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Nosaukums FONDS NĀC LĪDZĀS! NODIBINĀJUMS
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Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008034471 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Nodibinājums
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008034471 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Apgrozāmie līdzekļi 80 5 306 23 966
IV. Nauda 140 5 306 23 966
Kopā aktīvi 150 5 306 23 966

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 -789 17 870
2. Mērķfondi 30 5 138 5 138
3. Rezerves fonds 40 -5 927 12 732
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 12 732 4 992
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -18 659 7 740
III. Īstermiņa kreditori 80 6 095 6 096
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 0 1
3. Pārējie kreditori 110 6 095 6 095
Kopā pasīvi 120 5 306 23 966
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008034471 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 11 760 47 358
IV. Saņemtās dotācijas. 40 0 1 000
VII. Citi ieņēmumi. 60 37 186 19 081
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 48 946 67 439
IX. Izdevumi. 80 67 605 59 699
1. Naudas maksājumi personām. 90 65 409 56 316
2. Materiālu izdevumi. 100 300 1 784
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 0 170
6. Citi izdevumi. 140 1 896 1 429
XI. Izdevumi kopā. 160 67 605 59 699
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -18 659 7 740
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008034471 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 5 000 150
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 0 150

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 5 000 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 11 760 47 358
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 10 660 19 845
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 450 18 850
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 520 595
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 9 690 400
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 1 100 27 513
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 700 27 481
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 400 32
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 16 760 42 508
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 10 660 19 995

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 10 660 19 995
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 10 660 19 995
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 6 100 22 513
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 6 100 22 513
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 6 100 22 513
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 0 5 000
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

320 0 5 000
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008034471 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro) Mērķis Komentārs

1 LR
juridiskā
persona

LV 40003593454 ERNST &
YOUNG
BALTIC SIA

700,00 Noteiktam mērķim "Nāc līdzās"
vasaras nometnei
2018

2 Fiziskā
persona
rezidents

LV 01027711211 Ilze
Šipkevica

40,00 Noteiktam mērķim "Nāc līdzās"
kalendāram

3 Fiziskā
persona
rezidents

LV 10047912306 Ieva Sīmane 260,00 Noteiktam mērķim "Nāc līdzās"
kalendāram

4 Fiziskā
persona
rezidents

LV 22085912452 Ilona Roķe 100,00 Noteiktam mērķim "Nāc līdzās" kora
darbības
nodrošināšana

5 Anonīm
s

LV Anonīms 9 690,00 Neierobežotai
lietošanai

6 LR
juridiskā
persona

LV 40003718373 STABILS
PROJEKTS
SIA

450,00 Neierobežotai
lietošanai

7 Fiziskā
persona
rezidents

LV 21128012258 Jekaterina
Firjane

70,00 Neierobežotai
lietošanai

8 Fiziskā
persona
rezidents

LV 28056312068 Egīls Juška 200,00 Neierobežotai
lietošanai

9 Fiziskā
persona
rezidents

LV 06044111114 Juris
Brakanskis

20,00 Neierobežotai
lietošanai

10 Fiziskā
persona
rezidents

LV 10118511578 Edgars
Varaņickis

50,00 Neierobežotai
lietošanai

11 Fiziskā
persona
rezidents

LV 22078110128 Ieva Pravorne 50,00 Neierobežotai
lietošanai

12 Fiziskā
persona
rezidents

LV 20116810821 Ainārs
Vīnkalns

100,00 Neierobežotai
lietošanai

13 Fiziskā
persona
rezidents

LV 28057310136 Inguna
Tīzenberga

10,00 Neierobežotai
lietošanai

14 Fiziskā
persona
rezidents

LV 07047912552 Mairita
Leitāne

10,00 Neierobežotai
lietošanai

15 Fiziskā
persona
rezidents

LV 09069011930 Madara
Lamberte

10,00 Neierobežotai
lietošanai

Kopā (euro) 11
760,00

0,00

Nauda un mantiskā kopā (euro) 11
760,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008034471 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs
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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008034471 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

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), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ziemassvētku
koncerts "Nāc
līdzās"

10 660,00 10 660,00 0,00 0,00 10 660,00 0,00 0,00 0,00 1,6 14,15,3,5 250 000

2 Nāc līdzās vasaras
nometnei 2018

1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 1,6 14,15,3,5 60

3 Nāc līdzās! jauniešu
kora darbībau un
koncertiem

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1,6 14,15,3,5 250

4 Mūzikas intrumenta
iegādei dāvināšanai
saksafonistei

4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 1,6 3,5 1

5 Labdarības
fotokalendārs

300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1,6 14,15,3,5 200

Kopā 16 760,00 10 660,00 6 100,00 0,00 16 760,00 0,00 0,00 0,00 250 511
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008034471 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums zi_ojums 2018GP.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

