraksta-organizesanas-

un-finansesanas-kartibas-izstrade.   

 

Vienlaikus ar darbu pie pakalpojuma izstrādes, RC ZELDA turpināja nodrošināt atbalsta personas 

pakalpojumu lēmumu pieņemšanā 10 Latvijas pašvaldībās (Liepājas un Jelgavas pilsētās, Ogres, 

Tukuma, Cēsu, Gulbenes, Talsu, Balvu, Bauska un Daugavpils novados) 77 personām ar garīga 

rakstura traucējumiem. Pakalpojumu finansēja pašvaldības Labklājības ministrijas īstenotā ESF 

projekta “Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” ietvaros (76 personām), un 

papildus 1 personai pakalpojumu finansēja Bauskas novada pašvaldība no sava budžeta. Atbalsta 

personas pakalpojuma sniegšana sakrita ar laiku, kad COVID-19 dēļ Latvijā divas reizes tika 

izsludināta ārkārtējā situācija. Ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas laikā būtiski tika ierobežoti vai 

vispār pārtraukti dažādi pakalpojumi (gan valsts un pašvaldību nodrošinātie sociālie pakalpojumi 

personām ar GRT, gan veselības aprūpes un privātā sektora sniegtie pakalpojumi), atbalsta personas 

pakalpojums bieži vien bija vienīgais sociālais pakalpojums, ko personas ar GRT turpināja saņemt ne 

tikai attālināti, bet arī klātienē – savā dzīvesvietā vai tiekoties ar atbalsta personu brīvā dabā.   

 

RC ZELDA izveidotais Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā tika reģistrēts Labklājības 

ministrijas Sociālo pakalpojumu reģistrā (reģistrācijas kods: 0010000889919990702; Sociālo 

pakalpojuma sniedzēju reģistrācijas apliecība Nr. 1299) 2020. gada 11. martā kā sociālais 

pakalpojums. 

 

Organizētie un vadītie mācību semināri: 

1) Pēc LM pasūtījuma ar Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējumu laikā no 04.03.2020. 

līdz 21.07.2020. RC ZELDA sadarbībā ar biedrību “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” organizēja 

un vadīja klātienes mācības (100 stundas) Latvijas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem (piedalījās 18 

dalībnieki). 

 

2) Savukārt 2020. gada decembrī pēc LM pasūtījuma RC ZELDA uzsāka divu jaunu grupu apmācību 

(34 dalībnieki). Šīs klātienes mācības turpināsies 2021. gadā un noslēgsies 2021. gada vidū. 

 

3) 2020. gada 27. un 28. oktobrī RC ZELDA organizēja un vadīja tiešsaistē divu dienu ilgu mācību 

semināru Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem par saskarsmi policijas darbā ar personām ar garīga 

rakstura traucējumiem (piedalījās 20 dalībnieki). Seminārs tika organizēts RC ZELDA projekta 

https://www.lm.gov.lv/lv/gala-zinojums-atbalsta-personas-pakalpojuma-izmeginajumprojekta-rezultatu-izvertejums
https://www.lm.gov.lv/lv/gala-zinojums-atbalsta-personas-pakalpojuma-izmeginajumprojekta-rezultatu-izvertejums
https://www.lm.gov.lv/lv/gala-zinojums-atbalsta-personas-pakalpojuma-apraksta-organizesanas-un-finansesanas-kartibas-izstrade
https://www.lm.gov.lv/lv/gala-zinojums-atbalsta-personas-pakalpojuma-apraksta-organizesanas-un-finansesanas-kartibas-izstrade
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“Pasniedz roku” ietvaros ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības 

integrācijas programmas finansējumu. 

 

 

COVID-19 pandēmijas ietekme uz Biedrības turpmāko darbību 

Kopš 2020. gada marta, kad valstī pandēmijas dēļ pirmo reizi tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, un 

ilgstoši spēkā bija ar COVID-19 vīrusa izplatību saistīti dažādi ierobežojumi, RC ZELDA kā sociālā 

pakalpojuma sniedzējam, vairākkārt nācās vērtēt, gan kā turpināt nodrošināt konkurētspējīgu 

atalgojumu darbiniekiem, gan kā nodrošināt pakalpojumu, lai ievērotu visas valdības noteiktās 

epidemioloģiskās prasības un mainīgos ierobežojumus. Pašlaik nav paredzams, kā situācija varētu 

attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Līdz šim Biedrība ir 

pārvarējusi ārkārtas situāciju bez kompensējošiem pasākumiem, tāpēc cerams, ka arī turpmāk tie 

nebūs nepieciešami. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata 

parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Biedrības darbību nākotnē var atšķirties no 

vadības izvērtējuma. 

