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Bilance 
 

 

AKTĪVS Pielikums 2021  2020 

     

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI     

     

  Pamatlīdzekļi       2.2. 1,978  1,180 

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi  1,978  1,180 

     

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI     

     

Debitori     

  Avansi un īstermiņa aizdevumi   843  1,441 

  Pārējie debitori   594  561 

  Nākamo periodu izdevumi  328  278 

  Nauda       2.3. 54,054  98,279 

Kopā apgrozāmie līdzekļi  55,819  100,559 

     

KOPĀ AKTĪVS  57,797  101,739 

     

PASĪVS     

     

FONDI     

     

Rezerves fonds  52,521  97,126 

Kopā fondi 2.4. 52,521  97,126 

     

     

ĪSTERMIŅA KREDITORI     

     

Pārējie kreditori  5,276  4,613 

KOPĀ PASĪVS  57,797  101,739 

     

     

     

Anhelita Kamenska     

Direktore  

 

    

 

2022.gada 30.jūnijs 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
 

 

 Pielikums 2021  2020 

IEŅĒMUMI     

     

Dotāciju ieņēmumi  8,941  10,527 

No ES, EEZ, un citiem ārvalstu fondiem saņemtais 

finansējums 

 

86,983  226,432 

Ieņēmumi no pamatdarbības  37,553  6,606 

Citi ieņēmumi  -  40 

Kopā ieņēmumi  133,477  243,605 

     

IZDEVUMI     

     

Pamatlīdzekļu nolietojums 2.2. 811  56 

Algas 2.6. 73,416  71,112 

Sociālās apdrošināšanas maksājumi 2.6. 17,319  17,159 

Citi izdevumi 2.7. 86,536  82,957 

Kopā izdevumi  178,082  171,284 

     

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA  (44,605)  72,319 

     

     

 

 

 

 

 

   

   

   

Anhelita Kamenska   

Direktore  

 

 

2022.gada 30.jūnijs 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 
 

 

Pārskata gadā biedrība nav saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus. 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

Anhelita Kamenska   

Direktore  

 

 

2022.gada 30.jūnijs 
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Ziņojums 

Vispārēja informācija par biedrību 

 

Biedrības 

nosaukums 

“Latvijas cilvēktiesību centrs”  

 

2005. gada 28. februārī pārreģistrējot sabiedrisko organizāciju biedrību un 

nodibinājumu reģistrā tās nosaukums tika mainīts no “Latvijas cilvēktiesību 

un etnisko studiju centrs” uz “Latvijas cilvēktiesību centrs” 

  

Juridiskais statuss Biedrība no 28.12.2005 (sabiedriska organizācija no 08.12.1993 līdz 

27.12.2005)  

  

Reģistrācijas 

numurs, vieta un 

datums  

40008005203, Biedrību un nodibinājumu reģistrā, Rīga, 28.12.2005 

(Sākotnējā reģistrācija 08.10.1993, atkārtota reģistrācija 09.08.2001) 

  

Juridiskā adrese Alberta iela 13 

Rīga, Latvija, LV-1010 

  

Organizācijas 

vadītāja 

Anhelita Kamenska, stājās amatā no 11.02.2011. 

  

Organizācijas 

valdes locekļi 

Eriks Svanidze, amatā kopš 2012.gada 31.janvāra 

Juris Rozenvalds, amatā kopš 2012.gada 31.janvāra 
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Svarīgākie 

sasniegumi pārskata 

gadā un attīstības 

perspektīvas 

 

2021.gadā Latvijas Cilvēktiesību centrs turpināja iepriekšējos gados iesāktus 

projektus, kā arī uzsāka jaunus (sīkāk skatīt www.cilvektiesibas.org.lv). 

Pandēmijas covid-19 izsludinātajā ārkārtas situācijas laikā (līdz 06.04.21 un 

11.10.21- 28.02.2022)  daļa projektu pasākumu notika attālināti, vairāku 

projektu gadījumā tika saņemta projekta finansētāju piekrišana projektu 

pagarināšanai.  

LCC turpināja strādāt ar pamattiesību jautājumiem, patvēruma/migrācijas 

jomu, naida noziegumiem/naida runu,  nepilsoņu/bezvalstnieku, 

pretdiskriminācijas, u.c. jautājumiem. LCC darbinieki sniedza juridiskas 

konsultācijas (t.sk. pārstāvot personas tiesā), organizēja izglītojošus seminārus 

dažādām mērķgrupām (skolēni, skolotāji, juridiskās palīdzības sniedzēji, 

ārzemju studenti, ārzemju pilsoņi, personas ar bēgļa un alternatīvo statusu), 

veica pētniecību par dažādiem pamattiesību jautājumiem, piedalījās dažādās 

starpministriju un Saeimas komisiju darba grupās, sniedzot viedokli.  