Sagatavoja SARMA FREIBERGA
E-pasts info@accountint.com
Tālrunis 29258071

Dokumenta numurs EDS: 63717721 Dokumenta sagatavotājs: SARMA FREIBERGA

Parakstītāja vārds, uzvārds: SARMA FREIBERGA Parakstīšanas datums: 23.09.2019
Parakstītāja personas kods: 11115810526 Parakstīšanas laiks: 16:54:44
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ZIŅOJUMS 
pie 2018. gada pārskata 
 
 
1. Organizācijas nosaukums  - Nodibinājums NĀC LĪDZĀS! 
 
2. Juridiskā adrese:  Rīga, Bruņinieku iela 20 
 
2. Organizācijas reģistrācijas numurs:  4000803447, datums 24.04.1998 
 
3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem:  
 
Sarma Freiberga  - valdes priekšsēdētaja no 20.12.1998. 
 
4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 
iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm 
 
      Pārskata gadā fonda galvenais uzdevums bija aizsākto ilgtermiņa projektu – 
festivāla Nāc līdzās! un ar to saistīto reģionālo festivālu, vasaras radošās darba 
nometnes saglabāšana un turpināšana, fonda kora atbalstīšana. Kā arī pārējo iesākto 
tradīciju saglabāšana un turpināšana. To fonds veiksmīgi realizēja. Līdz ar to metodes 
mērķu un uzdevumu sasniegšanai salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem nav būtiski 
mainījušās. 
 
5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 


 
1. Lielākais gada notikums Fondam Nāc līdzās! bija tā kora piedalīšanās 
Vispārīgajos Dziesmu svētkos un atlases skatē kopā ar citiem koriem, kur uz 
līdzvērtīgiem nosacījumiem esam izturējuši un nopelnījuši augstu punktu skaitu no 
kompetentās žūrijas komisijas – 42,67 
Esam ļoti lepni par savu 1.pakāpes diplomu! Tas prasīja daudz neatlaidīga darba ar 
kori, bet galvenais, ka mērķis tika sasniegts -koris, kurā dzied jaunieši ar dažādiem 
funkcionāliem traucējumiem 1 reizi stāvēja līdzās daudzajiem tūkstošiem 
dziedātāju Mežaparka estrādē. Pateicoties cilvēku ziedojumiem, esam pagatavojuši 
skaistus tērpus visiem koristiem  
2. 2019.gadā izveidojām līdz mākslinieciskajai pilngatavībai muzikālo stāstu “Reiz 
satikās Mažors ar Minoru” , kuru no 3. līdz 9.septembrim mūsu jaunie 
talantīgie  mākslinieki – flautiste Maija Fogele, saksofoniste Līva Paula Paleja un 
akordeonists Mihails Olehovs kopā ar Latvijā pazīstamo pianisti un Fonda Nāc 
līdzās! draugu un atbalstītāju Agnesi Egliņu rādījām  koncertturnejā  Zviedrijā. 
Zviedrijā notiks 3 koncerti – Uplejā, Stokholmā un Gēteborgā, Mūziķu grupā bez 
Agneses Egliņas bija arī kontrabasa spēlētājs Aivars Meijers. Bez koncertiem bija 
arī tikšanās ar Zviedrijas profesionāļiem mūziķiem un iepazīšanās ar dienas 
centriem, kuros nodarbojas jaunieši ar īpašām vajadzībām. 
Kā īpaši nozīmīgu notikumu varam minēt faktu, ka šo programmu ierakstīja arī 
Latvijas radio programma “Klasika” un to bija iespējams dzirdēt visā Latvijā. 
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3.  2018.gadā tradicionāli notika visi Integratīvā mākslas festivāla 4 reģionālie 
festivāli un Lielkoncerts atjaunotajā VEF koncertzālē. 2018.gada festivālam bija moto 
– “Es puķe Latvijas dārzā” 
 


