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Latvijas Dabas fonds 
Reģistrācijas Nr. 40008019379 
Adrese: Vīlandes iela 3-7, Rīga 
 
 

ZIŅOJUMS 
pie 2017. gada pārskata 

 
 
1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese: Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”, 

Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010. 

2. Reģistrācijas Nr. un datums: 40008019379; reģistrēts Tieslietu ministrijā 10.12.1993.; 
pārreģistrācija LR UR Biedrību un nodibinājumu reģistrā 02.11.2005. 

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem – vārds, uzvārds, kā arī amatā stāšanās 
datums: 

Līdz 20.10.2017.: 

LDF Padome: Andrejs Briedis, Lelde Eņģele, Jānis Ķuze, Aivars Petriņš, Jānis 
Priednieks, Inga Račinska, Rūta Sniedze-Kretalova. 

Padomes priekšsēdētājs: Jānis Ķuze. 

Sākot no 20.10.2017.: 

LDF Padome: Andrejs Briedis, Lelde Eņģele, Jānis Ķuze, Jānis Priednieks, Inga 
Račinska, Solvita Rūsiņa, Baiba Strazdiņa. 

Padomes priekšsēdētāja: Inga Račinska (no 27.11.2017.) 

4. Vadītāji (valde): Ģirts Strazdiņš, Jānis Ķuze (līdz 20.10.2017.), Inga Račinska (no 
27.11.2017.) 

5. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un 
atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm: 

Turpināta mērķfinansējuma piesaistīšana jauniem dabas aizsardzības un ilgtspējīgas 
attīstības projektiem, kā arī turpināta agrāk uzsākto projektu īstenošana. 2017. gadā darbība 
veikta 17 projektos. Turpināta LDF sabiedriskā darbība, aktīvi līdzdarbojoties dabas 
aizsardzības interešu aizstāvībā un integrācijā normatīvajos aktos un politikas plānošanas 
dokumentos. Turpināta sabiedrības izglītošana un iesaistīšana dabas vērošanā, jo īpaši ar 
portāla Dabasdati.lv un interneta tiešraides kameru palīdzību. Notikušas divas LDF 
dalībnieku kopsapulces 10.02.2017. un 20.10.2017. 

6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas: 

6.1. LDF aktīvi piedalījās politikas plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzībā, kā 
arī normatīvo aktu izstrādē: 

1) LDF sniedza atzinumus par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
sagatavotajiem 12 normatīvo aktu projektiem (8 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi u.c. normatīvi dabas aizsardzības 
jomā), kā arī par Satiksmes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta (MK) noteikumu 
projektu par Jūrmalas ostas robežu noteikšanu un par Zemkopības ministrijas (ZM) 
sagatavotajiem grozījumiem MK noteikumos par koku ciršanu mežā un MK noteikumos 
par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem. LDF pārstāvji piedalījās 
starpinstitūciju sanāksmēs, kas notika šo noteikumu projektu saskaņošanas ietvaros, kā 
arī šo noteikumu projektu elektroniskajā saskaņošanā. LDF viedoklis lielā mērā tika 



  

ņemts vērā, piemēram, grozījumos MK noteikumos par tiešo maksājumu piešķiršanas 
kārtību lauksaimniekiem pēc LDF ieteikuma tika paredzēta iespēja atstāt zālājos nelielus 
nenopļautus laukumus, kas labvēlīgi ietekmē putnu u.c. sugas. 

2) LDF piedalījās arī Vides konsultatīvās padomes (VKP) 4 atzinumu sagatavošanā par 
VARAM un ZM izstrādātajiem normatīvu projektiem un pārstāvēja VKP viedokli 
projektu saskaņošanas sanāksmēs, kā arī Ministru kabineta komitejas, MK un Saeimas 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdēs. 

3) LDF sadarbībā ar citām NVO piedalījās kampaņā “100 kailcirtes Latvijas simtgadei”, 
lai apturētu ZM sagatavoto grozījumu apstiprināšanu MK noteikumos par koku ciršanu 
mežā. 

4) LDF darbojās Lauku attīstības programmas 2014.-2020. Uzraudzības komitejā. 

