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

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
par 2019. gadu

Rādītāja nosaukums
1
I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas
gadskārtējās iemaksas
1. Saņemtā dalības maksa
I. Kopā

Piezī- Rindas
mes kods
Nr.
2
3

10

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
1. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi naudā
II. Kopā

20

IV. Saņemtās dotācijas

Pārskata
periods

Iepriekš.
periods

4

5

330
330

970
970

6319

4647

6319

4647

489696

377233

IV. Kopā

40

489696

377233

V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
1. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

50

251513

542771

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

1759834

485058

79072

55207

8548
87620
2595312

16827
72034
1482713

VII. Citi ieņēmumi
1. Mērķfinansējums konkrētu projektu realizācijai - citi avoti
2. Atskaitījumi no saņemtā mērķfinansējuma infrastruktūras
uzturēšanai
3. Citi likumā atļautie ieņēmumi
VII. Kopā
VIII. Ieņēmumi kopā

60
70
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Rādītāja nosaukums
1
IX. IZDEVUMI:
3. Algas
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums
un norakstīšana
6. Citi izdevumi

Piezī- Rindas
mes kods
Nr.
2
3
80
110
120
130

Pārskata
periods

Iepriekš.
periods

4

4

755002
129694
60235

643038
120845
47706

140

1134463

1075619

X. Nodokļi
1. Nekustamā īpašuma nodoklis
Nodokļi kopā

150

6936
6936

6854
6854

XI. Izdevumi kopā

160

2086330

1894062

XII. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU starpība:

170

508982

-411349

Apstiprinu, ka ieņēmumu un izdevumu pārskatā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
2020.gada 16.jūnijā
Direktors

Ģ.Strazdiņš

LDF padomes priekšsēdētājs

A.Briedis
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Uzņēmuma nosaukums

Latvijas Dabas fonds

Ardese

Vīlandes iela 3-7, Rīgā

Reģistrācijas Nr.

40008019379

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.oktobra
noteikumiem Nr.808

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats
par

2019 .gadu
Rindas
kods

Posteņa nosaukums
I. Atlikums pārskata perioda sākumā.
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), t.sk. anonīmi
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), t.sk. anonīmi zied un dāv.
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai).
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem).
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.
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma.
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), t.sk. anonīmi
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), t.sk. anonīmi zied un dāv.
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai
IV. Atlikumi pārskata perioda beigās.
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), t.sk. anonīmi zied un dāv.

©: e-forma
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5721
17195
6319
4647

6319
1191
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Ģ.Strazdiņš

LDF padomes priekšsēdētājs

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

ZIŅOJUMS
pie 2019. 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:
Latvijas Dabas fonda (LDF) Padome (sākot no 20.10.2017.): 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, Inga Račinska.
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. 2019. gadā darbība
veikta 14 projektos, kuru mērķis ir dabas daudzveidības saglabāšana Latvijā. 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. Turpināta iniciatīva “Zaļais barometrs” ar mērķi veicināt
politisko partiju atbildību par saviem solījumiem vides aizsardzības jomā. Notikusi viena
LDF dalībnieku kopsapulce 15.02.2019.
6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas:
6.1. LDF aktīvi piedalījās normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādē un
īstenošanas uzraudzībā:
1) sniedza 5 atzinumus par MK noteikumu un plānošanas dokumentu projektiem un aktīvi
iesaistījās 6 Vides konsultatīvās padomes atzinumu sagatavošanā, kā arī saistībā ar
sniegtajiem atzinumiem LDF pārstāvji piedalījās vairākās starpinstitūciju un Valsts
sekretāru sanāksmēs;
2) turpināja darboties Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam Uzraudzības
komitejā, kā arī piedalījās ZM organizētajās diskusijās un sniedza priekšlikumus par
Kopējas lauksaimniecības politikas nākotni;
3) sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem, ekspertiem un citām NVO iesaistījās un sniedza
rakstiskus priekšlikumus ar normatīvu un plānošanas dokumentu izstrādi un ievērošanu
saistītu 10 problēmsituāciju risināšanai, lai sekmētu dabas vērtību un vides kvalitātes
saglabāšanos.
6.2. LDF aktualizēja plašākā sabiedrībā vides kvalitātes un dabas daudzveidības
saglabāšanas jautājumus:
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1) īstenoja iniciatīvu “Zaļais barometrs”, kuras ietvaros tika sagatavoti “Zaļā barometra”
apskati un publicēti LDF mājaslapā un sociālajos tīklos Facebook un Twitter, veikta
sabiedrības aptauja sadarbībā ar sociālo pētījumu kompāniju SKDS, kā arī organizēta
politiķu diskusija par partiju programmās iekļautajiem vides jautājumiem;
2) piedalījās sarunu festivālā “Lampa”;
3) piedalījās “Zaļās jostas” rīkotajos Vides svētkos skolēniem Tērvetē.
6.3. LDF pārstāvji darbojas 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, kā arī Eiropas Vides biroja Bioloģiskās daudzveidības,
Lauksaimniecības un Likumdošanas darba grupās.
6.4. LDF veicina informētas un aktīvas sabiedrības attīstību:
- turpinam uzturēt un attīstīt Latvijas dabas novērojumu datubāzi Dabasdati. Portāls
satur vairāk nekā 700 tūkstoš sugu novērojumus, ko iesūtījuši dabas vērošanas
entuziasti, kā arī informē un iesaista iedzīvotājus dabas vērošanā un sugu pazīšanā.
2019. gada nogalē portālā bija reģistrējušies 8988 lietotāji.
-