LCC, kā ES Pamattiesību aģentūras FRANET tīkla nacionālais kontaktpunkts, 

pēc FRA pieprasījuma sagatavoja 8 dažāda apjoma ziņojumus astoņās 

pamattiesību jomās: 1) Pilsoniskās sabiedrības organizāciju, kas iesaistītas 

pamattiesību jautājumu risināšanā, darbība un likumdošanas ietvars, 2) 

Sociālās tiesības un vienlīdzība covid-19 pandēmijas atveseļošanās kontekstā, 

3) Migrācijas pārvaldība/atgriešana un aktuāli pamattiesību jautājumi, 4) 

Pamattiesību jautājumi saistībā ar vakcinācijas sertifikātiem un nacionālajiem 

vakcinācijas plāniem, 5) Ieslodzījuma vietu apstākļi (normatīvie akti, politikas 

dokumenti, tiesu prakse), 6) Par aizbildniecību, 7) ES Pamattiesību hartas 

piemērošana nacionālā līmenī, 8) gada pārskats 8 pamattiesību jomās.  

2021.gadā LCC turpināja ieviest ANO Bēgļu komisāra biroja finansēto 

projektu “Robežu monitorings un juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem 

Latvijā”. Neskatoties uz covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, kā arī 

ierobežojumiem līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu Latvijas/Baltkrievijas 

pierobežā augustā saistībā ar Baltkrievijas diktatora A.Lukašenko veicināto 

migrācijas krīzi,  tika veiktas  16 monitoringa vizītes (patvēruma meklētāju 

centrs Mucenieki – 5,Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde  – 4, lidosta 

“Rīga” – 3, Daugavpils aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs – 1, 

aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs “Mucenieki” – 1, Silenes 

robežkontroles punkts – 1). Tika sniegtas juridiskas konsultācija 109 

klientiem no šādām valstīm: Afganistāna, Azerbaidžāna, Bangladeša, 

Baltkrievija, Kolumbija, Ķīna, Kamerūna, Kongo Demokrātiskā Republika, 

Irāka, Palestīna, Pakistāna, Krievija, Šrilanka, Sīrija, Uzbekistāna, Ukraina. 

Tika sagatavoti 86 juridiskie dokumenti, kas skāra gan statusa 

(bēgļa/alternatīvā), gan aizturēšanas lietas, gan ģimeņu apvienošanās, gan 

citas lietas, kas saistītas ar personas, kas saņēmusi starptautisko aizsardzību, 

integrāciju. LCC bija iesaistīts lietā, kurā Eiropas Cilvēktiesību tiesa izdeva 

pagaidu noregulējumu Latvijas varasiestādēm prasītājus (kas bija iestrēguši uz 

robežas starp Baltkrieviju un Latviju) nodrošināt ar pārtiku, ūdeni, apģērbu, 

atbilstošu medicīnisko aprūpi un, ja iespējams, ar pagaidu pajumti. 2021.gadā 

17 personas Latvijā saņēma bēgļa statusu pēc PMLP lēmumu pārsūdzībām 

administratīvajā tiesā, no kurām 8 personas pārstāvēja Latvijas Cilvēktiesību 

centrs. LCC arī organizēja ikgadējo mācību semināru juridiskās palīdzības 

sniedzējiem.  
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2021.gadā LCC kā vadošā organizācija turpināja EK finansētā projekta 

“Aktīvi Eiropas pilsoņi pret naida runu” ieviešanu, kurā piedalās 

partnerorganizācijas no Igaunijas, Lietuvas, Bulgārijas, Rumānijas, 

Horvātijas. Tika turpināti pētījumi, organizēts pasākums Rīgā jauniešiem gan 

no Latvijas, gan citām valstīm par naida runu, tās ietekmi un sekām, par vārda 

brīvību, tās lomu un robežām, aktuāliem nacionālā un ES līmenī kultūras, 

sociāliems un politiskiem jautājumiem, kas saistīti ar naida runu, par Latvijas 

un ES iniciatīvām naida runas ierobežošanā.. 