 Reģionālie Nāc līdzās! festivāli notika: 
Kuldīgā „Nāc līdzās” Kurzemē -  2018.gada 28.martā 14.00 pilsētas Kultūras centrā 
Daugavpilī „Nāc līdzās” Latgalē – 2018.gada 6.martā 14.00 novada Kultūras centrā 
“Vārpa”,  
Valmierā „Nāc līdzās” Vidzemē – 2018.gada 21.martā 14.00 pilsētas Kultūras 
centrā, 
 Jelgavā „Nāc līdzās” Zemgalē – 2018.gada 7.martā 14.00 pilsētas kultūras namā. 
VEF Kultūras pilī Nāc līdzās! festivāla Lielkoncerts notika 5.aprīlī. Kopā 
reģionālo festivālu koncertos un izstādēs piedalījās ap 900 dalībnieku. Uz 
Lielkoncertu tika izvirzīti 450 dalībnieki. Rīgas skatuve vienmēr dalībniekiem ir 
liels izaicinājums, jo īpaši šogad, kad Lielkoncerts atgriezās uz lielas un labas 
skatuves.. Rīgā priekšnesumus vērtēja kompetenta žūrija 5 cilvēku sastāvā un tika 
izvirzīti 12 laureāti.  
Bērni, jaunieši un arī pieaugušie cilvēki ar īpašām vajadzībām festivālos piedalījās 
ar dziesmām, dzejoļiem, teātra spēli, mūzikas instrumentu spēli un citām radošām 
izpausmēm.   
 


4. Fonds Nāc līdzās! aktīvi piedalījās dažādos valsts simtgades pasākumos Latvijā, bet 
kā viens no nozīmīgākajiem bija kora došanās pie draugiem uz Lietuvu, jo arī Lietuvai 
šis bija jubilejas gads. 27.oktobrī Fonda Nāc līdzās! jauniešu koris diriģenta Rūdolfa 
Bērtiņa vadībā viesojās Lietuvā, lai svinētu abu kaimiņvalstu simtgades. Koris 
uzaicināja kopā ar viņiem uzstāties Fonda Nāc līdzās! draugus no Kauņas – Dauņa 
Praņa Izglītibas centra neredzīgiem un vājredzīgiem  jauniešus. Kora izpildījumā 
skanēja latviešu komponistu dziesmas. Koncerta norises vieta bija Viļņas evanģēliski 
luteriskajā baznīcā . 
Koncerts bija viens no Latvijas valsts simtgades Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas 
koordinētās Publiskās diplomātijas  programmas norisēm. Svētku koncertā uzrunu teica 
Latvijas vēstnieks Lietuvā Einars Semanis. 


 
5. Pirmo reizi labdarības akcijas Nāc līdzās Ziemassvētkos! vēsturē Fonds Nāc līdzās! 
to producēja kā teātra izrādi ar lomām. Tas uzlika jaunus izaicinājumus bērniem un 
jauniešiem, jo bija jāspēj sasniegt citi mākslinieciski rezultāti. Izrādē kopā piedalīsies 
vairāk kā 175 dalībnieki –  bērni, jaunieši ar īpašām vajadzībām kopā ar profesionāliem 
māksliniekiem, orķestri un GG kori.  Lielo norikumu palīdzēs organizēt 23 brīvprātīgie 
palīgi. Paņemtas ļoti labas atsauksmes par šo muzikālo uzvedumu. 
Izrādes  muzikālais vadītājs ir komponists un mūziķis Gunārs Kalniņš.  


 
Bez šiem pasākumiem, kā nozīmigus jāmin arī: 


 Fonda organizēto eseju konkursu vidusskolēniem “Tilti, kas vieno un sienas, 
kas škir”, kurš noritēja 4 Latvijas pilsētās – Daugavpilī, Jelgavā, Kuldīgā un 
Valmierā. Un noslēgums – apbalvošanas ceremonija notika LNB bibliotēkā 
maijā. 


 Kora 5 gadu jubilejas koncerts Koka Rīgā junijā. 
 10. Meža talka, ar kuru fonds noslēdz savu mežu stādīšanas tradīciju 10 gadu 


garumā un kopā Latvijai simtgadē ir uzdāvinājis 30 000 iestādītu priedīšu 
 Fonds sadarbībā ar LR2 izdevis Latviešu tautas pasaku disku, ko ierunājuši 


fonda dalībnieki un LR2 ētera balsis. Šajā diskā 1 no pasakām ierunāja arī 
fonda Patronese Vaira Vīķe Freiberga. 
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 Augustā notika nedēļu ilga radošā nometne pie jūras Ķesterciema 
“Albatrosā”, kurā jaunieši ne vien dziedāja un muzicēja, bet turpināja apgūt 
fotomākslas pamatus pie Jāņa Deinata, peldēja baseinā un jūrā, tādējādi 
uzlabojot savu veselību. 


 
  
Jāatzīmē, ka fonda un LR2 kopīgi radītais CD Latviešu tautas pasakas, ir jau trešais 
audiodisks. Arī šie pasaku ieraksti nav paredzēti pārdošanai, tie tika dāvināti Latvijas 
neredzīgo bibliotēkām, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Bērnu klīniskās slimnīcas 
bibliotēkai “Saulaino dienu stūrītis” un citiem.  
 Kā arī atzīmējams ir fakts, ka labdarības akcijas mūziklu filmēja LTV1 un ierakstīja 
Latvijas radio 1. Raidījumam ir augsti reitingi, kas nodrošina pozitīvās informācijas 
sniegšanu par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu talantiem. Uzskatām, ka šo 12 
gadu laikā, kopš tiek filmēta un rādīta Ziemassvētku labdarības akcija, esam veikuši 
lielu sabiedrības izglītošanas, informēšanas darbu par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
ļaujot viņus iepazīt tuvāk ar mediju palīdzību. 
 
