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Ziņas par biedrību
Uzņēmuma nosaukums
Saīsinātais nosaukums
Juridiskais statuss

„Izglītības attīstības centrs”
IAC

Reģistrācijas dati

Nr. 40003408194
1998. gada 2.septembris (pirmreizējā reģistrācija)
2004.gada 12.februārī tiek pārreģistrēta par BO SIA „ Izglītības
attīstības centrs”
2004.gada 10.novembrī tiek reģistrēta biedrību un nodibinājumu
reģistrā

Juridiskā adrese

Dzirnavu iela 34a-8
Rīga LV-1010

Biedri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izpildinstitūcija

Direktore Iveta Vērse
ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi

Finanšu gads

2017.gada 1.janvāris- 2017.gada 31.decembris

Revidents

Komandītsabiedrība “S.Vilcānes audits”

Biedrība

Irēna Freimane
Aija Tūna
Iveta Vērse
Ingūna Irbīte
Daina Zelmene
Aija Rusiņa
Sandra Kalniņa
Aija Kalve

LZRA komercsabiedrības licence Nr.88
Zvērināta revidente S.Vilcāne licence Nr.30
Juridiskā adrese: P.Brieža ielā 15, Rīga, LV-1010
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Vadības ziņojums
1. Organizācijas nosaukums: Biedrība „Izglītības attīstības centrs”
2. Organizācijas reģistrācijas NR. 40003408194
pirmreizējā reģistrācija 1998. gada 2. septembris,
reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā 2004. gada 10. novembrī
3. Organizācijas juridiskā adrese: Dzirnavu iela 34a-8, Rīga LV-1010
4. Ziņas par organizācijas pārvaldes institūcijas locekļiem:
Saskaņā ar biedrības „Izglītības attīstības centrs” statūtiem, biedrības izpildinstitūcija ir
direktors, kuru ievēl Biedru sapulce uz 3 gadiem. 2016. gada 21. martā par biedrības direktori
atkātoti ievēlēta ir Iveta Vērse.
5. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no
iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:
Biedrības „Izglītības attīstības centrs” (IAC) darbības mērķis ir sekmēt demokrātiskas un
pilsoniskas sabiedrības stiprināšanu Latvijā, lai pilnveidotu un aktivizētu dažādu iedzīvotāju grupu
iesaistīšanos sabiedrības dzīvē, dzīves kvalitātes uzlabošanā un rosinātu sadarbību šajā jomā starp
valsts un pašvaldību iestādēm, privāto sektoru un indivīdiem, kā arī veicinātu dažādu nevalstisko
organizāciju sadarbību, tādējādi veicinot ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības attīstību.
IAC savu mērķi sasniedz, sagatavojot un īstenojot ilgtermiņa projektus, izstrādājot izglītības
programmas, metodiskos materiālus un ieteikumus dažādām mērķa grupām, veidojot uz vajadzībām
balstītas pieaugušo tālākizglītības programmas un nodrošinot to īstenošanu dažādām
mērķauditorijām valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības sektorā, attīstot sadarbību, veidojot
darba grupas un koalīcijas līdzdalībai sabiedrībā nozīmīgu jautājumu risināšanā, viedokļa
formulēšanā un lēmumu pieņemšanā, piesaistot līdzekļus IAC darbības nodrošināšanai un dažādu
projektu īstenošanai. IAC organizē konferences, seminārus, studiju vizītes un citus pasākumus,
sekmējot informācijas apriti, viedokļu apmaiņu, profesionālo pilnveidi un interešu aizstāvību
izglītības jomā.
Sekmējot demokrātisko vērtību, cilvēktiesību ievērošanas stiprināšanu un veicinot pilsonisko
līdzdalību, IAC aktīvi iesaistījies jaunu rīcības modeļu veidošanā, kopienu līdzdalības un vietējās
labklājības un pilsoniskās sabiedrības atbalstā, izglītojot un iesaistot aktivitātēs dažāda vecuma
jauniešus, izglītības darbiniekus un ekspertus, valsts un pašvaldību institūciju darbiniekus, dažādu
profesionālo jomu speciālistus, NVO pārstāvjus, vietējo kopienu pārstāvjus un citus interesentus.
IAC 2017. gada aktualitātes, īstenojot projektus un mūžizglītības programmas:
- Demokrātisko vērtību stiprināšana un Latvijas sabiedrības pilsoniskās līdzdalības un
integrācijas veicināšana, sociālās atbildības veicināšana kopienās un izglītības iestādēs;
- Sabiedrības un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas veicināšana Latvijā;
- Kritiskās domāšanas un medijpratības jautājumu aktualizēšana Latvijā un sadarbība ar citām
ES dalībvalstīm;
- Latvijas un Eiropas vietējo kopienu – sabiedrības organizāciju kapacitātes celšana, sekmējot
to iesaistīšanos politiskajās diskusijās un jaunu rīcības modeļu veidošanos kopienas
līdzdalībai vietējās labklājības sekmēšanā, sabiedrības integrācijā.
6.
Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas.
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2017. GADA AKTIVITĀTES
PROJEKTOS
 Starpkultūru izglītībā un sabiedrības integrācijā:
-

Tika turpināts Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada
plānošanas perioda ietvaros tika uzsākts īstenot projektu „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu
valodu”. Projekta īstenošanas periods: 15.11.2016. – 31.12.2018. Projekta kopējās izmaksas ir
233 082 EUR. Finansētājs: Eiropas Savienība (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

-

Rīgas domes (RD) Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas
programmas ietvaros īstenots projekts „Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un
starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos”. Projekta īstenošanas periods:
20.02.2017.- 13.11.2017. Projekta kopsumma: 7 371 EUR. Finansētājs: RD - 95%, IAC -5 %.