5) LDF piedalījās sabiedriskajā konsultācijā par Kopējo lauksaimniecības politiku 
(KLP) pēc 2020. gada, sagatavojot un iesniedzot savu pozīciju, kā arī aicināja 
konsultācijā iesaistīties Latvijas iedzīvotājus. Kopā ar vairāk kā 130 Eiropas 
nevalstiskajām organizācijām LDF nosūtīja atklātu vēstuli par KLP nākotni un piedalījās 
VKP atzinuma sagatavošanā par Latvijas nacionālo pozīciju par KLP pēc 2020. gada. 

6) LDF darbojās Eiropas Vides biroja (EEB) Bioloģiskās daudzveidības un 
Lauksaimniecības darba grupās, tostarp iesaistījās EEB koordinētajās publiskajās 
kampaņās par Rīcības plānu ES dabas aizsardzības direktīvu labākai ieviešanai, par 
glifosāta aizliegšanu ES, un kampaņā “Living Land”. 

6.2.  LDF pārstāvji turpina darboties 9 konsultatīvajās padomēs: Vides konsultatīvajā 
padomē, Latvijas Vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē, Mežu konsultatīvajā 
padomē, Ķemeru nacionālā parka konsultatīvajā padomē, Slīteres nacionālā parka 
konsultatīvajā padomē, Gaujas nacionālā parka konsultatīvajā padomē, Lubāna mitrāju 
kompleksa konsultatīvajā padomē, Valsts Lauku tīkla sadarbības padomē, 
Lauksaimniecības un vides konsultatīvajā padomē. LDF darbojas arī mežu sertifikācijas 
FSC Latvijas nacionālā standarta izstrādes darba grupā. Regulārs darbs notika Vides 
konsultatīvajā padomē, Latvijas Vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē, Mežu 
konsultatīvajā padomē un FSC Latvijas nacionālā standarta izstrādes darba grupā, 
piedaloties kopā vairāk nekā 30 sēdēs un iesaistoties elektroniskajā sarakstē. 

6.3. LDF veicina informētas un aktīvas sabiedrības attīstību, t.sk. 2017. gadā: 

- turpinājām uzturēt un attīstīt plašai sabiedrībai pieejamu dabas datu portālu 
Dabasdati.lv. 2017. gadā portāla Dabasdati.lv unikālo apmeklētāju skaits vidēji 
sasniedza 27 000 mēnesī (lielākais apmeklētāju skaits bija maijā – 55 000), portālā 
reģistrējās 942 jauni lietotāji un tika pievienoti 174 656 augu, dzīvnieku un citu 
savvaļas sugu novērojumi. Regulāri publicējām portāla jaunumus un aktuālo 
informāciju. 

- ar portāla Dabasdati.lv, LDF mājas lapas un YouTube kanāla starpniecību plašai 
sabiedrībai translējām tiešraides video no sešu aizsargājamo putnu – ūpja, melnā 
stārķa, zivjērgļa, vistu vanaga, lielā dumpja un jūras ērgļa ligzdām. 2017. gadā 
tiešraides guva rekordlielu skatījumu skaitu – LDF YouTube kanālā tām bija vairāk 
nekā 8,5 miljoni skatījumu no visas pasaules – Latvijas, Krievijas, Polijas, Vācijas, 
Somijas, Igaunijas, Taivānas un citām zemēm – kopumā vairāk nekā 100 valstīm. 

- demonstrējām brīvdabas ceļojošo izstādi, kā arī filmu par lielo dumpi; 



  

- risinājām ar vides aizsardzību saistītas problēmas, atsaucoties uz iedzīvotāju un 
ekspertu ierosinājumiem. 

6.4. Piedaloties tādu starptautisku organizāciju kā Eiropas Vides biroja (EEB) un  
Centrālās un Austrumeiropas NVO tīkla dabas daudzveidības saglabāšanai (CEE-
WEB) darbā, veicinām Latvijas dabas aizsardzības problēmu risināšanu arī Eiropas 
Savienības līmenī.  

6.5. Piedalāmies Latvijas Pilsoniskās alianses, NVO un  Ministru kabineta memoranda 
darbā, tādējādi paplašinot savu darbību pilsoniskas sabiedrības veidošanā Latvijā un 
pasaulē. 