2019. gadā nodrošinājām tiešraides no 7 putnu ligzdām un pirmo reizi arī zemūdens
tiešraidi no nēģu nārsta vietas. Tās varēja vērot portālā Dabasdati.lv, LDF mājaslapā,
kā arī YouTube kanālā. Kopējais skatījumu skaits tiešraidēm 2019. gada sezonā bija
4,5 miljoni, kas ir gandrīz par miljonu vairāk nekā iepriekšējā sezonā. 44% tiešraižu
skatītāju bija no Latvijas, bet pārējie – no vairāk nekā 100 valstīm visā pasaulē.

-

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

-

īstenojām iniciatīvu “Zaļais barometrs”, kuras ietvaros tika sagatavoti “Zaļā
barometra” apskati un publicēti LDF mājaslapā un sociālajos tīklos Facebook un
Twitter. “Zaļā barometra” apskatos tika iekļauta partiju vēlēšanu programmu analīze,
politisko norišu izvērtējums saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Valsts
prezidenta vēlēšanām, valdības 100 dienām, diskusiju par depozīta sistēmu, izmaiņām
noteikumos par koku ciršanu mežā, ieteikumi zaļākai pilsētai jaunajam Rīgas mēram
un Rīgas Domei uz atlikušo pilnvaru laiku, analītisks apskats par Latvijas ziņojumu
EK par sugu un biotopu aizsardzības stāvokli 2013.-2018. gadā un komentārs pēc
ESAO ziņojuma prezentācijas par dabas daudzveidības stāvokli Latvijā. Iniciatīvas
ietvaros tika veikta sabiedrības aptauja sadarbībā ar sociālo pētījumu centru SKDS, kā
arī organizēta politiķu diskusija par partiju programmās iekļautajiem vides
jautājumiem “Dabas daudzveidība izzūd. Ko var, grib un dara politiķi?”.

6.5. LDF darbojas nacionālos un starptautiskos NVO sadarbības tīklos: LDF ir
aktīvs biedrs lielākajos Eiropas Savienības NVO tīklos dabas aizsardzības jomā – Eiropas
Vides birojā (EEB) un Centrālās un Austrumeiropas NVO darba grupā dabas
daudzveidības saglabāšanai (CEE WEB). Nacionālā līmenī LDF kā biedrs piedalās
Latvijas Pilsoniskās alianses un NVO un Ministru kabineta memoranda darbā.
7.

2019. gadā īstenoti šādi projekti:
7.1. GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana.
7.2. LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā.
7.3. Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā (LIFE AQPOM).
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7.2. LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā.
7.3. Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā (LIFE AQPOM).
7.4. Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv
bāzes.
7.5. Dabas un klimata jautājumu komunikācijas stratēģijas izstrāde darbam ar
krievvalodīgu jauniešu auditoriju.
7.6. Ar dabisko zālāju apsaimniekošanu saistīto produktu popularizēšana Latvijas
sabiedrībā.
7.7. “Zaļais barometrs” un dabas aizsardzības interešu aizstāvība.
7.8. Klimata pārmaiņas = spēles beigas? Neļausim tam notikt!
7.9. Interneta tiešsaistes kameru izvietošana pie aizsargājamo putnu ligzdām.
7.10. Izglītība.
7.11. Zināšanu saskaņošana aizsargājamo zālāju apsaimniekošanā Baltijas reģionā, lai
saglabātu dzīvotspējīgas ekosistēmas.
7.12. Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Piejūra”.
7.13. ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā.
7.14. Pļavu apsaimniekošana.
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.