-

Tika turpināts ASV vēstniecības Latvijā finansēts projekts par holokausta izglītību „Rumbulas
atbalss: paplašinot holokausta izglītības pieredzi” (”Rumbula’s Echo and Beyond: Amplifying
Holocaust Education”). Projekta īstenošanas periods: 01.08.2013.-30.06.2018. Projekta
kopsumma: 28 700 USD. Finansētājs: ASV vēstniecība Latvijā-100%.



Pilsoniskās izglītības un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanā:

-

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” . Projekta
īstenošanas periods 14.11.2016. – 20.08.2017. Projekta kopsumma: 83 000 EUR. Finansētājs: Britu
Padome.

-

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekts „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties. Dalīties” .
Projekta īstenošanas periods 23.11.2017. – 20.03.2018. Projekta kopsumma: 13 553 EUR.
Finansētājs: Britu Padome.

-

Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonda” projekts
“Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā”. Projekta īstenošanas periods 02.02.2017. – 30.10.2017.
Projekta kopsumma: 10 000 EUR. Finansētājs: Latvijas valsts budžets.

-

IAC kā sadarbības partneris Unitas Foundation (Igaunija) Erasmus + programmas Support for
policy reform – European Policy Experimentations in the fields of Education, Training and Youth
led by high level public authorities projektā “Developing Strategic Cooperation in History and
Human Rights Education and Youth Work in Estonia”. Projekta īstenošanas periods 01.01.2016. –
31.12.2017.



Kritiskās domāšanas un medijpratības veicināšana:
- Jauniešu medijpratības sekmēšanas projekts “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”
Projekta īstenošanas periods 02.10.2017. – 28.02.2019. Projekta kopsumma: 125 000 USD.
Finansētājs: ASV vēstniecība.
-

IAC kā partneris Democracy and Human Rights Education in Europe (DARE) ERASMUS +
Mobility projektā “STEPS – Survival Toolkit for Education for Democratic Citizenship
(EDC) in Postfactual Societies ”. Projekta īstenošanas periods 2017.– 2018.
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LĪDZDALĪBA
 Izglītības politikas izstrādē
2017. gadā IAC biedri bija pārstāvēti un iesaistījās:
- LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) konsultatīvajā padomē ”Izglītība visiem”;
- LR Kultūras ministrijas (KM) konsultatīvajā padomē trešo valstu pilsoņu integrācijai.


Tīklu organizācijās:

-

“Latvijas platformā attīstības sadarbībai” (LAPAS). LAPAS apvieno organizācijas, kas darbojas
vai plāno uzsākt darbību attīstības sadarbības un attīstības/globālās izglītības jomā. IAC tajā aktīvi
darbojas kopš 2004. gada, ir viens no LAPAS dibinātajiem.

-

Latvijā IAC aktīvi sadarbojas ar Britu padomi Latvijā, ASV vēstniecību Latvijā, Latvijas
Republikas (LR) Kultūras ministriju (KM), LR Ārlietu ministriju, LR Izglītības un zinātnes ministriju
(IZM), Valsts izglītības satura centru (VISC); Sabiedrības integrācijas fondu (SIF); UNESCO LNK;
Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru, IAC sadarbības skolām visā Latvijā, novadu un
pilsētu pašvaldībām, izglītības iestādēm un dažādām nevalstiskajām organizācijām.



Starptautiskā sadarbība – ilgstoša sadarbība un darbība Starptautiskajā Lasīšanas asociācijā
(International Reading Association, IRA), Starptautiskajā konsorcijā – Lasīšana un rakstīšana kritiskās
domāšanas attīstīšanai (Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium, RWCT
IC), DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe), IAC ir laba sadarbība ar
Starptautiskās lasīšanas asociācijas Eiropas nodaļu IDEC (International Development in Europe
Committee).

SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
Par uzdevumu 2017. gadā IAC izvirzījis izmantot esošo potenciālu un kapacitāti, lai piedāvātu
Latvijas izglītības darbiniekiem, iestāžu vadītājiem un pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, vietējām
kopienām, jauniešiem pieejamas kvalitatīvas izglītojošas programmas, konsultācijas un cita veida atbalstu.
Lai veiktu šo uzdevumu, IAC strādāja pie līdzekļu piesaistes ne vien ar projektiem un grantiem, ko atspoguļo
arī finanšu rādītāji, bet arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības ilustrē sadarbību ar ministrijām,
pašvaldībām, skolām un citiem klientiem visā Latvijā, piedāvājot jaunas un kvalitatīvas tālākizglītības
programmas. Vienlaikus šie ieņēmumi no saimnieciskās darbības ļauj arī nodrošināt organizācijas ilgtspēju,
veidot jaunas programmas, uzturēt resursu centru un sniegt konsultācijas un atbalstu visiem interesentiem.
Šajā jomā 2017. gada īstenotas aktivitātes, sniedzot pakalpojumus.
2017. gada beigās IAC aktīvas bija vairāk kā 12 A tipa profesionālās pilnveides/ tālākizglītības
programmas, kuras IAC piedāvāja visiem interesentiem Latvijā.
2017. gadā IAC arī piedalījās:
- LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iepirkumā par mācību pakalpojumu sniegšanu pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides A programmas “Vērtībizglītības integrēšana mācību un
audzināšanas darbā” (36 h) apguvei vispārizglītojošo un profesionālo skolu priekšmetu skolotājiem un
klašu audzinātājiem. Šī iepirkuma ietvaros tika izglītotas 7 grupas visā Latvijā;
- Rēzeknes novada pašvaldības iepirkumā „Pedagogu mācības projekta „Globālās skolas: EYD 2015” Nr.
DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros”. IAC laika posmā no 2016. februāra līdz 2017. gada
decembrim īstenot 48 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmu globālajā izglītībā
pirmsskolas un sākumskolas jomā Rēzeknes novada pedagogiem.
- Rīgas domes (RD) Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas nodaļas
pasūtījms - situācijas izpēte, analīze un apkopojums par jauniebraucēju bērnu iekļaušanos Rīgas
vispārizglītojošajās mācību iestādēs.
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IZGLĪTOTIE
2017. gadā IAC organizētajās un īstenotajās profesionālās pilnveides programmās ir izsniegtas
kopumā 700 apliecības.
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INFORMĀCIJAS PIEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA un atpazīstamības veicināšana
2017. gada IAC izstrādātie un izdotie materiāli un krājumi:


Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas pieredzes un metodisko ieteikumu krājums
“Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.”



