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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

No tiem:

mantā, pakalpojumos

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi

Laila Balode

Ņina Meņģele

XI Izdevumi kopā 551 247

Ivars Balodis

XII Ieņēmumu un izdevumu starpība 50 910 -44225

21 221 21 116

6. Citi izdevumi

9 593 8 656

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

nolietojums un norakstīšana

3. Algas 87 843

290 667

429 370 173 052

91 063

IZDEVUMI

IX Izdevumi:

2 427

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

VIII Ieņēmumi kopā 602 157 246 442

VI No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas 

     zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais 

     finansējums

242 892 3 343

0 0

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PAR 2021.GADU

31.12.2021                   

EUR

31.12.2020                 

EUR
IEŅĒMUMI

Projektu ieņēmumi

Citi ieņēmumi 34 680159 225

197 873

VII Citi ieņēmumi: 357 098 240 672

205 992

2 167 2 427

naudā 2 167
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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

BILANCE UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Aktīvs
Piezīmes 

numurs

31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi

Pamatlīdzekļi

 Pamatlīdzekļi 9 682 14 118

Pamatlīdzekļi kopā 9 682 14 118

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 2 9 682 14 118

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 65 65

Krājumi kopā 65 65

Debitori 

Citi debitori 3 31 850 161 466

Pasūtītāju parādi 4 9 330 3 245

Nākamā perioda izmaksas 5 142 144

Debitori kopā 41 322 164 855

Nauda 6 107 449 124 494

Apgrozāmie līdzekļi kopā 148 836 289 414

Aktīvu kopsumma 158 518 303 532
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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

Piezīmes 

numurs
31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Fondi

Pamatfonds 9 242 9 242

118 202 67 292

7 127 444 76 534

Kreditori

8 4 127 3 053

9 0 215 493

10 7 755 905

11 8 992 5 749

Uzkrātās saistības 12 10 200 1 798

Īstermiņa kreditori kopā 31 074 226 998

Kreditori kopā 31 074 226 998

158 518 303 532

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Citi īstermiņa kreditori

Parādi piegādātājiem

2022.gada 21.jūnijs

Pasīvu kopsumma

Ivars Balodis

Saņemtie avansi

Laila Balode

Ņina Meņģele

Īstermiņa kreditori

BILANCE UZ 2021. GADA 31. DECEMBRI

Rezerves fonds

Pasīvs

Fondi kopā
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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021. gada pārskats

Organizācijas nosaukums

Organizācijas juridiskais statuss

Reģistrācijas Nr. un datums

Juridiskā adrese 

Ziņas par  valdes locekļiem

Pārskata periods no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.

Valdes locekle Ņina Meņģele

Kr.Valdemāra iela 38, k.1, Rīga, LV-1010

Valdes locekle Laila Balode

Valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis

ZIŅOJUMS

Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS

Nodibinājums

40008018477, 06.03.1997
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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

Ziņojums (turpinājums)

Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 

iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:

Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā ir tādas pašas kā 

iepriekšējos gados. Atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm nav.

Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas:

2. Viens no pastāvīgiem pakalpojumiem, kuru sniedzam jau 12 gadus ir “Mīļās auklītes” programma, kuru

realizējam ciešā sadarbībā ar Fondu Ziedot.lv. Arī 2021.gadā turpinājām nodrošināt auklītes/atbalsta

personas pakalpojumu pilnā apjomā. 

3. Pārskata periodā esam aktīvi iesaistījušies deinstitucionalizācijas procesā, izvērtējot pieejamības

nodrošinājumu un ievērošanu dažādos būvprojektos. Esam snieguši atzinumus un vērtējuši funkcionalitātes

ievērošanu tādās ēkās, kur būvnormatīvu prasības nevar 100% ievērot. Lielu darba daļu esam veltījuši arī

RailBaltic projekta īstenošanai Latvijā, iesaistījušies darba grupās un citos veidojumos, kuru ietvaros tika

pieņemti lēmumi, kā arī konkrētu risinājumu izstrādāšanā, lai nodrošinātu pieejamību ikvienam cilvēkam,

skatoties caur Universālā dizaina prizmu. Tāpat arī ikdienā nodrošinājām konsultācijas, gan klātienē, gan

neklātienē par dažādiem pieejamības jautājumiem. Vidēji mēnesī nodrošinājām līdz pat 30 dažādām

konsultācijām, ieskaitot arī dažāda veida atzinumus. Uzturam bezmaksas informatīvo resursu

www.videspieejamiba.lv, kā arī www.mapeirons.eu. Pēdējais ir kļuvis par starptautiski atzītu pasākumu un

Mapeirona kustībai ir pievienojušās Igaunija un Somija, kuras aktīvi pievieno dažādus pieejamības objektus

šajā pieejamo vietu datu bāzē. Mapeirona mājas lapa ir kļuvusi modernāka un funkcionāli vieglāk un ērtāk

lietojama.

4. Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem, kas rezultējās gada beigās bija Labdarības maratons "Dod5“, kura

ietvaros nedēļas garumā Latvijas sabiedriskais mēdijs runāja un aktualizēja invaliditātes tēmu, īpaši uzsverot

pieejamas vides nozīmi. Tāpat arī šā pasākuma rezultātā tika saziedots finansējums, lai palīdzētu diviem

mērķiem – pieejamības nodrošināšanai individuālos gadījumos, kā arī dažādu palīglīdzekļu iegādei, kas nav

paredzēti pa valsts budžeta līdzekļiem, vai arī kuriem ir nepieciešams līdzfinansējums. Kopā tika saziedoti

vairāk kā 450 000 EUR, kas tika novirzīti uz Ziedot.lv kontu.

5. 2021.gadā noslēdzām projektu “Breaking taboos by networking!”, kura vadmotīvs un galvenā tēma ir

cilvēki ar invaliditāti un seksualitāte.

6. 2021.gadā noslēdzām Erasmus+ projektu “SPECIAL INTIMACY NEEDS EDUCATOR: Assisting

differently abled people with the improvement of their emotional and sexual needs” (projekta Nr. 2018-1-

LV01-KA204-046973-P1), ko īstenojām kopā ar pieciem starptautiskiem partneriem.

7. Turpinām uzturēt nozares nozīmīgāko mājas lapu apeirons.lv, esam uzlabojuši un pilnveidojuši

mapeirons.eu, kurā ir pievienojušies partneri no Somijas un Igaunijas, par nozīmīgu resursu ir kļuvušas vēl

divas mājas lapas – videspieejamiba.lv un asistenti.lv.

1. Pārskata periods ir bijis grūts un sarežģīts. Pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi uzlika milzīgu slogu

Latvijas nevalstiskajām organizācijām. Apzinājāmies arī cilvēku ar invaliditāti situāciju un grūto stāvokli,

tāpēc pēc iespējas ātrāk pārgrupējām pakalpojumus, nodrošinājām drošu vidi un visa gada garumā

palīdzējām cilvēkiem ar invaliditāti un saistītajām personām pēc iespējas vieglāk saprast situāciju un

veiksmīgāk to pārvarēt. Liela daļa uzmanības bija virzīta arī vienai no mūsu pamatprioritātei - pieejamības

un Universālā dizaina attīstīšanai. Visa gada garumā esam nodrošinājuši ar e-pasta palīdzību un telefona

konsultācijas pieejamības jautājumos, jo celtniecība un projektēšana nebija ne uz mirkli apstājusies. 
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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

8. Tāpat arī joprojām turpinām:

1. Sniegt Pieejamas vides un Universālā dizaina konsultācijas un monitoringus;

2. Organizēt diskusiju grupas par dažādām tēmām;

3. Attīstīt sadarbību ar reģionālajām cilvēku ar invaliditāti NVO;

4. Veidojot jaunus sadarbības projektus ar starptautiskajiem partneriem;

5. Nodrošināt vairākas tālruņu līnijas sociālo konsultāciju saņemšanai;

6. Uzturam vadošo mājas lapu par invaliditātes jautājumiem;

7. Aktīvi komunicēt sociālajos tīklos;

8. Piesaistīt finansējumu jaunu vides objektu pilnveidošanai pieejamības jomā;

9. Kā arī veidojām un organizējām dažādas citas aktivitātes.

Nākamajā gadā plānots:

1. Turpināt attīstīt un popularizēt sociālo kampaņu Mapeirons, arī starptautiskā mērogā;

2. Turpināt popularizēt un attīstīt Universālā Dizaina ideju Latvijā;

3. Vēl aktīvāk iesaistīties tehnisko palīglīdzekļu un citu valsts pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā 

un, ja nepieciešams, arī sistēmas maiņā;

4.Turpināt darbu nodarbinātības veicināšanā gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan ilgstošiem bezdarbniekiem; 

5. Turpināt piedalīties diskusijā par asistentu pakalpojuma turpmāko nākotni;

6. Attīstīt vairākas jaunas apmācību programmas.

7. Izveidot jaunas tradīcijas valsts pārvaldes dialogā ar cilvēkiem ar invaliditāti un to pārstāvošajām NVO;

8. Piesaistīt finanšu līdzekļus darbības nodrošināšanai un ideju realizācijai.

9. Realizēt esošos un uzsākt jaunu projektus.

Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas (galvojumi), ķīlas 

u.tml.)

Nav.
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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

a)

b)

c)

-

-

-

d)

e)

f)

Pārskata periods

Pārskata periods ir 12 līdz

Pieņemts, ka nodibinājums darbosies arī turpmāk.