10. Ziņas par ārpusbilances saistībām, sniegtajām garantijām (galvojumiem) un ieķīlātiem
aktīviem – nav tādu.
11. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem - nav tādu.
12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem - nav tādu
13. Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām.
2020.gada 21. februārī Latvijas Dabas fonda (LDF) dalībnieku kopsapulcē ievēlēta
Padome: Andrejs Briedis, Lelde Eņģele, Jānis Ķuze, Jānis Priednieks, Inga Račinska,
Rūta Sniedze-Kretalova, Laura Zvingule.
Padomes priekšsēdētāja vēlēšanas notikušas 2020.gada 5.maijā, par Padomes
priekšsēdētāju ievēlēts Andrejs Briedis.
Mēs esam rūpīgi izvērtējuši visu mums pieejamo informāciju, tai skaitā koronavīrusa
izraisītās krīzes ietekmi uz LDF darbību, un uzskatām, ka darbības turpināšanās princips
finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams.
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav
bijuši nekādi citi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.

2020. gada 16.jūnijā
Direktors

Ģ.Strazdiņš

Padomes
priekšsēdētājs

A.Briedis
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2019. gadā
Nr.
p.k.
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts

1
1.

2.

Kopā

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums
(euro )

2
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. LDF darbinieku dalība izglītojošos semināros, Sauleskalna
ezerzemes fotoizstādes izrādīšana Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā.

3
1070

Projekts WEB kameras.
2019. gadā tika turpināts kopš 2012. gada īstenotais darbs, izvietojot interneta tiešsaistes
kameras pie aizsargājamo putnu ligzdām un citiem dabas objektiem. Ar ziedojumu
palīdzību tika izvietotas sešas kameru sistēmas – pie jūras ērgļa, zivjērgļa, melnā stārķa,
vistu vanaga un ūpja ligzdām, kā arī upes nēģu nārsta vietā Raķupē (vēl divas sistēmas tika
uzstādītas pie mazo ērgļu ligzdām projekta LIFE AQPOM (LIFE13NAT/LV/001078) ietvaros).
Divās no novērotajām ligzdām – jūras ērgļu ligzdā, kā arī vienā no mazo ērgļu ligzdām notika sekmīga ligzdošana. LDF uzturētās kameras bija ļoti populāras un tika skatītas 4,5
miljonus reižu ar kopējo skatījumu laiku 57 843 000 minūtes. Tiešraides vēroja skatītāji no
Latvijas, Polijas, Somijas, Krievijas, Vācijas, Zviedrijas un daudzām citām (kopumā vairāk kā
100) valstīm. Visvairāk skatītā tiešraide 2019. gadā bija skatītāju jau tradicionāli iemīļotā
jūras ērgļu ligzda Durbē, tai sekoja mazā ērgļa, ūpja un zivjērgļu ligzdu tiešraides.

8039

X

9109

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma
summa
(euro )

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids

Sabiedrisk Sabiedrisk Sabiedrisk
(euro )
pārējiem
ā labuma ā labuma ā labuma
vispārējie mērķziedoju anonīmi
administra
citiem
sabiedriskā
saimnieciskā
darbības mērķa
guvēju
ziedojumi
mi
ziedojumi
tīvajiem
mērķiem un
labuma
s darbības
joma*
grupa**
skaits
(neierobežot (noteiktiem
un
izdevumie
uzdevumie
darbībai (SL)
izdevumiem
ai lietošanai) mērķiem) dāvinājumi
m (AI)
m (SC)
(SD)
piezīmes pie 8.rindas
4
5
6
7
8
1010
60
1070
10
17
54
54 LDF dalībnieki

0

5413

2626

8039

6423

2686

9109

4, 5, 10

0

X

4, 5, 15, 4500000* webkameru skatījumu skaits
17
**
4,5 milj., tomēr jāpaskaidro, ka tas ir
skatījumu (klikšķu), nevis skatītāju
skaits