Integrācijas un līdzdalības aktivitāšu materiāls “Jauniešu integrācijas un līdzdalības
aktivitāšu vadība vietējās kopienās”.



Izglītojošs pieredzes krājums ”Daudzveidība un iekļaušana skolu kopienās”



Rīgas domes (RD) Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas
nodaļas pasūtījums - situācijas izpēte, analīze un apkopojums par jauniebraucēju
bērnu iekļaušanos Rīgas vispārizglītojošajās mācību iestādēs.
“Materiāls darbam ar jauniebraucēju un reemigrantu bērniem
izglītības iestādēs”



Regulāri pilnveidota un papildinātas mājas lapas IAC mājas lapa www.iac.edu.lv un kā
resurss pieejama IAC mājas lapas sadaļa www.globalaizglitiba.lv par attīstības/globālo
izglītību.
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IAC darbības rezultāti un sasniegumi kā SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAI (SLO)
attiecībā uz izglītības atbalstīšanas, pilsoniskās sabiedrības attīstības, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto
personu grupu sociālās labklājības celšanas jomām 2017. gadā:


Lai sekmētu Latvijas iedzīvotāju ilgtspējīgu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, īstenojot
izglītojošas, uz sadarbību un pilsonisko līdzdalību vērstas aktivitātes par demokrātijas,
cilvēktiesību un starpkultūru dialoga jautājumiem IAC Sabiedrības integrācijas fonda projekta
“Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” ietvaros izstrādāja, programmu un metodiskos
materiālus “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātijas, cilvēktiesību un sociālās atbildības
stiprināšanai”, kurus IAC ekspertu vadībā apguva vairāk kā 40 dalībnieki no visiem Latvijas
reģioniem: Liepājas, Brocēniem, Rubas Ventspils, Tukuma, Jelgavas, Jaunogres, Olaines, Sējas,
Pļaviņām, Valmieras, Vecpiebalgas, Madonas, Jēkabpils, Līvāniem, Daugavpils, Kārsavas un
Baltinavas izglītības iestādēm, jauniešu centriem, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām,
kas ikdienā darbojas ar dažāda vecuma jauniešiem. Dalībnieki pēc programmas apguves
semināriem darbojās savās skolās, jauniešu centros un vietējās kopienās, īstenojot pilsoniskās
līdzdalības un starpkultūru dialoga veicināšanas aktivitātes - praktikumus, kuros izmantoja
programmā apgūto metodiku darbam ar jauniešiem. Aktivitātes notikušas sadarbībā ar vietējo
NVO aktīvistiem un projekta ekspertiem. Rezultātā izstrādāts un izdots projekta pieredzes
krājums “Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās”.



Pilnveidojot starpkultūru dialogā balstītas saliedētas sabiedrības veidošanos Rīgas pilsētā, IAC
eksperti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas
programmas projekta “Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru
dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos” ietvaros īstenoja starpkultūru izglītības
pasākumus, kas vērsti uz līdzdalību un sadarbību multikulturālās skolu kopienās, strādājot ar
vairāk kā 40 Rīgas izglītības iestāžu dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem
profesionālās pilnveides programmā “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana
multikulturālās skolu kopienās” par vērtībizglītības, starpkultūru komunikācijas, identitātes un
piederības jautājumiem.
Rezultātā sagatavots un izdots metodisks pieredzes krājumu
”Daudzveidība un iekļaušana skolu kopienās”. Krājumā publiskota programma un ievietotas
vairāk kā 10 aktivitātes darbam daudzkultūru vidē.



2017. gadā sadarbojoties ar Britu padomi, IAC īstenoja jauniešu integrācijas un līdzdalības
sekmēšanas projektu „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties”. Šī projekta mērķis bija sniegt skolu
jauniešiem, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, daudzveidīgas iespējas
iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās, apgūstot Latvijas, Eiropas un globālās vērtības un to
savstarpējo saistību. Projektā tika iesaistītas skolu komandas 5 cilvēku sastāvā (jaunieši un
izglītotāji) no 12 Latvijas skolām Rīgā, Pierīgā un Latgalē. Projekta ietvaros skolu komandām
tika organizēti izglītojošie pasākumi (seminārs un Vasaras skola)
jauniešu līdzdalības,
pilsoniskuma, kritiskās domāšanas, sadarbības veicināšanas, medijpratības, Latvijas vērtību u.c.
tēmās. Skolas organizēja pasākumus skolu un kopienu ietvaros un piedalījās Latvijas izzināšanas
braucienos. Projekta noslēgumā tika izdots pieredzes un metodisko ieteikumu krājums citām
Latvijas skolām jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas jomā. Gan IAC komandas, gan
skolu organizētajās aktivitātēs kopumā 7 mēnešu laikā iesaistīti nepilni 5 (4492) tūkstoši
dalībnieku (no tiem 3727 skolnieki, pārējie - skolotāji un kopienu pārstāvji).
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2017. gadā Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros ar Eiropas
Savienības un Latvijas valsts budžeta finansējumu tiek īstenots projekts „Dzīvoju Latvijā mācos latviešu valodu”, kura mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu
valstspiederīgajiem, kas veicinās viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā. Šajā
gadā 120 stundu valodas apguves kursos iesaistījušies Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas,
Kazahstānas, Uzbekistānas, Azerbaidžānas, Tadžikistānas, Armēnijas, Brazīlijas, Afganistānas,
Brazīlijas, Ēģiptes, Turcijas, Izraēlas, Austrālijas, Amerikas, Kanādas, Ķīnas, Vjetnamas,
Venecuēlas, Sīrijas, Ekvadoras, Taivānas, Indijas valstspiederīgie. Gada laikā mācības
noslēgušas 16 latviešu valodas kursu grupas 120 stundu apjomā, pabeiguši 173 dalībnieki.
latviešu valodas prasmi A līmenī apguvuši 111 dalībnieki, B līmenī – 62 dalībnieki. 135
dalībniekiem no projekta līdzekļiem finansēti valsts valodas prasmes pārbaudes izdevumi, lai
iegūtu sertifikātu. IAC vairojis kapacitāti valsts valodas kursu nodrošināšanā jauniebraucējiem.