7. 2017. gadā īstenoti šādi projekti: 

7.1. Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā (LIFE 
COASTLAKE). 

7.2. GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana 
7.3. Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un 

ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai (LIFE GRASSERVICE). 
7.4. Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā (LIFE AQPOM). 
7.5. Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana (LIFE HYDROPLAN). 
7.6. Prioritāri apsaimniekojamo purvu stāvokļa izvērtējums un apsaimniekošanas 

pasākumu plānu izstrāde. 
7.7. Lauku sētas ekspozīcijas izveide Nacionālajā botāniskajā dārzā. 
7.8. Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā “Dvietes paliene”. 
7.9. Dabas daudzveidība Latvijas ainavās. Ainavas runā! 
7.10. Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv 

bāzes. 
7.11. Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” zālāju botāniskās un ornitoloģiskās 

vērtības uzlabošana un to apsaimniekošanas iespēju pilnveidošana. 
7.12. Latvijas Dabas fonda kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un 

sabiedrības informēšanā. 
7.13. Interneta tiešsaistes kameru izvietošana pie aizsargājamo putnu ligzdām. 
7.14. Izglītība. 
7.15. Ekspertu atzinumu sagatavošana mikroliegumu izveidošanai. 
7.16. ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā. 
7.17. Pilssala. 

8. Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti atlikušajā vērtībā, no 
iegādes vērtības atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās 
metodes attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu lietderīgās izmantošanas laikā. 

9. Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem iekļauts rezerves fondā.  

 
 
2018. gada 23. martā 

Direktors  Ģ.Strazdiņš 
 



Organizācijas nosaukums Latvijas Dabas fonds
Reģistrācijas Nr. 40008019379
Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 40008019379
Adrese Vīlandes 3-7, Rīgā
Tālrunis 6 7830999

Pamatdarbības veids dabas aizsardzība
Mērvienība: EUR

BILANCE
uz 2017.gada 31.decembri

Piezīmes Rindas Pārskata Uz gada
AKTĪVS numurs kods perioda sākumu

beigās
1 2 3 4 5

Ilgtermiņa ieguldījumi 10 100305 13371
I. Nemateriālie ieguldījumi 20 0 0
II. Pamatlīdzekļi 30
1. Nekustamais īpašums 40 731 731
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 99573 12640
3. Avansa maksājumi par ilgt.ieg.
Apgrozāmie līdzekļi 80 1916271 1084776
II. Debitori 120 298598 30350
IV. Nauda 140 1617674 1054426

KOPĀ AKTĪVI 150 2016576 1098147

Piezīmes Rindas Pārskata Uz gada
PASĪVS numurs kods perioda sākumu

beigās
1 2 3 4 5

Fondi 10 1603897 1091018
3. Rezerves fonds 40 1603897 1091018
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 1091018 2607
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 512879 1088411

Kreditori
III. Īstermiņa kreditori 80 412679 7129
2. Nodokļi un valsts sociālās apdroš.obl.iemaksas 100 49137 162
3. Pārējie kreditori 110 363542 6967

KOPĀ PASĪVI 120 2016576 1098147

Direktors Ģirts Strazdiņš
(vārds, uzvārds)



Latvijas Dabas fonds
Reģ.Nr. 40008019379
Vīlandes 3-7, Rīgā

Mērvienība: EUR

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

par 2017. gadu

Piezī- Rindas Pārskata Iepriekš.
Rādītāja nosaukums mes kods periods periods

Nr.
1 2 3 4 5

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 
gadskārtējās iemaksas
1. Saņemtā dalības maksa 370 0
I. Kopā 10 370 0

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
1. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi naudā 30927 7444

II. Kopā 20 30927 7444

III. Saņemtie mantojumi

III. Kopā 30 0 0

IV. Saņemtās dotācijas 316262 225885

IV. Kopā 40 316262 225885

V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
1. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 392787 36646

VI. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības 
Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu 
fondiem saņemtais finansējums
1.Mērķfinansējums konkrētu projektu realizācijai no Eiropas 
Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas 
(EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem 55 1036517 1537718