X

Piezīmes.
***LDF interneta tiešsaistes ligzdu skatījumu skaits 2019.gadā bija - 4,5 milj., taču skatītāju skaitu nav iespējams identificēt
* Norādot sabiedriskā labuma darbības jomu, lietojiet šādus kodus:
1 – labdarība;
2 – cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;
3 – pilsoniskas sabiedrības attīstība;
4 – izglītības veicināšana;
5 – zinātnes veicināšana;
6 – kultūras veicināšana;
7 – veselības veicināšana;
8 – slimību profilakse;
9 – sporta atbalstīšana;
10 – vides aizsardzība;
11 – palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās;
12 – sabiedrības (it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu) sociālās labklājības celšana.
** Norādot sabiedriskā labuma mērķa grupu, lietojiet šādus kodus:
1 – ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu;
2 – nepilnās ģimenes;
3 – cilvēki ar invaliditāti;
4 – personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu;
5 – 15–25 gadus veci jaunieši;
6 – personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;
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7 – ilgstošie bezdarbnieki;
8 – bezpajumtnieki;
9 – cilvēktirdzniecības upuri;
10 – politiski represētās personas;
11 – personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, un viņu ģimenes;
12 – Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes;
13 – personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes;
14 – ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti;
15 – bērni;
16 – no vardarbības cietušās personas;
17 – cita.
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Nodibinājums Latvijas Dabas fonds

2019. gada pārskata PIELIKUMS
Grāmatvedības politika
Uzņēmuma darbības turpināšanās koncepcija

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.

Vispārīgie principi

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 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.

Skaidrojumi atsevišķiem bilances posteņiem
AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi (rindas kods 10)
Visi ilgtermiņa ieguldījumi ir uzrādīti atlikušajā vērtībā, no iegādes vērtības atskaitot nolietojumu.
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda
garumā.
Krājumi (rindas kods 90), t.sk.:
Produktīvie un darba dzīvnieki
Lopbarība
90.rinda kopā

99288
13667
112955

120.rinda kopā

1059
235
682
2279
9259
13514

140.rinda kopā

294733
67806
1009923
12131
1384593

Debitoru prasības (rindas kods 120), t.sk.:
Avansa maksājumi
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem
PayPal konts
Garantijas nauda
Nākamo periodu izdevumi

Naudas līdzekļi (rindas kods 140), t.sk.:
EUR konti AS SWEDBANK
EUR konti SEB Bankā
EUR konti Luminor bank AS
EUR konti Valsts Kasē
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PASĪVS
Rezerves fonds (rindas kods 40)
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 1192548 EUR;
Rezerves fonds pārskata perioda beigās 1701530 EUR;
Palielinājums pārskata periodā 508982 EUR.
Kreditori, t.sk.
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (rindas kods 100)

Pievienotās vērtības nodoklis
Uzņēmējdarbības riska nodeva
IIN
VSAOIe

100.rinda kopā

Parāds uz
31.12.2019.
-205
12
384
108
299

Pārskata gadā samaksātie nodokļi
Pievienotās vērtības nodoklis
VSAOIe
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Uzņēmējdarbības riska nodeva
Nekustamā īpašuma nodoklis

Parāds uz
31.12.2018
43883
12
-5
0
43890

100330
182751
121476
152
6936

Vidējais darbinieku skaits 2019.gadā – 35 cilv.
Atalgojuma kopsumma darbiniekiem 2019.gadā: 488906 EUR.
Pārējie kreditori (rindas kods 110)
t.sk.
Kreditoru parādi
Parādi personālam
Parādi personālam (norēķina personām)
Nākamo periodu ieņēmumi* - dāvinājumā saņemtie
pamatlīdz.
110.rinda kopā