2017. gadā tika turpinātas aktivitātes ASV vēstniecības Latvijā finansēts projektā par
holokausta izglītību „Rumbulas atbalss: paplašinot holokausta izglītības pieredzi”
(”Rumbula’s Echo and Beyond: Amplifying Holocaust Education”). Augustā notika projekta 6
dalībnieku vizīte ASV. Braucienā piedalījās pieci pedagogi no Latvijas reģionu skolām
(Smiltene, Daugavpils, Brocēni un Valmiera), ar ko IAC ir ilgstoša sadarbība metodiskā darba
pilnveidošanā, un IAC projektu satura eksperte Aija Tūna. Brauciena mērķis - piedalīšanās
starptautiskajā vadošo speciālistu pieredzes apmaiņas programmā (International Visitors
Leadership Program), kuru sponsorē ASV valdība; tēma “Promoting Tolerance and Diversity”.
Šis brauciens bija iespēja pieredzes uzkrāšanai sabiedrības integrācijas un sadarbības
veicināšanas jautājumos, kas būtiski IAC misijas īstenošanā, ikdienas metodiskajā darbā un
Latvijas valsts simtgades norišu kontekstā.
Starptautiskā pieredzes apmaiņas programma (International Visitor Leadership Program IVLP), kas darbojas kopš 1940.gada, vērsta uz sadarbības attiecību nostiprināšanu un
padziļināšanu ASV un citu valstu starpā, atbalstot rūpīgi atlasītu augsta līmeņa profesionāļu
vizītes ASV. Šajās programmās piedalījušies daudzi pašreizējie valstu līderi, vairāki Nobela
prēmijas laureāti un citi cilvēki, kas ietekmē sabiedrības attīstību nacionālā un starptautiskā
līmenī.
Programmas „Tolerances un daudzveidības sekmēšana” (Promoting Tolerance and Diversity)
ietvaros ASV puse piedāvāja tikšanās ar valsts iestāžu, universitāšu, muzeju un citu kultūras
iestāžu, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī profesionāļiem, kuri pārstāvēja
daudzveidīgus viedokļus un pieredzes.
Īpaši akcentētas bija tēmas „Tolerances jautājumi muzeju darbībā, izglītības un profesionālās
pilnveides darbā” (Tolerance through Museum Outreach; Educational and Professional
Development), (ASV pilsoņu tiesību kustība (U.S. Civil Rights Movement), vardarbības
mazināšanas iespējas angļu valodas apguves procesā (English as a Second Language at School
Countering Bullying) un citas.
Vērtīgu pieredzi sniedza Ebreju mantojuma muzeja (The Museum of Jewish Heritage),
Ieceļotāju (īres dzīvokļu) muzeja (The Tenement Museum), Birmingemas Pilsoņu tiesību
institūta (Birmingham Civil Rights Institute), bezpeļņas organizācijas „Sastopoties ar vēsturi un
sevi pašu” (Facing History and Ourselves), Ņujorkas pavalsts Izglītības departamenta
Bilingvālās izglītības un pasaules valodu apguves centra (NYS Statewide Language RBE-RN),
Alabamas rehabilitācijas centra (Alabama Rehabilitation Services), Alabamas valsts
universitātes Pilsoņu tiesību centra (National Center for the Study of Civil Rights - NCSCR)
apmeklējumi un sarunas ar darbiniekiem.
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1976.gadā dibinātā organizācija „Sastopoties ar vēsturi un sevi pašu” (Facing History and
Ourselves) veido un ievieš programmas, kas integrē vēsturi, literatūru un cilvēku uzvedību ar
ētiskas lēmumu pieņemšanu un inovatīviem mācīšanas paņēmieniem, lai sekmētu skolēnu
vēstures izpratni, kritisko domāšanu un sociāli emocionālu mācīšanos. Tika aizsāktas sarunas
par iespējamu tālāku sadarbību, dziļāk iepazīstot jau pieejamos mācību materiālus, izskatot
iespēju tos adaptēt Latvijas situācijai vai uz to pamata veidot jaunus materiālus vai profesionālās
pilnveides programmas.
Brauciena laikā notika arī skolu vizītes, sniedzot iespēju iepazīties ar mācību procesa
organizāciju, bet jo īpaši ar atbalsta sniegšanu mazākumtautību, imigrantu, citu valodu grupu
skolēniem, vecāku un sabiedrības iesaisti skolas darbībā, skolas vides iekārtojumu un
inovatīvām darba formām.


Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu starptautiska projekta “AMITIE
CODE” ietvaros, Izglītības attīstības centrs veica SITUĀCIJAS IZPĒTI par jauniebraucēju
un reemigrantu bērnu iekļaušanos Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs, noskaidrojot
situāciju Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs saistībā ar jauniebraucēju un reemigrantu
integrāciju. Tika veikta salīdzinošā analīzei ar 2014. gada Situācijas izpētes datiem par
jauniebraucēju un reemigrantu bērnu iekļaušanos Rīgas izglītības iestādēs un apkopota izglītības
iestāžu pieredze un sagatavoti ieteikumus jauniebraucēju un reemigrantu bērnu veiksmīgākai
integrācijai.



Sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā 2017. gada oktobrī tika uzsākts projekts “Atbalsts
Latvijas jauniešu medijpratībai”. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas
sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību. Projekta uzdevumi ir izstrādāt jauniešu
medijpratības programmu un mācību materiālus, aprobēt tos un integrēt Latvijas
vispārizglītojošo skolu mācību saturā, pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci
medijpartībā. Lai veiktu šo uzdevumu projektam piesaistītas 16 pilotskolas no visiem Latvijas
reģioniem. Projekts ilgs līdz 2019. gada februārim.



Regulāra sadarbība ar pašvaldībām un profesionālās pilnveides programmu izstrādāšana un
organizēšana izglītības iestāžu vadītājiem, skolotājiem, pašvaldību speciālistiem (vairāk kā 700
cilvēkiem).



Plašāka Latvijas sabiedrība informēta par IAC iniciatīvām un darbību mājaslapā www.iac.edu.lv
, kā arī ar citu mediju starpniecību.
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Plānotās AKTIVITĀTES 2018. gadā:
IAC turpinās strādāt šādos saturiskos darba virzienos: pilsoniskās līdzdalības sekmēšanā, sabiedrības
integrācijā, pilsoniskās, starpkultūru, attīstības/globālā izglītības un attīstības sadarbības jomā; KD un
medijpratības attīstīšanā, iekļaujošas sabiedrības vecināšanā; cilvēkresursu un mūžizglītības attīstībā,
līdzdarbosies izglītības politikas izstrādē.
Turpinās darbu, īstenojot uzsāktos projektus:
 Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda ietvaros projektu „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu”.
 Britu Padomes finansēto jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektu „Izzināt.
Pieredzēt. Rīkoties. Dalīties”.
 ASV vēstniecības jauniešu medijpratības sekmēšanas projektu “Atbalsts Latvijas jauniešu
medijpratībai”.
 IAC kā sadarbības partneris Democracy and Human Rights Education in Europe (DARE)
ERASMUS + Mobility projektā “STEPS – Survival Toolkit for Education for Democratic
Citizenship (EDC) in Postfactual Societies ”.
Plānots sadarbībā ar partnerorganizācijām Latvijā un Eiropā iesaistīties projektu pieteikumu
izstrādāšana un iesniegšanā.
Turpinās sadarbību ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai (LAPAS), Britu padomi Latvijā, ASV
vēstniecību Latvijā, Latvijas Republikas (LR) Kultūras ministriju (KM), LR Ārlietu ministriju, LR
Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Valsts izglītības satura centru (VISC); Sabiedrības integrācijas
fondu (SIF); UNESCO LNK; Rīgas izglītības un metodiski informatīvo centru, Latvijas Bērnu
labklājības tiklu (LBLT) un tā dalīborganizācijām; IAC sadarbības skolām, novadu un pilsētu
pašvaldībām un izglītības iestādēm un dažādām nevalstiskajām organizācijām.
Līdzdarbosies izglītības politikas izstrādē, sadarbojoties ar
 LR Izglītības un Zinātnes ministriju (IZM) un tās struktūrvienībām,
 LR ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomas atbildīgajām
amatpersonām,
 Britu padomi Latvijā,
 Novadu un pilsētu pašvaldībām, izglītības iestādēm un u.c. valsts un nevalstiskā sektora
organizācijām, u.c.
Līdzdarbosies konsultatīvajā padomēs: IZM ”Izglītība visiem” un sadarbība ar UNESCO LNK;
Konsultatīvajā padomē trešo valstu pilsoņu integrācijai.
Turpinās sadarbību ar reģionu un pilsētu pašvaldībām un izglītības iestādēm un citiem sadarbības
partneriem Latvijā.
Turpinās starptautisko sadarbību ar Starptautisko Lasīšanas asociāciju (International Reading
Association, IRA), Starptautisko konsorciju Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai
(Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium, RWCT IC), Starptautiskās
lasīšanas asociācijas Eiropas nodaļu IDEC (International Development in Europe Committee) un citiem
sadarbības partneriem un finansētājiem.
Turpinās sadarbību ar starptautiskajiem partneriem dažādu projektu sagatavošanā un īstenošanā.
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Jaunu informatīvo un metodisko materiālu sagatavošana un publicēšana.
Tālākizglītības kursu programmu izstrāde un īstenošana dažādās Latvijas vietās (pēc pieprasījuma).
Piedalīšanās valsts iepirkuma konkursos.
Konsultācijas izglītības darbiniekiem, NVO pārstāvjiem, jauniešu līderiem, pašvaldību pārstāvjiem par
dažādiem izglītības jautājumiem t.sk. attīstības, starpkultūru, pilsoniskā, iekļaujošā izglītība u.c.
Resursu centra pakalpojumi izglītības darbiniekiem, studentiem u.c. mērķgrupām.

2017. gada rezultāts bija izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem 7 675 EUR, kas saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par
biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” samazina rezerves fondu. Pārskata gada
darbības rezultāts uzrādīts atbilstoši vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem. Ieņēmumu un
izdevumu pārskata rezultātā iekļauti visi ieņēmumi un izdevumi atbilstoši uzkrāšanas principam,
izņemot biedru naudas un EK projektu finansējumu ieņēmumus, kuri atzīti ievērojot piesardzības
principu. Biedru naudas atzīst ieņēmumos to saņemšanas gadā un EK projektu finansējumu – gadā,
kad projekta finansētāji apstiprinājuši iesniegto projekta atskaiti. Rezultātā ieņēmumu un izdevumu
pārskatā rodas nobīde par izdevumu daļu, kuri ir veikti pārskata periodā, bet ieņēmumi atbilstoši
līguma nosacījumiem tiks uzrādīti nākamajā gadā.
Gada pārskats pilnībā atspoguļo biedrības „Izglītības attīstības centrs” darbību no 2017.gada
1. janvāra līdz 2017. gada 31.decembrim.
No pārskata gada beigām līdz pārskata apstiprināšanai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas
varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu.