VII. Citi ieņēmumi
1. Mērķfinansējums konkrētu projektu realizācijai - citi avoti
2. Atskaitījumi no saņemtā mērķfinansējuma infrastruktūras 69720 40909
uzturēšanai
3. Citi likumā atļautie ieņēmumi 67 331
VII. Kopā 60 69787 41240
VIII. Ieņēmumi kopā 70 1846650 1848933

Piezī- Rindas Pārskata Iepriekš.
Rādītāja nosaukums mes kods periods periods

Nr.
1 2 3 4 4

IX. IZDEVUMI: 80
1. Naudas maksājumi personām 90 0 0
2. Materiālu izdevumi 100 0 0
3. Algas 110 458007 237733
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 120 68053 48456
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 130 17073 8256
un norakstīšana
6. Citi izdevumi 140 790454 465896

X. Nodokļi
1. Nekustamā īpašuma nodoklis 183 183
Nodokļi kopā 150 183 183

XI. Izdevumi kopā 160 1333770 760524

XII. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU starpība: 170 512879 1088409

Apstiprinu, ka ieņēmumu un izdevumu pārskatā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

2018.gada 23.martā
 

Direktors Ģ.Strazdiņš
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1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai

1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

Posteņa nosaukums

Latvijas Dabas fonds 3.pielikums 
Ministru kabineta 

2006.gada 3.oktobra 
noteikumiem Nr.808

Rindas 
kods

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.

.gadu

Uzņēmuma nosaukums

Ardese

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

I. Atlikums pārskata perioda sākumā.

Reģistrācijas Nr.
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1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

1.2. Ārvalstu juridiskās personas.

1.3. Fiziskās personas (rezidenti).

1.6. Citi ziedotāji.

120

50

2.2. Ārvalstu juridiskās personas.

90

40

2.3. Fiziskās personas (rezidenti).

2.6. Citi ziedotāji.

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai).

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti).

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem).

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti).

1.2. Administratīvajiem izdevumiem

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma.

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), t.sk. anonīmi

260

240

250

190

210

220

230

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), t.sk. anonīmi zied un dāv.

2.2. Administratīvajiem izdevumiem

2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem

320

280

290

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), t.sk. anonīmi 310

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), t.sk. anonīmi zied un dāv. 14
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), t.sk. anonīmi 12

IV. Atlikumi pārskata perioda beigās. 300

2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai

1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), t.sk. anonīmi zied un dāv.

©: e-forma



4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808
(Pielikums MK 02.12.2014. noteikumu Nr.732 redakcijā)

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2017. gadā

Nr.

p.k.

vispārējie 
ziedojumi 

(neierobežot
ai lietošanai)

mērķziedoju
mi 

(noteiktiem 
mērķiem)

anonīmi 
ziedojumi 

un 
dāvinājumi

sabiedriskā 
labuma 

darbībai (SL)

administra
tīvajiem 

izdevumie
m (AI)

pārējiem 
saimnieciskā

s darbības 
izdevumiem 

(SD)

citiem 
mērķiem un 
uzdevumie

m (SC)

1 2 3 6 7 8
1. Projekts Izglītība

Latvijas Dabas fonda ikgadējā dalības maksa Eiropas Vides birojā, Cee-web un biedrībā 
"Latvijas Pilsoniskā alianse", mājaslapu www.dabasdati.lv, www.dabasbanka.lv, 
www.ainavasruna.lv uzturēšana, mājaslapas www.grasslife.lv adreses izveidošana. 