2021.gadā LCC uzsāka projektu “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, 

izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un 

Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju 

fonds". Projekta ietvaros tika sniegtas juridiskās konsultācijas 

diskriminācijas/naida noziegumiem upuriem, publicētas brošūras latviešu, 

krievu un angļu valodās, kā atpazīt diskrimināciju un kur meklēt palīdzību. 

Tika noorganizēti 2 tiešsaistes semināri  “Diskriminācija, naida 

noziegumu/naida runa: ko Es varu darīt?”. Semināros  piedalījās Latvijā 

dzīvojošie ārvalstu pilsoņi, ārvalstu studenti, cilvēki ar bēgļa vai alternatīvo 

statusu. Projekta ietvaros LCC piesaistīja četrus  brīvprātīgos, kurus apmācīja, 

kā identificēt naida runu internetā. Brīvprātīgie ar LCC projektā iesaistītajiem 

darbiniekiem veica naida runas monitoringu internetā. A.Kamenska kā 

eksperte tika uzaicināta Tieslietu ministrijas (TM) pastāvīgās Kriminālikuma 

darba grupas sēdē, kā arī Saeimas Kriminālpolitikas apakškomsijas un 

Juridiskās komisijas sēdēs par grozījumiem Krimināllikuma 48. un 150. pantā, 

kuri paredzēja lielāku seksuālo minoritāšu aizsardzību pret  naida 

noziegumiem un naida runu. LCC sagatavoja un iesniedza savu rakstveida 

viedokli TM darba grupai saistībā ar minētājiem grozījumiem. LCC arī 

sagatavoja viedokli pēc Satversmes tiesas lūguma saistībā ar Krimināllikuma 

grozījumiem par publisku aicinājumu vērsties pret Latvijas Republikas 

valstisko neatkarību. Sabiedrības grupu informēšanai par naida 

noziegumiem/runu, diskrimināciju LCC sadarbojās ar biedrībām “Make 

Room”, Latvijas Sarkanais krusts, Sustento. 

No 2021.gada 1. marta līdz 27. novembrim LCC  īstenoja Rīgas Domes 

Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansēto projektu “Kopā pret 

dezinformāciju un naida runu.” Projekta mērķis bija mazināt neiecietības 

izpausmes un veicināt saliedētas sabiedrības veidošanu, ceļot jauniešu izpratni 

par dezinformācijas un naida runas negatīvo ietekmi, attīstot viņu kritisko 

domāšanu un medijpratību. Rudenī tika organizēti 5 apmācību semināri Rīgas 

skolēniem. Kopumā semināros piedalījās 121 skolēns no 5 vidusskolām. 

Skolēnu semināri notika gan klātienē, gan tiešsaistē. Projekta ietvaros notika 

divu dienu seminārs 22 pedagogiem. Projekta ietvaros notika arī konkurss 

skolēniem “Atmasko dezinformāciju”. 
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Pārskata periodā LCC kā dalīborganizācija turpināja iesaistīties dažādu 

starptautisku tīklu aktivitātēs – International Network against Cyberhate, 

European Council on Refugees and Exiles (t.sk. NOCRE), Europen Network 

against Statelesness. LCC individuāli darbinieki kā eksperti ir iesaistīti 

starptautisku ekspertu tīklos – European Equality Law Network, ELENA, u.c.  

LCC eksperti sagatavoja ikgadēju ziņojumu par attītīstībām Latvijā 

pretdiskriminācijas jomā.  LCC direktore A.Kamenska tika atkārtoti ievēlēta 

par Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību pārstāvi no Latvijas.  

Līdzās projektiem, LCC darbinieki sniedza ap 300 mutvārdu un rakstveida 

konsultācijas par dažādiem pamattiesību jautājumiem. LCC darbinieki 

vairākkārt tika aicināti kā lektori citu NVO projektos.  

LCC darbinieki sniedza intervijas un komentārus par patvēruma jautājumiem, 

pamattiesību jautājumiem saistībā ar migrācijas krīzi uz Latvijas/Baltkrievijas 

robežas, naida noziegumiem/naida runu, diskriminācijas novēršanu. LCC 

turpināja uzturēt kontaktus ar starptautiskām cilvēktiesību organizācijām, 

ārvalstu vēstniecībām, akadēmiskām institūcijām, u.c. interesentiem, sniedzot 

informāciju par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā. 