Iveta Vērse
IAC direktore
Gada pārskats apstiprināts dalībnieku pilnsapulcē 2018. gada 8. martā
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Bilance

AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
I. Nemateriālie ieguldījumi
II. Pamatlīdzekļi
1. Nekustamais īpašums
2. Pārējie pamatlīdzekļi
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Piezīme 31.12.2017. 31.12.2016.
EUR
EUR
2

0
5 354
0
5 354
5 354

534
784
0
784
1 318

127
870
184 519
185 516

127
549
235 651
236 327

190 870

237 645

110 676

118 351

7

110 676
118 351
(7 675)

118 351
89 813
28 538

8
9

1 432
78 762

15 403
103 891

190 870

237 645

2;3
2

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I. Krājumi
II. Debitori
III. Nauda

4
5;8
6
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

KOPĀ AKTĪVS
PASĪVS
I. Fondi
1. Rezerves fonds
1.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds
1.2. Pārskata gada rezerves fonds
II. Īstermiņa kreditori
1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2. Pārējie kreditori
KOPĀ PASĪVS

Pielikumi no 18.lpp līdz 23.lpp ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Iveta Vērse
Direktore
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats
Piezīme

2017
EUR

2016
EUR

IEŅĒMUMI
I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
III. Saņemtās dotācijas
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
V. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības
Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem
saņemtais finansējums
VI. Citi ieņēmumi
VII. IEŅĒMUMI KOPĀ

100
0
16 976
44 331

114
0
9 730
89 762

203 207
0

79 897
2 748

264 614

182 251

13

126 245
29 726

79 901
18 719

2
14
8

1 862
112 834
1 622

3 313
50 296
1 484

272 289

153 713

(7 675)

28 538

10
11

12

IZDEVUMI
1. Algas
2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un
norakstīšana
4. Citi izdevumi
VIII. Nodokļi
IX. IZDEVUMI KOPĀ

X. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA

Pielikumi no 18.lpp līdz 23.lpp ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Iveta Vērse
Direktore
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

I
II

III

IV

Atlikums pārskata gada sākumā
Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma
1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi)
1.1.
Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas
1.2.
Ārvalstu juridiskās personas
Microsoft Support
1.2.1.
Cybergrants, Inc
1.3.
Fiziskās personas (rezidenti)
1.4.
Fiziskās personas (nerezidenti)
1.5.
Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji
1.6.
Citi ziedotāji
2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi)
2.1.
Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas
2.2.
Ārvalstu juridiskās personas
2.3.
Fiziskās personas (rezidenti)
2.4.
Fiziskās personas (nerezidenti)
2.5.
Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji
2.6.
Citi ziedotāji
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma
1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi)
1.1.
Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem
1.2.
Administratīvajiem izdevumiem
1.3.
Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem
2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi)
2.1.
Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem
2.2.
Administratīvajiem izdevumiem
2.3.
Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem
Atlikums pārskata gada beigās

2017
EUR
535
0
0
0
0

2016
EUR
2 670
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
535
535
535
535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 135
2 135
2 135
2 135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
535

Iveta Vērse
Direktore

16

_____________________________________________________________ 2017.gada pārskats

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un
dāvinājumiem 2017.gadā
N
r
p.
k.

1

Ziedoju
mu un
dāvināj
umu
izlietoju
ma
aprakst
s

2
Microso
ft
Support
Cybergr
ants Inc.
Dāvināj
umsprogram
atūra
tiek
norakstīt
s
izdevum
os 5
gadu
laikā.
Program
matūra
izmantot
a
izglītība
s
program
mu un
projektu
izstrādē
un
realizāci
jā, lai
nodrošin
ātu SL
darbību.

Ziedoju
mu un
dāvināj
umu
izlietoju
ms
(euro)

3
535

Ziedojumu un dāvinājumu izl
ietojuma summa
(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlie
tojuma veids
(euro)

Vispārē
jie
ziedoju
mi
(neiero
bežotai
lietošan
ai)

Mērķzi
edojumi
(noteikt
iem
mērķie
m)

Anonīm
i
ziedoju
mi un
dāvināj
umi

sabiedri
skā
labuma
darbība
i (SL)

admin
istratī
vajie
m
izdev
umie
m
(AI)

535

0

0

535

0

4

Pār
ējie
m
sai
mni
ecis
kās
dar
bība
s
izde
vum
iem
(SD)

Sabiedr
iskā
labuma
mērķa
grupa*
*

Sabiedr
iskā
labuma
guvēju
skaits

6
3.; 4.; 12.

7
1.; 2.;
4.;17.;
7.

8
700

citie
m
mēr
ķie
m
un
uzd
evu
mie
m
(SC)

5
0

Sabiedris
kā
labuma
darbības
joma*

0

Iveta Vērse
Direktore
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Finanšu pārskata pielikumi
1. Nozīmīgākie grāmatvedības uzskaites principi.
Finanšu pārskatu sagatavošanas principi
Biedrības „ Izglītības attīstības centrs” finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likumu „ Par grāmatvedību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. Gada 3.oktobra
noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”.
Finanšu pārskatu posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
a) pieņemts, ka Biedrība 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;
– nosakot pārskata gada darbības rezultātu, ņemts vērā pārskata gada beigās esošo aktīvu
vērtības samazinājums;
c) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi neatkarīgi no attiecīgā rēķina
saņemšanas vai izrakstīšanas un maksājuma veikšanas datuma (izņemot biedru naudas
ieņēmumus, kas atzīti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to saņemšanas gadā, EK projekta
finansējums iekļauts ieņēmumos atbilstoši finansētāju apstiprinātai projekta atskaitei).
Pārskata gada izdevumi saskaņoti ar attiecīgā gada ieņēmumiem;
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 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.
Biedrības grāmatvedības uzskaitē tiek izmantota „HansaWorld Latvia”
reģ.Nr.LV40003992607 licencēta datorprogramma „HansaWorld Standart ERP”.