696 696 557 139 10 17 77

2. Projekts WEB kameras.
2017. gadā LDF turpināja jau 2012. gadā uzsākto darbu pie interneta tiešsaistes kameru 
izvietošanas pie aizsargājamo putnu ligzdām. Ar ziedojumu palīdzību tika izvietotas piecas 
kameru sistēmas – pie jūras ērgļa, zivjērgļa, melnā stārķa, vistu vanaga un ūpja ligzdām, 
turklāt pie pēdējās pirmo reizi LDF īstenotā projekta ietvaros tika uzstādīta kamera, kas 
nodrošina nakts redzamību ar infrasarkanā prožektora palīdzību. Trijās no novērotajām 
ligzdām - zivjērgļa, vistu vanaga un ūpja - notika sekmīga ligzdošana. LDF uzturētās kameras 
bija ļoti populāras un tika skatītas 8,5 miljonus reižu, kas ir ievērojams pieaugums, salīdzinot 
ar 2,99 miljoniem 2016.gadā. Skatījumu kopējais laiks sasniedza 115 566 435 minūtes jeb 
219 gadus. Lielākā daļa (jeb 56%) no visiem skatījumiem bija no Latvijas, seko Krievija 
(8,2%), Polija (4,6%), Vācija (4,2%) un Somija (3,45%), kopumā kameras skatītas no vairāk kā 
100 valstīm. Skatītākā no tiešsaistes kamerām bija tā, kas izveidota pie zivjērgļa ligzdas, seko 
ūpis, vistu vanags, jūras ērglis un melnais stārķis.

13191 11066 2125 13191 4, 5, 10 4, 5, 15, 
17

8500000*
**

3. Projekts "Ziedojums ērgļiem"
2017. gadā tika saņemts ziedojums jūras ērgļu un zivjērgļu pētījumu veikšanai – par šiem 
līdzekļiem tika turpināta projekta „Ērgļi pāri robežām” iesāktais darbs, iegādājoties vienu 
GPS/GSM sistēmas raidītāju no kompānijas "Ornitela". Raidītājs tika uzlikts pieaugušam 
zivjērgļu tēviņam, papildus tam, tika apmaksāta abonēsanas maksa vienam no projekta 
ietvaros iepriekš iegādātajiem raidītājiem (ar to 2017. gadā plānots aprīkot vienu pieaugušo 
jūras ērgli). Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR veiktas 
analīzes viena bojā gājuša jūras ērgļa nāves iemesla noskaidrošanai.

959 959 959 4, 5, 10 17 77

4. Projekts LIFE13NAT/LV/001078 AQPOM "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā"
Ar ziedojuma palīdzību tika iegādāta metanola degvielas šūnu sistēma EFOY, kas tiks 
izmantota projekta rīcības E.6 "Interneta tiešraižu nodrošināšana no mazo ērgļu ligzdām" 
vajadzībām.

2067 2067 2067 4, 5, 10 4, 5, 15, 
17

8500000*
**

Kopā X 16913 696 14092 2125 16774 139 X X

Piezīmes.
***LDF interneta tiešsaistes ligzdu skatījumu skaits 2017.gadā bija - 8,5 milj., taču skatītāju skaitu nav iespējams identificēt
* Norādot sabiedriskā labuma darbības jomu, lietojiet šādus kodus:

Sabiedrisk
ā labuma 

guvēju 
skaits

(euro ) (euro )

4 5

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts

Ziedojumu un 
dāvinājumu 
izlietojums 

(euro )

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma 
summa

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids

Sabiedrisk
ā labuma 
darbības 

joma*

Sabiedrisk
ā labuma 

mērķa 
grupa**

1



 

NNooddiibbiinnāājjuummss  LLaattvviijjaass  DDaabbaass  ffoonnddss  
  

22001177..  ggaaddaa  ppāārrsskkaattaa  PPIIEELLIIKKUUMMSS  
  
GGrrāāmmaattvveeddīībbaass  ppoolliittiikkaa  
UUzzņņēēmmuummaa  ddaarrbbīībbaass  ttuurrppiinnāāššaannāāss  kkoonncceeppcciijjaa  
Latvijas Dabas fonda vadība uzskata, ka šo pārskatu sagatavošanā ir piemērojams uzņēmuma 
darbības turpināšanas princips, tādēļ pārskatos nav veikti labojumi, kuri būtu nepieciešami, ja 
uzņēmuma darbības turpināšanās pieņēmums nebūtu atbilstīgs. 
  
VViissppāārrīīggiiee  pprriinncciippii  
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un MK 
2006.gada 3.oktobra Noteikumiem Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību 
gada pārskatiem”. 
Saskaņā ar LDF grāmatvedības uzskaites politiku, visi ienākošie maksājumi par dažāda veida projektu 
realizāciju tiek atzīti kā nodibinājuma ieņēmumi tajā periodā, kurā tie saņemti, izņemot par tādu 
projektu mērķfinansējumu uzskaiti, kuru līgumos ar finansējuma devēju ir atrunāta ieņēmumu un 
avansa maksājumu atzīšanas atšķirīga kārtība. Visus izdevumus LDF atzīst tajā pārskata periodā, kurā 
tie radušies. 
 