8667
-19
941
731
10320

*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, 2019.gadā direktora atalgojums neskaitot darba devēja sociālās
iemaksas sastādīja 10433 EUR.
Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides.
LDF saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no aprēķinātā nekustamā īpašuma
nodokļa summas 2019.gadā par nekustamo īpašumu Jelgavā: Robežu ielā 1B, Kalnciema ceļš 105B,
Staļģenes ielā un pļavā “Rogas”.
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.5-50/27 no 27.02.2018.
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Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu
Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirtais Latvijas Republikas nacionālais līdzfinansējums, lai
nodrošinātu Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmas LIFE un LIFE+ finansētu projektu
īstenošanu:
Projekta nosaukums
2019. gadā saņemtie 2019. gadā izlietotie
līdzekļi, EUR
līdzekļi, EUR
LIFE13NAT/LV/0001078 LIFE AQPOM - Mazā ērgļa
50 883
87 400
aizsardzības nodrošināšana Latvijā
LIFE16 CCM/LV/000083 CRAFT LIFE - Klimata
109 775
54 858
atbildīga lauksaimniecība Latvijā
LIFE16 NAT/LV/000262 GrassLIFE - Zālāju
223 333
152 197
atjaunošana un to dažādas izmantošanas
veicināšana
Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirtais finansējums sekojošu projektu īstenošanai*:
Projekta nosaukums
2019. gadā saņemtie 2019. gadā izlietotie
līdzekļi, EUR
līdzekļi, EUR
1-08/52/2019 Ar dabisko zālāju apsaimniekošanu
9 793
9 980
saistīto
produktu
popularizēšana
Latvijas
sabiedrībā
1-08/272/2016 Sabiedriskās pētniecības attīstīšana
13 992
19 898
uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv
bāzes
1-08/44/2017 Dabas lieguma "Lielupes palienes
4 413
0
pļavas" Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu
atjaunošana
1-08/242/2018 Vides apziņas celšana par
863
0
dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu
apsaimniekošanu Latgalē
1-08/41/2019 Dabas un klimata jautājumu
8 089
6 878
komunikācijas stratēģijas izstrāde darbam ar
krievvalodīgo jauniešu auditoriju
*t.sk. LIFE12NAT/LV/000118 COASTLAKE nacionālā līdzfinansējuma 8757.92 euro atmaksa budžetā.
Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” piešķirtais
finansējums projekta īstenošanai:
Projekta nosaukums
2019. gadā saņemtie 2019. gadā izlietotie
līdzekļi, EUR
līdzekļi, EUR
2019.LV/NVOF/IAS/015/23 Zaļais barometrs un
16 034
16 034
dabas aizsardzības interešu aizstāvība
Jelgavas novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums projekta īstenošanai:
Projekta nosaukums
2019. gadā saņemtie 2019. gadā izlietotie
līdzekļi, EUR
līdzekļi, EUR
Pļavu apsaimniekošana
5 000
5 000
No Lauku atbalsta dienesta saņemtie maksājumi, kas novirzīti projekta īstenošanai:
Projekta nosaukums
2019. gadā saņemtie 2019. gadā izlietotie
līdzekļi, EUR
līdzekļi, EUR
Pļavu apsaimniekošana
56 279
26 883
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Informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas
zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem pārskata gadā un šo līdzekļu atlikumi pārskata gada
beigās.
Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmas LIFE un LIFE+ finansēti projekti:
Projekta nosaukums
2019.gadā izlietotie EK līdzekļu atlikums
EK līdzekļi, EUR
pārskata
gada
beigās, EUR
LIFE13NAT/LV/0001078 LIFE AQPOM - Mazā ērgļa
397 052
219 011
aizsardzības nodrošināšana Latvijā
LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE - Lielā dumpja
67 077
0
biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā
LIFE16 CCM/LV/000083 CRAFT LIFE - Klimata
72 397
78 534
atbildīga lauksaimniecība Latvijā
LIFE16 NAT/LV/000262 GrassLIFE - Zālāju
522 061
1 053 823
atjaunošana un to dažādas izmantošanas
veicināšana
Ziemeļvalstu Ministru padomes NVO atbalsta programmas Baltijas jūras reģionam finansēts projekts:
Ziemeļvalstu Ministru padomes projekts Nr. 499
1 564
0
“Zināšanu saskaņošana aizsargājamo zālāju
apsaimniekošanā Baltijas reģionā, lai saglabātu
dzīvotspējīgas ekosistēmas”
Postenī “ieņēmumi no saimnieciskās darbības” uzrādītie ieņēmumi un to izlietojums sabiedriskā
labuma darbībai
Kopējā summa, kas attiecināta uz saimnieciskās darbības projektu ieņēmumiem 2019. gadā, ir 251 513
euro un attiecas uz sekojošiem LDF īstenotiem projektiem:
1. Saņemti maksājumi par summu 204 729 euro projektam “Dabas skaitīšana”, kura ietvaros
turpināta biotopu kartēšana 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 2019.gadā bija 488 415 euro un pa izdevumu pozīcijām sadalās
sekojoši:
Sauszemes biotopu inventarizācija (ekspertu darba
468 568
apmaksa – pakalpojuma līgumi, autoru atlīdzības,
transporta izdevumi, projekta koordinēšana)
Tehniskais
nodrošinājums
(pamatlīdzekļu
iegāde,
9 483
tehniskais atbalsts)
Apmācības (samaksa pasniedzējiem, izdales materiāli,
6 395
apmācību telpu un ēdināšanas nodrošinājums)
Citi izdevumi
3 969
Projekts tiks turpināts 2020.gadā.
2. Saņemti maksājumi 28 963 euro projektam “Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam
“Piejūra””, kura ietvaros apkopota informācija par dabas vērtībām dabas parkā “Piejūra” un
veikta inventarizācija dabā, sagatavotas inventarizācijas un monitoringa anketas ES nozīmes
aizsargājamiem biotopiem, biotopu un sugu atradņu ģeodatubāze, apmeklētāju plūsmas
organizācijas plāns un dabas aizsardzības plāna melnraksts. Projekta mērķis ir sagatavot dabas
aizsardzības plānu dabas parkam “Piejūra”, lai saskaņotu iesaistīto pušu intereses un nodrošinātu
teritorijas vērtību saglabāšanu.
Kopējie projekta izdevumi 2019.gadā bija 30 690 euro un pa izdevumu pozīcijām sadalās sekojoši:
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Darbinieku atalgojums (Plāna vadītājas, plāna vadītājas
asistentes, ĢIS speciālista/kartogrāfa, sabiedrisko attiecību
speciālista darbu apmaksa)
Autoratlīdzības (Abinieku un rāpuļu sugu eksperts,
Bezmugurkaulnieku sugu eksperts, Zīdītāju sugu eksperts)
Pakalpojuma izmaksas (Putnu sugu eksperts, Zivju sugu
eksperts, Vaskulāro augu sugu eksperts, Jūras piekrastes
biotopu eksperts, Zālāju biotopu eksperts, Iesāļūdeņu
biotopu eksperts, Saldūdeņu biotopu eksperts)
Citas izmaksas (izdevumi sabiedriskajām apspriedēm un
uzraudzības grupu sanāksmēm, Administratīvās izmaksas)
Projekts tiks pabeigts 2020.gadā.