SIA

Atbilstoši likumam „Par grāmatvedību” un pēc vadības rīkojuma Nr.2017/1-10/V-2 uz
2017.gada 31.decembri ir inventarizēti visi bilances posteņi.
Darījumi ārvalstu valūtās, naudas līdzekļi
Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti euro pēc darījuma dienas sākumā spēkā esošā
Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa. Ja Eiropas Centrālā banka nav
publicējusi konkrētas ārvalstu valūtas euro atsauces kursu, tad šīs valūtas pārrēķināšanai euro
tiek izmantots pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja Financial Times
(www.ft.com) interneta resursā publicētais valūtas kurss attiecībā pret euro. 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”.
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Ilgtermiņa ieguldījumi
Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā atskaitot uzkrāto
nolietojumu. Pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts sistemātiski pēc lineārās metodes, sākot
ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā, ņemot vērā
vadības apstiprinātās nolietojuma normas: datortehnikai, biroja tehnikai- no 2 līdz 3 gadi;
nemateriāliem ieguldījumiem-programmatūrai-atbilstoši licences termiņam, bet licencēm bez
termiņa ierobežojuma -5gadi; pārējiem pamatlīdzekļiem, ēkai- 10 gadi.
Uzlabojumu un sīki pirkumi, kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir līdz vienam gadam vai to
iegādes vērtība ir līdz 430,00 EUR, ir norakstīti izmaksās to iegādes periodā. Pamatlīdzekļi ar
nulles vērtību piedalās saimnieciskajā darbībā.
Atbilstoši likumam „Par grāmatvedību” un pēc vadības rīkojuma nr. 2017/1-10/V-2 uz
2017.gada 31.decembri ir inventarizēti visi bilances posteņi. Inventarizējot pamatlīdzekļus,
veikta pamatlīdzekļu apskate dabā, pēc attiecīgajiem dokumentiem pārbaudītas īpašuma
tiesības.
Krājumi
Krājumu uzskaitei biedrībā izmanto periodiskās inventarizācijas metodi. Krājumu (grāmatas)
atlikumi uzrādīti to iegādes vidējā vērtībā. Nelikvīdu materiālu uz 2017.gada 31.decembri nav
biedrības uzskaitē.

Debitori
Saskaņā ar biedrības noteikto debitoru kontroles kārtību noteiktā laika posmā tiek veikta
debitoru inventarizācija, kurā nosaka šaubīgos vai bezcerīgos debitorus, kā arī tiek regulāri
kontrolēti debitoru maksājumi, salīdzinot norēķinus. Uz 2017.gada 31.decembri biedrības
bilancē nav šaubīgu un bezcerīgu debitoru parādu.
Ieņēmumu un izdevumu atzīšana
Biedrības ieņēmumi veidojas no ieņēmumiem no saimnieciskās darbības (no semināru
pārdošanas, no grāmatu pārdošanas, no telpu nomas u.c.) un no saņemtām dotācijām un
grantiem – projektu īstenošanai .
Biedrības ieņēmumi tiek atzīti pēc uzkrājuma principa. Grantu, dotāciju līdzekļi tiek tērēti
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem pēc tāmes. Saņemtā, bet neiztērētā piešķīruma daļa tiek
atspoguļota bilances postenī „ Pārējie kreditori”.
EK projektu finansējums iekļauts ieņēmumos atbilstoši akceptētajai atskaitei. Pārskata gada
ieņēmumos tiek atspoguļota tikai tā projekta ieņēmumu daļa, kas attiecas uz biedrību, projekta
partneru ieņēmumu daļa biedrības ieņēmumos netiek atspoguļota.
Biedrība saskaņā ar vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem veido uzkrājumus darbinieku
neizmantotajiem atvaļinājumiem. Kopā ar uzkrājumiem atvaļinājumam, aprēķina arī
uzkrājumus darba devēja sociālajām iemaksām. Uzkrājumu veidošanai atvaļinājumiem pielieto
šādu metodiku: aprēķina katra darbinieka konkrēti neizmantoto atvaļinājuma summu naudas
izteiksmē, izmantojot pieņēmumu, ka aprēķina datumā tiek aprēķināta darbinieka vidējā izpeļņa,
un, reizinot to ar neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, tiek iegūta neizmantotā atvaļinājuma
kopsumma.
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Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Tā kā “Izglītības attīstības centrs” 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”.

Darbinieku skaits
2017
2016
Vidējais darbinieku skaits
22
13
gadā
Vidējais darbinieku skaits biedrībā 2017.gadā bija 22 darbinieki, kuriem darba alga kopsummā
sastāda 125 740 EUR (2016.gadā- 79 269 EUR)
2. Ilgtermiņa ieguldījumi
Visi uzrādītie aktīvi ir biedrības īpašums un ir tās valdījumā.