SSkkaaiiddrroojjuummii  aattsseevviiššķķiieemm  bbiillaanncceess  ppoosstteeņņiieemm  
 
AAKKTTĪĪVVSS  
 
IIllggtteerrmmiiņņaa  iieegguullddīījjuummii    ((rriinnddaass  kkooddss  1100))  
Visi ilgtermiņa ieguldījumi ir uzrādīti atlikušajā vērtībā, no iegādes vērtības atskaitot nolietojumu. 
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda 
garumā.  
 
DDeebbiittoorruu  pprraassīībbaass  ((rriinnddaass  kkooddss  112200)),,  tt..sskk..::  
   
Avansa maksājumi 2916  
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 287267  
PayPal konts 251  
Garantijas nauda 2279  
Nākamo periodu izdevumi 5885  

120.rinda kopā        298598       
 
 
NNaauuddaass  llīīddzzeekkļļii  ((rriinnddaass  kkooddss  114400)),,  tt..sskk..::  
   
EUR konti AS SWEDBANK 1600839  
EUR konts SEB Bankā 3519  
EUR konti Valsts Kasē 13316  

140.rinda kopā 1617674  
 
 
PPAASSĪĪVVSS  
 
RReezzeerrvveess  ffoonnddss  ((rriinnddaass  kkooddss  4400))  
Saskaņā ar MK 2006.gada 3.oktobra Noteikumiem Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un 
arodbiedrību gada pārskatiem”, ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem iekļauts rezerves fondā.  



 

Rezerves fonds pārskata perioda sākumā: 1 091 105 EUR 
Rezerves fonds pārskata perioda beigās:   1 603 897 EUR  
  
KKrreeddiittoorrii  
tt..sskk.. 
 
NNooddookkļļii  uunn  vvaallssttss  ssoocciiāāllāāss  aappddrrooššiinnāāššaannaass  oobblliiggāāttāāss  iieemmaakkssaass  ((rriinnddaass  kkooddss  110000))  
 
 Parāds uz 

31.12.2017 
Parāds uz 

31.12.2016 
Pievienotās vērtības nodoklis 49128 155 
Uzņēmējdarbības riska nodeva 9 7 

100.rinda kopā 49137 162 
 
Pārskata gadā samaksātie nodokļi  
Pievienotās vērtības nodoklis 36198 
VSAOIe 98216 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 84160 
Uzņēmējdarbības riska nodeva 89 
Nekustamā īpašuma nodoklis 183 

 
Vidējais darbinieku skaits 2017.gadā – 21 cilv. 
Atalgojuma kopsumma darbiniekiem 2017.gadā: 288258 EUR. 
  
PPāārrēējjiiee  kkrreeddiittoorrii    ((rriinnddaass  kkooddss  111100))  
tt..sskk..  
Kreditoru parādi 9105  
Parādi personālam (norēķina personām) 397  
Nākamo periodu ieņēmumi* - projekts CRAFT 
LIFE16CCM/LV/000083 

353309  

Nākamo periodu ieņēmumi* - dāvinājumā saņemtie 
pamatlīdz. 

731  

 110.rinda kopā 363542  
*Bilancē “Nākamo periodu ieņēmumi” atspoguļoti postenī “Pārējie kreditori” 
 
Pārvaldes institūcijām samaksātā atlīdzība 
LDF Padome sanāk un darbojas bez atlīdzības. 
LDF direktors par darbu saņem atlīdzību, 2017.gadā direktora atalgojums neskaitot darba devēja 
sociālās iemaksas sastādīja 6736 EUR. 
 
Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides. 
LDF saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no aprēķinātā nekustamā 
īpašuma nodokļa summas 2017.gadā par nekustamo īpašumu Robežu ielā 1B Jelgavā un 
Kalnciema ceļš 105B Jelgavā. 
Pamatojums – Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr.15-2 
“Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā” 
2.10.apakšpunkta nosacījums biedrībām un nodibinājumiem, kuras apsaimnieko pašvaldības 
nekustamo īpašumu platībā, kas pārsniedz 20 000 kv.m., nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus piešķirt 90% apmērā un Jelgavas pilsētas domes administrācijas Finanšu nodaļas 
lēmums Nr.5-50/33 no 14.03.2017.  
 
Postenī “ieņēmumi no saimnieciskās darbības” uzrādītie ieņēmumi un to izlietojums sabiedriskā 
labuma darbībai 



 

Kopējā summa, kas attiecināta uz saimnieciskās darbības projektu ieņēmumiem 2017. gadā, ir 392 
787 euro un attiecas uz sekojošiem LDF īstenotiem projektiem: 
 

1. Izrakstīti rēķini par kopējo summu 387 846 euro projektā “Dabas skaitīšana”, kura ietvaros 
uzākta dabas skaitīšana ar mērķi iegūt objektīvu informāciju par Eiropas Savienības nozīmes 
biotopu izplatību un stāvokli Latvijā – zālājiem, mežiem, purviem, jūras piekrasti un kāpām, 
upēm, ezeriem, iežu atsegumiem un sugu daudzveidību tajos. Dabas skaitīšanas projekta 
uzdevums ir noskaidrot, cik un kādi dabas vērtību veidi sastopami Latvijā. 
Kopējie projekta izdevumi 2017.gadā bija 343 341 euro un pa izdevumu pozīcijām sadalās 
sekojoši: 

Sauszemes biotopu inventarizācija (ekspertu darba 
apmaksa – pakalpojuma līgumi, autoru atlīdzības, 
transporta izdevumi, projekta koordinēšana) 

236151 

Tehniskais nodrošinājums (pamatlīdzekļu iegāde, 
tehniskais atbalsts) 

55280 

Apmācības (samaksa pasniedzējiem, izdales materiāli, 
apmācību telpu un ēdināšanas nodrošinājums) 

41329 

Sabiedrības informēšanas pasākumi (atalgojums 
komunikācijas vadītājai) 

2076 

Kartēšanas anketu druka 1938 
Citi izdevumi 6567 

Atlikums novirzīts projekta turpināšanai 2018.gadā. 
 

2. Saņemti maksājumi par kopējo summu 4320 euro projektā, kas paredz eksperta atzinumu 
sniegšanu Valsts Meža dienestam sakarā ar mikrolieguma ierosinājumu īpaši aizsargājamām 
sugām vai biotopiem. 2017. gadā LDF sagatavoja un iesniedza 17 eksperta atzinumus, kuri 
kalpoja par pamatu lēmuma pieņemšanai par aizsardzības statusa piemērošanu. 
Projekta īstenošanai 2017.gadā izlietoti 4320 EUR, kas pa izdevumu pozīcijām sadalās 
sekojoši: 

Ekspertu darba apmaksa – pakalpojuma līgumi, autoru 
atlīdzības 

 
3019 

Materiāli un nodrošinājums atzinumu sagatavošanai - 
printera kārtridži un printera uzturēšana, darba vietas 
aprīkojums 

 
1301 

Atlikums: 0 EUR. 
 

3. Uz savstarpējā ieskaita pamata sniegts reklāmas pakalpojums Lidostai “Rīga” par summu 126 
euro saistībā ar LDF ziedojumu kastītes izvietošanu lidostā par summu 126 euro.  
Atlikums: 0 EUR. 
 

4. Saņemts maksājums 495 euro no SIA Zaļš par pakalpojuma sniegšanu – Pāvilostas pelēkās 
kāpas atjaunošanas talkas organizēšanu un vadīšanu. 
Projekta īstenošanai 2017.gadā izlietoti 150 euro – samaksāts ekspertei par veicamo darbu 
plānošanu un to nozīmes izskaidrošanu talkas dalībniekiem.  
Atlikums: 345 EUR. Novirzīts LDF darbinieku izglītošanas lekcijas-prezentācijas un darba 
sesijas par LDF tēla pozicionējumu vadītāja darba apmaksai. 

 
 
 

LDF direktors      Ģ.Strazdiņš 
 
 
2018.gada 23.martā 
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