15 636
4 671
7 509

2 874

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 615 euro no Dabas aizsardzības pārvaldes projektā, kas paredz eksperta
atzinumu sniegšanu sakarā ar mikrolieguma ierosinājumu īpaši aizsargājamām sugām vai
biotopiem. 2019. gadā LDF sagatavoja un iesniedza 2 eksperta atzinumus, kuri kalpoja par pamatu
lēmuma pieņemšanai saistībā ar plānoto ceļu izbūvi īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Projekta
īstenošanai izlietoti 552 euro eksperta darba apmaksai.
Atlikums 63 euro novirzīts LDF darbinieku izglītošanas apmaksai un dalības maksām
starptautiskajās tīkla organizācijās.
5. Saņemts maksājums 124 euro no VRAA, kas novirzīts LDF administratīvo izdevumu segšanai.
6. Saņemts gala maksājums 16 956 euro par dabas vērtību inventarizācijas pakalpojuma izpildi no
SIA Vidzemes mežsaimnieks, kas novirzīts LDF administratīvo izdevumu segšanai.
Notikumi pēc bilances datuma
Pēc finanšu gada beigām, 2020. gada martā, Latvijas Republikā stājās spēkā ar koronavīrusa izplatību
saistītie ierobežojumi, kas ietekmē arī LDF īstenoto projektu aktivitātes un ieviešanas laika grafiku. LDF
vadība ir ieviesusi nepieciešamos pasākumus, lai organizācijas darbība atbilstu spēkā esošajiem
ierobežojumiem un vienlaicīgi sekmīgi turpinātos. Ir veikti nepieciešamie pielāgošanās pasākumi
organizācijas darbībā tā, lai iespējami vairāk darba noritētu attālināti, gan ieviešot nepieciešamos
tehniskos risinājumus, gan arī pielāgojot un pārceļot projektos plānotās aktivitātes. Tādējādi neviens no
LDF īstenotajiem projektiem netiek apstādināts, bet turpinās to veiksmīga ieviešana. LDF vadība uzskata,
ka organizācija spēs sekmīgi darboties krīzes laikā un izpildīt visas saistības, kuras paredz noslēgtie līgumi.
Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un
turpmāko notikumu ietekme uz LDF darbību nākotnē var atšķirties no vadības šī brīža izvērtējuma.
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši
nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāatklāj papildus
informācija.
LDF direktors
LDF padomes priekšsēdētājs

Ģ.Strazdiņš
A.Briedis

2020. gada 16.jūnijā
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