 

 

 

Ieva Leimane-Veldmeijere    

Direktore  2021. gada 29. jūnijā 

    



 “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” 2020. gada pārskats 
  
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 9 

 

1. Nozīmīgākie grāmatvedības principi 

 

FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANĀ IZMANTOTAIS VĒRTĪBAS MĒRS 

 

RC ZELDA 2020. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantota mērvienība EUR (euro).  

 

Šajā skaidrojumā tālāk sniegts RC ZELDA 2020. gada un 2019. gada finanšu pārskatu sagatavošanā 

konsekventi izmantoto nozīmīgāko grāmatvedības principu apraksts. 

 

FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS PAMATS 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par grāmatvedību” 13. panta ceturtās daļas 2. punktu, finanšu 

pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobrī izdotajiem 

noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”, ievērojot 

sākotnējo izmaksu uzskaites principu. 

 

Finanšu pārskatu posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

a) pieņemts, ka RC ZELDA darbosies pārredzamā nākotnē; 

b) finanšu pārskatu posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.: 

– posteņos norādītie skaitļi pamatoti ar ierakstiem grāmatvedības reģistros un attiecīgiem 

attaisnojuma dokumentiem; 

– ieņēmumu un izdevumu pārskatā iekļauti tikai līdz pārskata gada beigām gūtie ieņēmumi; 

– pārskata gada beigās izvērtēts iespējamais aktīvu vērtības samazinājums, un, ja tāds atklāts, tas 

ņemts vērā, nosakot pārskata gada darbības finanšu rezultātu; 

c) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie izdevumi neatkarīgi no attiecīgā rēķina saņemšanas un 

maksājuma veikšanas datuma;  

d) aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi; 

e) finanšu pārskati sagatavoti un saimnieciskie darījumi pārskata gadā iegrāmatoti, ņemot vērā šo 

darījumu ekonomisko būtību, nevis to formu. 

 

APLĒŠU IZMANTOŠANA 

 

Finanšu pārskatu sagatavošanā RC ZELDA valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē 

atsevišķu bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu apmēru. Notikumi nākotnē var ietekmēt 

minētās aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu aplēšu un pieņēmumu maiņas ietekme uz RC ZELDA 

darbības rezultātiem tiek uzrādīta tā gada finanšu pārskatos, kad noteikta attiecīgā ietekme. 

 

NAUDA 

 

Nauda ietver banku kontos esošos RC ZELDA bezskaidrās naudas atlikumus. 

 

ĀRVALSTU VALŪTU NOVĒRTĒJUMS 

 

Darījumi ārvalstu valūtās iegrāmatoti euro, piemērojot Eiropas Centrālās bankas publicēto attiecīgās 

ārvalstu valūtas kursu darījuma dienā. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās izteikti euro, 

piemērojot Eiropas Centrālas bankas publicēto attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata gada beigās. Peļņa 

vai zaudējumi, kas radušies monetāros aktīvus un saistības ārvalstu valūtās pārrēķinot euro, attiecīgi ietverti 

ieņēmumu un izdevumu pārskata postenī „Citi ieņēmumi” vai „Citi izdevumi”. 

 

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 

 

Nemateriālie ieguldījumi ir nemateriāli ilgtermiņa ieguldījumi, kuru iegādes vērtība nav mazāka par 71 euro 

un kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu. Šie aktīvi tiek izmantoti RC ZELDA 

uzdevumu veikšanai. 
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Nemateriālie ieguldījumi ietver grāmatvedības un datoru programmatūras lietošanas licences iegādes 

izmaksas. Šie nemateriālie ieguldījumi bilancē uzrādīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīti uzkrātie 

amortizācijas izdevumi un vērtības samazinājums, ja tāds konstatēts.  

 

 

Nemateriālo ieguldījumu amortizācijas izdevumi tiek aprēķināti novērtētajā licences lietderīgās 

izmantošanas laikā (3 gados), izmantojot lineāro metodi. 