 Oktobrī pasaulē atzīmē Baltā Spieķa dienu, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta 
neredzīgajiem cilvēkiem.  
Fonds Nāc līdzās! un Latvijas Radio 2 apliecināja savu uzmanību neredzīgiem un 
vājredzīgiem cilvēkiem izdodot 2.audiodisku Imanta Ziedoņa Blēņas un pasakas 
Pasakas diskā ierunājuši Latvijas Radio 2 ētera balsis un Fonda Nāc līdzās! dalībnieki.   
Mūzikas fragmentus ierakstīja neredzīgā saksofoniste Līva Paleja un flautiste Maija 
Fogele. Audiodiska prezentācijā Latvijas Radio studijā bija iespēja dzirdēt šo talantīgo 
meiteņu muzikālos sniegumus. Pasaku ieraksti nav paredzēti pārdošanai, tie tika 
dāvināti Latvijas neredzīgo bibliotēkām, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, 
Strazdumuižas internātvidusskolai neredzīgiem un vājredzīgiem bērniem, Bērnu 
klīniskās slimnīcas bibliotēkai “Saulaino dienu stūrītis” un citiem.  
 
7.Gada lielākais un noslēdzošais notikums bija Labdarības koncerts Nāc līdzās 
Ziemassvētkos!, kurš šogad notika 15.decembrī. uzstājas  laureāti. Tā ir iespēja 
uzstāties kopā ar Latvijasn labākajiem māksliniekiem. Koncertu filmē Latvijas 
televīzija un ieraksta Latvijas radio 1. 
Auzāna vadībā. Koncertu filmēja LTV1 un ierakstīja Latvijas radio 1. Raidijuma 
reitingi LTV ir ļoti augsti – 100 000 
 
 
 6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem  
6.1.  Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums 
(Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā 
minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums) 
 
Pamatlīdzekļiem sākotnējā vērtība noteikta, pamatojoties uz naudas summu, kas par 
tiem samaksāta. Fondam pārskata gadā netika ziedoti vai dāvināti pamatlīdzekļi. 
Nolietojums rēķināts, vienmērīgi sadalot pa gadiem derīgās lietošanas laikā 
norakstāmās summās, kas atbilst pamatlīdzekļu uzskaites vienību sākotnējai summai. 
 
7. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo 
informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes 
institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu) 
 
7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās  
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Mērķfondu atlikums pārskata gada sākumā un beigās ir nemainīgs EUR 5,138. Rezerves 
fonds 2018.gadā samazinājās – par E U R  5 9 2 7 .  Atlikums gada sākuma ir EUR 
4,992, beigās EUR -18659 
  
7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to 
veidošanās avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un 
izdevumu starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem 
 
Fondu samazinājums saistīts ar to, ka 2018.gadā nogalē netika saņemti citi 
ieņēmumi  
 
7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa 
virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to 
vērtības samazinājums 
 
8. Informācija par nodokļiem un nodevām 
 
Fondam nav bijuši algoti darbinieki pārskata gadā. Fonds ir maksājis paredzētos 
nodokļus no honorāriem, kas izmaksāti personām saskaņā ar autoratlīdzības un 
honorāru līgumiem. Personas tika piesaistītas uz konkrēta projekta īstenošanai. 
 
8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un 
nodevu veidiem 
 
Pārskata gadā nomaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no honorāriem EUR  
 
8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, 
norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm 
Nav. 
 
8.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par 
nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, 
nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai 
pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc 
minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju 
Tādu maksājumu nav uz pārskata gada beigām. 
 
8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, 
par biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), 
kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības. 
Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir 
nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par 
nodrošinājumu 
Fonds nav sniedzis nekāda veida galvojumus un garantijas, kā arī nav nekāda veida 
aizņēmumu. 
 
8.5. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir 
saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības 
kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku 
vidējo skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša 
pēdējā datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā 
Pārvaldes institūcijas locekļi nav saņēmuši algu, atlīdzību par izdevumiem. 
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8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu 
darba algas kopsumma 
Fondam pārskata gadā pirmos trīs mēnešus bija viens algots darbinieks – projekta 
vadītājs. 
 
Atbildīgā persona Sarma Freiberga                  _________________ 
    paraksts  
 
2019.gada 27.marts 