 

 

 

 

 

 

 

Anhelita Kamenska   

Direktore  

 

  

  2022.gada 30.jūnijs 
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Skaidrojums par bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem  

 1. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi 

 

Šajā skaidrojumā sniegts LCC 2021. gada finanšu pārskatu sagatavošanā konsekventi izmantoto 

nozīmīgāko grāmatvedības principu īss apraksts. 

Finanšu pārskatu sagatavošanas principi 

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 

pieņemtajiem noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada 

pārskatiem”, ievērojot iegādes vērtības grāmatvedības principu, kas lietots, ietverot atsevišķu finanšu 

pārskatu posteņu pārvērtēšanas rezultātu. 

 

Finanšu pārskatu posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

 

a) pieņemts, ka LCC 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 rezultātu; 

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

saņemšanas vai izrakstīšanas un maksājuma veikšanas vai saņemšanas 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. 

 

Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Eiro (EUR). Finanšu 

pārskati aptver laika periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.  

Aplēšu izmantošana 

Finanšu pārskatu sagatavošanā LCC vadība veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē 

atsevišķu bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu apmēru, kā arī iespējamo saistību 

apmēru. Notikumi nākotnē var ietekmēt minētās aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu aplēšu un 

pieņēmumu maiņas ietekme uz LCC darbības rezultātiem tiek uzrādīta tā gada finanšu pārskatos, kad 

noteikta attiecīgā ietekme. 

Darījumi ārvalstu valūtās 

Darījumi ārvalstu valūtās iegrāmatoti eiro pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalstu valūtas 

kursa darījuma dienā. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās izteikti eiro pēc Latvijas Bankas 

noteiktā attiecīgās ārvalstu valūtas kursa pārskata gada beigās. Peļņa vai zaudējumi, kas radušies 

monetāros aktīvus un saistības ārvalstu valūtās pārrēķinot eiro, attiecīgi ietverti ieņēmumu un 

izdevumu pārskata postenī „Citi ieņēmumi” vai „Citi izdevumi”. 
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Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi 

Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto 

nolietojumu/ amortizāciju un vērtības samazinājumu.  

Nolietojums/amortizācija tiek aprēķināts aktīva lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro 

metodi. Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai 

iesaistīšanas saimnieciskajā darbībā.  

Iegādātie aktīvi vērtībā zem 150.00 eiro iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā un/ vai uzskaitīti kā 

mazvērtīgais inventārs. 

Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori  

Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzskaitīti un atspoguļoti bilancē atbilstoši sākotnējai rēķinu summai, 

atskaitot nedrošiem parādiem izveidotos uzkrājumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad 

pilnas parāda summas saņemšana vairs nav ticama. Parādi tiek norakstīti, kad to atgūstamība 

uzskatāma par neiespējamu.  

Nauda un naudas ekvivalenti 

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kasē un īstermiņa noguldījumi, kuru sākotnējais 

dzēšanas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Biedrība “Latvijas cilvēktiesību cents” ir bezpeļņas organizācija, un saskaņā ar Latvijas Republikas 

likumdošanu tas ir atbrīvots no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas. 

Ieņēmumu un izdevumu atzīšana 

Līdz 2006. gadam Biedrība “Latvijas cilvēktiesību cents” ieņēmumus no ziedojumiem/ piešķirtajiem 

līdzekļiem uzskaitīja saskaņā ar uzkrājumu principu pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem. Līgumā 

noteiktā, bet vēl nesaņemtā piešķīrumu summa tika atspoguļota bilances aktīvos, kā debitoru parāds, 

dotāciju summa, kas attiecās uz nākamajiem periodiem tika atspoguļota, kā nākamo periodu 

ieņēmumi. Izmaksas tiek uzskaitītas saskaņā ar uzkrājumu principu pamatojoties uz noslēgtajiem 

līgumiem, līgumā noteiktā, bet neizmaksātā ziedojumu daļa ir atspoguļota bilances pasīvos kā norēķini 

ar dotāciju saņēmējiem. 
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 2. Pamatlīdzekļi 

 Nemateriālie 

ieguldījumi 

EDA 

iekārtas Mēbeles Kopā 

     

SĀKOTNĒJĀ VĒRTĪBA:     

2020. gada 31. decembrī 3,493 36,435 17,181 57,109 

Papildinājumi    -   1,609   -          1,609 

Norakstījumi   -   -   -   - 

2021. gada 31. decembrī 3,493 38,044 17,181 58,718 

     

 

UZKRĀTAIS NOLIETOJUMS: 
    

2020. gada 31. decembrī (3,493) (35,255) (17,181) (55,929) 