 

PAMATLĪDZEKĻI 

 

Pamatlīdzekļi ir materiāli ilgtermiņa ieguldījumi, kuru iegādes vērtība nav mazāka par 71 euro un kuru 

lietderīgās izmantošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu. Šie aktīvi tiek izmantoti LZRA uzdevumu veikšanai. 

 

Pamatlīdzekļi bilancē uzrādīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums un vērtības 

samazinājums, ja tāds konstatēts. Pamatlīdzekļa nolietojums tiek aprēķināts novērtētajā pamatlīdzekļa 

lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Mākslas darbiem nolietojums netiek rēķināts. 

 

Pamatlīdzekļu nolietojums 2020. gadā un 2019. gadā aprēķināts atbilstoši šādām gada likmēm. 

 

 (%) 

Biroja mēbeles 10 

Datortehnika 33 

Pārējie pamatlīdzekļi 20 

 

Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi ietverti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to rašanās brīdī. 

 

DEBITORI 

 

Prasības pret debitoriem novērtētas un uzrādītas bilancē to atgūstamajā vērtībā, no prasību sākotnējās 

vērtības atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam, ja tāds konstatēts. Uzkrājumi vērtības 

samazinājumam veidoti tajos gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka RC ZELDA saskaņā ar 

attiecīgo vienošanos nosacījumiem nespēs atgūt tās prasības pret debitoriem pilnā apmērā. 

 

IEŅĒMUMU ATZĪŠANA 

 

Visi ietver pārskata gadā saņemtos maksājumus, kas atzīti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to saņemšanas 

brīdī. 
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2. Skaidrojums par bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem  

2.1. Pamatlīdzekļi 

 Pārējie pamatlīdzekļi 

         2020         2019 

Iegādes vērtība gada sākumā 14 585 14 260 

   Iegādāts pārskata gadā 0 325 

Iegādes vērtība gada beigās 14 585 14 585 

   

Uzkrātais nolietojums gada sākumā 13 613 13 095 

   Aprēķināts par pārskata gadu 363 518 

Uzkrātais nolietojums gada beigās 13 976 13 613 

   

Atlikusī vērtība gada sākumā 972 1165 

Atlikusī vērtība gada beigās 609 972 

2.2. Nauda 

      2020      2019 

   

Latvijā reģistrētās kredītiestādēs 75 872 32 326 

2.3. Informācija par fondiem 

 2019 2018 

   

Rezerves fonds gada sākumā  3 615 (21 805) 

   Ieņēmumu un izdevumu starpība   42 632   25 420 

Rezerves fonds gada beigās 46 247 3 615 

 

Fondu veido ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem.  Rezerves fondā ieskaita arī iepriekšējos pārskata 

gados faktiski iegūto mantojumu, īpašumu vai ieņēmumu atlikumu vērtības kopsummu. Izdevumu 

pārsniegumu pār ieņēmumiem noraksta no rezerves fondu līdzekļiem to atlikumu apmērā. 

 

Rezerves fons rodas Biedrībai saņemot līdzekļus konkrētu projektu realizēšanai, bet projektu realizēšana 

notiek ilgākā laika periodā. 

2.4. Pārējie kreditori  

 2020 2019 

   

Uzkrājums atvaļinājuma rezervei 

Norēķini ar personālu 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 

Pārējie kreditori 

18 026 

10 028 

6 828 

3 720 

8 996 

9 685 

6 554 

4 710 

KOPĀ: 38 602 29 945 

2.5. Nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumi  

 

Samaksātais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 31 810 euro (2019. gadā – 56 223 euro). 

Samaksātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 64 200 euro (2019. gadā – 130 400  euro) 
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Kā minēts šī pārskata ziņojuma 2. punktā tā kā “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem 

‘ZELDA”’ ir biedrība, kuras dibināšanas mērķis nav peļņas vai kapitāla pieauguma gūšana tās biedriem, tā 

ir atbrīvota no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par 

uzņēmumu ienākuma nodokli" 2. panta (2); 6) punktu. 

Biedrība nav saņēmusi citas nodokļu atlaides vai atvieglojumus. 