Iegādes vērtība gada
sākumā
Iegādāts pārskata gadā
Izslēgts pārskata gadā
Iegādes vai pārvērtētā
vērtība 2017. gada
beigās
Uzkrātais nolietojums
gada sākumā
Aprēķināts par pārskata
gadu
Norakstīts pārskata
gadā
Uzkrātais nolietojums
2017. gada beigās
Atlikusī vērtība
2016.gada beigās
Atlikusī vērtība
2017.gada beigās

Nemateriālie
ieguldījumi

Nekustamais
īpašums

Pārējie pamatlīdzekļi
Biroja tehnika,
Citi
Datortehnika
pamatlīdzekļi

KOPĀ
Pārējie
pamatlīdzekļi

12 383

313 743

16 037

15 490

31 527

0
0
12 383

0
0
313 743

5 898
(10 767)
11 168

0
(360)
15 130

5 898
(11 127)
26 298

11 849

313 743

16 037

14 706

30 743

534

0

908

420

1 328

0

0

(10 767)

(360)

(11 127)

12 383

313 743

6 178

14 766

20 944

534

0

0

784

784

0

0

4 990

364

5 354
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3. Nekustamais īpašums
Biedrības īpašumā ir biroja telpas Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8 ar kopējo platību 164,64 m² un 1/29
daļa no zemes Dzirnavu ielā 34a (kadastra Nr.01000190049) ar kopējo platību 2748 m² un kopējo
kadastra vērtību pēc Valsts Zemes dienesta datiem uz 2018.gada 1.janvāri 668 684 EUR (uz
2017.gada 1.janvāri kopējā vērtība 955 263 EUR). 2008.gada jūlijā tika veikta nekustamā īpašuma
–biroja Dzirnavu ielā 34a-8, Rīgā, pārvērtēšana. Pēc SIA „BALSTS” reģ.Nr.40103043173 (licences
Nr.29) atskaites par nekustamā īpašuma novērtēšanu, tirgus vērtība nekustamam īpašumam Rīgā,
Dzirnavu ielā 34A-8 vērtēšanas dienā 2008.gada 16.jūlijā ekvivalents euro bija 313 743 EUR (trīs
simti trīspadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro).
4. Krājumi
Šajā postenī atspoguļotas nerealizētās grāmatas to iegādes vidējā vērtībā.

5. Citi debitori

Nākamo periodu izdevumi-preses abonēšana
Pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
riska nodeva (skat.8.piezīmi)
Avansa maksājumi projekta partneriem
KOPĀ:

2017
EUR
440
430

2016
EUR

0
870

368
181

0
549

6. Naudas līdzekļi
2017
EUR
Kase
Norēķinu kontos bankās
KOPĀ:

30
184 489
184 519

2016
EUR
234
235 417
235 651

7. Rezerves fonds

Rezerves fonds gada sākumā
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
Rezerves fonds gada beigās

2017
EUR
118 351
(7 675)
110 676

2016
EUR
89 813
28 538
118 351

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. Gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 808
„Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” biedrība samazina tās
rezerves fondu par izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem apjomā.

8. Nodokļu, nodevu un sociālās apdrošināšana maksājumi
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Nodoklis

01.01.17.
+parāds
-pārmaksa

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
Valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātās
iemaksas
Pievienotās
vērtības nodoklis
Nekustamā
īpašuma nodoklis
Uzņēmējdarbības
riska valsts
nodeva
Kopā pārmaksa(-)
Kopā parāds (+)

Aprēķināts Samaksāts Nokavē- 31.12.17.
+parāds
juma
-pārmaksa
nauda

-140

27 021

27 311

0

-430

-34

42 467

42 151

0

282

15 403

7 806

22 122

56

1 143

0

1 622

1 622

0

0

-7

64

50

0

7

-181
15 403

-430
1 432

9. Pārējie kreditori

Nākamo periodu projektu ieņēmumi*
Uzkrājumi darbinieku neizmantotajiem
atvaļinājumiem
Uzkrājumi VSAOI no darbinieku neizmantotajiem
atvaļinājumiem
Citi kreditori-uzkrātās saistības
Norēķini ar piegādātājiem
KOPĀ:

2017
EUR
74 143
3 028

2016
EUR
100 963
1 859

714

439

687
190
78 762

486
144
103 891

* Saņemtā, bet neiztērētā projektu finansējuma daļa tiek atspoguļota bilances postenī „ Pārējie
kreditori”.

10. Saņemtās dotācijas

Latvijas valsts budžeta finansējums
Rīgas Domes IKSD
KOPĀ:

2017
EUR
9 976
7 000
16 976

2016
EUR
2 730
7 000
9 730
22
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11. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

Ieņēmumi no semināru un kursu vadīšanas
Ieņēmumi no izpētes veikšanas
KOPĀ:

2017
EUR
40 860
3 471
44 331

2016
EUR
89 762
0
89 762

12. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums

EIF grants
Britu padome Latvijā
ASV vēstniecība Latvijā
EK grants
EEZ fonda grants

2017
2016
EUR
EUR
107 112
8 011
79 842
4 756
16 253
3 534
0
35 633
0
27 963
KOPĀ: 203 207
79 897

13. Algas , atlīdzības

KOPĀ:

2017
EUR
125 740
505
0
126 245

2016
EUR
79 269
432
200
79 901

Semināru organizēšanas izdevumi
Autoratlīdzību izmaksas
Transporta izdevumi uz/no semināriem
Kancelejas un biroja preces
Informācijas un publicitātes izdevumi
Komunālie maksājumi un biroja izdevumi
Sakaru un bankas pakalpojumu izdevumi
Programmatūras uzturēšana
Komandējumu izdevumi
Zaudējumi no ārzemju valūtas pirkšanas
Pasta pakalpojumi, prese
Gada pārskata un projekta revīzijas izdevumi
Samaksātās biedru naudas
Prezentācijas izdevumi
Citi izdevumi
KOPĀ:

2017
EUR
45 291
23 410
13 617
9 104
7 288
6 573
2 548
1 972
885
850
424
400
100
0
372
112 834

2016
EUR
4 264
23 726
1 597
1 990
6 382
6 176
2 325
2 381
218
49
308
300
170
17
393
50 296

Darba algas
Izmaksas pašnodarbinātiem
Pabalsti

14. Citi izdevumi
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