Gada laikā aprēķināts   - (811)   - (811) 

2021. gada 31. decembrī (3,493) (36,066) (17,181) (56,740) 

     

ATLIKUSĪ VĒRTĪBA     

2020. gada 31. decembrī 0 1,180 0 1,180 

2021. gada 31. decembrī 0 1,978 0 1,978 

     

Nolietojuma likme (lineārā metode) 33.33% 33.33% 10%  

 

 3. Naudas līdzekļi 

 

    2021     2020 

Skaidras naudas atlikums kasē - - 

Naudas līdzekļu atlikums Latvijā reģistrētā 

kredītiestādē 

54,054 98,279 

Kopā 54,054 98,279 

 

 4. Informācija par fondiem 

 

        2021       2020 

Rezerves fonds gada sākumā 97,126 24,807 

   Ieņēmumu un izdevumu starpība (44,605) 72,319 

Rezerves fonds gada beigās 52,521 97,126 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 808 

"Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem" biedrība palielina tās 

rezerves fondu par ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem apmērā. 

 

Rezerves fonda korekcija atspoguļo iepriekš uzkrāto dotāciju ieņēmumu samazinājumu, kas 

saistīts ar dotāciju devēja lēmumu samazināt projekta apjomu vai projektam paredzētā 

finansējuma samazinājums, jo reālās projekta veikšanas izmaksas bija mazākas salīdzinot ar 

sākotnēji plānotajām. Šīs korekcijas attiecas uz iepriekšējos periodos atzītajiem dotāciju 

ieņēmumiem. 
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Rezerves fons rodas (a) Biedrībai saņemot līdzekļus konkrētu projektu realizēšanai, bet projektu 

realizēšana notiek ilgākā laika periodā; (b) saņemot speciālus līdzekļus biedrības darbības 

stabilitātes nodrošināšanai nākotnē. 

 

 5. Nodokļi  

Samaksātais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 13,531.44 eiro. 

        t.sk. - par darba algu un saskaņā ar uzņēmuma līgumu veiktajiem pakalpojumiem 13,159.24 eiro 

    - par izmaksātajām autora atlīdzībām 372.20 eiro 

           

Samaksātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 17,423.78 eiro 

    t.sk. - darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 17,318.78 eiro 

- par izmaksātajām autora atlīdzībām un saskaņā ar uzņēmuma līgumu veiktajiem     

pakalpojumiem 105.00 eiro 

Biedrības „Latvijas Cilvēktiesību centrs” 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. 

 

Pārskata gada beigās biedrībai nav saistību par nodokļu maksājumiem. 

 

 6. Personāla izmaksas 

 

 Kopējās personāla izmaksas ir atspoguļotas šādi: 

     2021       2020 

Algas  73,416 71,112 

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 17,319 17,158 

Kopā 90,735 88,270 

 

2021. gadā vidējais darbinieku skaits bija 4 (2020. gadā: 5) 

 

Organizācijas padomes (padome veic biedrības uzraudzības funkciju) locekļi par savu 

pienākumu pildīšanu pārskata gadā atlīdzību nesaņēma. 

 

 7. Citi izdevumi 

       2021       2020 

Izmaksas projektu partneriem 26,432 32,565 

Pakalpojumi no ārienes 9,782 12,567 

Telpu īre un komunālie maksājumi 10,111 9,479 

Ekspertu izdevumi 20,397 7,980 

Citi izdevumi 1,763 6,844 

Datubāžu abonēšanas izdevumi 4,774 4,371 

Veselības apdrošināšana   2,295 2,385 

Tulkošanas izmaksas 3,666 1,293 

Sakaru un pasta izdevumi 1,312 1,232 

Biroja izdevumi 1,707 1,114 

Revīzijas pakalpojumi 848 848 

Transporta un ceļošanas izdevumi 641 635 

Poligrāfijas izdevumi 956 500 
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Biroja uzturēšanas izdevumi 466 460 

Bankas pakalpojumi 302 358 

Reprezentācijas izdevumi 1,082 317 

Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām 2 9 

Kopā 86,536 82,957 

 
DIREKTORES  ELEKTRONISKAIS PARAKSTS ATTIECINĀMS UZ GADA PĀRKATA VADĪBAS ZIŅOJUMU NO 

6. LĪDZ 9. LAPAI, KĀ ARĪ GADA PĀRSKATU KĀ VIENOTU DOKUMENTU NO 3. LĪDZ 6. UN NO 10. LĪDZ 14. 

LAPAI 