2.6. Ārpusbilances saistības un ieķīlāti aktīvi  

Biedrībai nav nekādu būtisku ārpusbilances saistību (galvojumu, garantiju), biedrības aktīvi nav ieķīlāti. 

 

2.7. Saņemtās dotācijas 

Biedrība dotāciju ieņēmumos atzīst no grantu devējiem saņemtās naudas summas biedrības bankas kontā. 

Parasti dotāciju līgumos ir paredzēts dotācijas līgumā noteiktā mērķa īstenošanas periods, kas visbiežāk 

nesakrīt finanšu gadu. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem „Par biedrību, 

nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” atzīstot biedrības ieņēmumus, netiek ņemts vērā laika 

periods, uz kuru ieņēmumi būtu jāattiecina.  

 2020 2019 

Valsts un municipālās dotācijas: 

  LR Labklājības ministrijas līgums Nr.LM2017/24-1-1328/02 32 917 502 461 

  LR Labklājības ministrijas projekta Nr.LM2019/24-1-1328/13 15 778 16 682 

  LR Labklājības ministrijas projekta Nr.LM2020/24-1-1321/66e  

  Balvu novada pašvaldība, projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001 

  Bauskas novada Sociālais dienests, projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001 

  Cēsu novada pašvaldības aģentūra Sociālais dienests, projekta   
  Nr.9.2.2.2/16/I/001 
  Daugavpils novada sociālais dienests, projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001     

  Gulbenes novada pašvaldība, projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001 

  Jelgavas sociālo lietu pārvalde, projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001 

  Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests, projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001 

  Ogres novada pašvaldība, Nr.9.2.2.2/16/I/001 

  Talsu novada pašvaldība, Nr.9.2.2.2/16/I/001 

  Tukuma novada sociālais dienests, Nr.9.2.2.2/16/I/001 

7 185 

13 983 

24 477 

14 628 

 

10 569 

27 733 

23 775 

13 595 

8 263 

21 797 

26 425 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  Rīgas pilsētas pašvaldība, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

  departaments, Nr. DIKS-20-250-lī 5 518 0 

  Rīgas pilsētas pašvaldība, Rīgas Sociālais dienests 

 

0 

 

2 275 

 

Kopā 246 643 521 418 

   

Projekti, finansējumi no ES, EES fondiem:   

QUIP Z.U., projekta Nr.2016-1-CZ01-KA204-023975                                                                     

 

- 

 

1 776 

 

  EFTA FMO 

 

  Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi, biedrība 

  (LR Labklājības ministrijas līgumi: LM2017/24-1-1321/37 – 2019. g. 

   LM2020/24-1-1321/02 – 2020. g.) 

Kopā 

28 459 

 

 

12 575 

 

41 034 

- 

 

 

16 062 

 

17 838 

   

Citi projekti:   

  Open Society Foundations London 

  World Health Organization 

43 580 

- 

21 804 

8 760 

  Citi ieņēmumi - 40 

 

Kopā 43 580 30 604 

   

KOPĀ: 331 257 569 860 
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2.8. Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 2020 2019 

   

Atlīdzība par darbu 189 614 344 234 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 45 678 82 927 

KOPĀ: 235 292 427 161 

 

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 16 26 

 

  Padomes locekļi par savu pienākumu pildīšanu pārskata gadā atlīdzību nesaņēma. 

2.9. Citi izdevumi 

 2020 2019 

   

Samaksa par pētījumiem un publikācijām 15 621 44 573 

Sakaru izdevumi 11 304 574 

Telpu īre un komunālie maksājumi 9 129 853 

Transporta izdevumi 8 985 693 

Pārējās pakalpojumu izmaksas 2 967 1 159 

Mājas lapas izveidošana un uzturēšana 1 294 433 

VSAOI no autoratlīdzībām 781 2 229 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 363 518 

Profesionālo pakalpojumu izdevumi 232 0 

Pārējās personāla izmaksas 220 2 

Valūtas konvertācijas izdevumi 74 126 

Projektu īstenošanas izdevumi - 61 395 

Sociālo pakalpojumu izmaksas - 1 284 

Komandējumu izdevumi - 340 

Citi saimnieciskās darbības izdevumi   2 491 3143 

KOPĀ: 53 461 117 322 

 

 

Ieva Leimane-Veldmeijere   

Direktore   

   

   

2021. gada 29. jūnijā  __________   

 
 

 
DIREKTORES  ELEKTRONISKAIS PARAKSTS ATTIECINĀMS UZ GADA PĀRKATA VADĪBAS 

ZIŅOJUMU NO 6. LĪDZ 8. LAPAI, KĀ ARĪ GADA PĀRSKATU KĀ VIENOTU DOKUMENTU NO 3. 

LĪDZ 5. UN NO 9. LĪDZ 13. LAPAI. 

 



Neatkarīgu revidentu ziņojums 
 
 
Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” biedriem 
 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 

Esam veikuši biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA””  (turpmāk 
tekstā – Biedrība) pievienotajā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju no 3. līdz 5. un 9. 
līdz 13. lapai. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

• bilanci 2020. gada 31. decembrī;  
• 2020. gada ieņēmumu un izdevumu pārskatu; 
• 2020. gada ziedojumu un dāvinājumu pārskatu; 
• finanšu pārskatu skaidrojumus, kas ietver nozīmīgāko grāmatvedības principu 

kopsavilkumu un citus paskaidrojošu informāciju. 
 
Mūsuprāt, pievienotie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Biedrības 
finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem 2020. gadā 
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobrī izdotajiem noteikumiem 
Nr. 808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem".  
 

Atzinuma pamatojums 

Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar LR atzītiem 
starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk - SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos 
standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidentu atbildība par finanšu pārskata 
revīziju. 
 
Mēs esam neatkarīgi no Biedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un LR 
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu 
veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un 
LR Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes 
prasības.  
 
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu 
mūsu atzinumam. 
 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Biedrības vadība. Citu informāciju veido vispārīgā informācija par 
Biedrību un Biedrības vadības ziņojums. 
Mūsu atzinums par finanšu pārskatiem neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un 
mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu. 
 
Saistībā ar finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, 
izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskatu informācijas vai no mūsu 
zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.  
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Biedrību un 
tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir 
ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 



 

Vadības un personu, kurām uzticēta Biedrības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu  

Biedrības vadība ir atbildīga par tādu finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 
sagatavošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobrī izdotajiem 
noteikumiem Nr. 808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem". 
Biedrības valde ir arī atbildīga par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar 
Biedrības vadības viedokli ir nepieciešama, lai nodrošinātu finanšu pārskatu, kas nesatur ne 
krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.  
 
Sagatavojot finanšu pārskatus, Biedrības vadības pienākums ir izvērtēt Biedrības spēju turpināt 
darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Biedrības spēju 
turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu. 
 
Personas, kurām uzticēta Biedrības pārvalde, ir atbildīgas par Biedrības finanšu pārskata 
sagatavošanas procesa uzraudzību. 
 

Revidentu atbildība par finanšu pārskata revīziju  

Mūsu revīzijas mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskati kopumā nesatur 
kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā 
izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, 
kas veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, vienmēr 
tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, 
un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā 
varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šiem finanšu 
pārskatiem. 
 
Veicot revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, visa 
revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam profesionālo 
skepticismu. Mēs arī: 
 

• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatos varētu būt krāpšanas vai kļūdas 
dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 
mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu 
pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas 
dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var 
ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, 
informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu 
par Biedrības iekšējās kontroles efektivitāti; 

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un izdarīto grāmatvedības aplēšu 
un attiecīgās finanšu pārskatos sniegtās informācijas pamatotību; 

• izdarām secinājumu par Biedrības vadības piemērotā darbības turpināšanas principa 
atbilstību, un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv 
būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas 
šaubas par Biedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka pastāv būtiska 
nenoteiktība, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatos sniegto 
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam 
modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti 



līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē 
Biedrība savu darbību var pārtraukt; 

• izvērtējam vispārējo finanšu pārskatu struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un 
pievienotos skaidrojumus, un to, vai finanšu pārskati patiesi atspoguļo to pamatā esošos 
darījumus un notikumus.  

 
Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Biedrības pārvalde, un, cita starpā, sniedzam 
informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, 
tajā skaitā par jebkuriem būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam 
revīzijas laikā. 
 
 
 
 
 
Ivars Blumbergs 
Zvērināts revidents  
Sertifikāta Nr. 133 
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