Pielietotie grāmatvedības principi

mēneši no 

Nauda

01.01.2021. 31.12.2021.

Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.

Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta nauda bankā un kasē.

Ziņojums (turpinājums)

Pārskata sagatavošanas pamats

Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.

Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā.

pārskatā iekļauti tikai līdz bilances datumam gūtie ienākumi;

ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, 

arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;

Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:

aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata 

gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.

Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai 

izrakstīšanas datuma. 

Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda ieņēmumu un izdevumu 

pārskatā. 

Visi monetārie aktīvu un pasīvu posteņi pārrēķināti eiro pēc ECB noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā.

31.12.2021 31.12.2020

(1) Vispārīgie principi un uzskaites metodes

Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, Biedrību un nodibinājumu likumu, Sabiedriskā labuma 

organizāciju likumu, MK noteikumiem Nr.808, 03.10.2006., MK noteikumiem Nr.407, 05.05.2010., un MK noteikumiem Nr.11, 

04.01.2005.

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

NOK 9.9888 10.4703

USD 1.1326 1.2271

RUB 85.3004 91.4671

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par

gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā

uzrādītas īstermiņa posteņos.

9



Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

Bilancē visi pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot nolietojumu. 

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to atlikušajā vērtībā, kuru aprēķina, no to sākotnējās vērtības atskaitot visus vērtības 

norakstījumus un nolietojuma summas. Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz  140 EUR un to 

derīgās lietošanas laiks ir garāks par 1 (vienu) gadu.

Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās 

izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai.

Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību tiek kapitalizētas un 

norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda 

izdevumos.

Ziedojumi un dāvinājumi

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi ir pārskata gadā bankas kontā saņemtie naudas ziedojumi vai dāvinājumi, kā arī saņemtie 

kustamas vai nekustamas mantas (mantiskos) un pakalpojumu veidā ziedojumi vai dāvinājumi, kuri novērtēti naudā, pamatojoties 

uz ziedojumu vai dāvinājumu apliecinošos dokumentos norādīto vērtību. Ziedojumi un dāvinājumi tiek izlietoti nodibinājuma 

statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

Izdevumu atzīšana

Izdevumi tiek atzīti pēc  to rašanās brīža, neatkarīgi no naudas samaksas. Izdevumi tiek uzskaitīti pa veidiem. 

Debitoru parādi

Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai un ir savstarpēji saskaņoti.

Krājumu novērtēšana

Krājumi bilancē uzrādīti to iegādes pašizmaksā. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu

vērtība ir norakstīta.

Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā.

Ieņēmumu atzīšana

Par ieņēmumiem tiek atzīti ziedojumi un dāvinājumi vai arī mantiskie ziedojumi vai dāvinājumi, kuri novērtēti 

naudā, valsts budžeta saņemtās dotācijas, projektu finansējums un ieņēmumi no pakalpojumiem nodibinājuma 

mērķu sasniegšanai.  Ieņēmumi tiek atzīti tik lielā apmērā, kādā to iespējams pamatoti noteikt.                                                                    

Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti. Ieņēmumi no pakalpojumiem un 

attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances datumā ir attiecīgais darījums.  
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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

Ziņojums (turpinājums) ieņēmumu un izdevumu pārskatam

Ieņēmumi

31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

2 167 2 427

242 892 3 343

197 873 205 992

159 225 34 680

155 845 34 454

3 380 226

Kopā 602 157 280 896

 

Izdevumi 

31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

IX Izdevumi:

3. Algas 91 063 87 843

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 21 221 21 116

9 593 8 656

6. Citi izdevumi 429 370 173 052

Projektu izdevumi 300 860 136 425

Saimnieciskās darbības pārējās izmaksas 13 191 11 232

Samaksa par darbiem no ārienes 99 084 9 481

Samaksātie naudas sodi 7 4

Sakaru izdevumi 1245 1404

Kantora izdevumi 528 843

Transporta izdevumi 3351 3426

Grāmatvedības pakalpojumi 6682 6582

Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi 1150 111

Naudas apgrozījuma blakus izdevumi 456 509

Citi izdevumi 2255 75

Autoratlīdzības 515 2053

Valūtas kursu svārstības 0 858

UDRVN 46 49

Kopā 551 247 290 667

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi:

Saņemtie projektu finansējumi

    Ziedojumi, dāvinājumi saņemti naudā

VII Citi ieņēmumi:

Eiropas Savienības fondi

VI No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības 

     Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu 

     fondiem saņemtais finansējums

Citi ieņēmumi

Ieņēmumi no sociālo pakalpojumu sniegšanas

Citi ieņēmumi

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 

     un norakstīšana
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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

Ziņojums (turpinājums) bilancei

(2) Ilgtermiņa ieguldījumi

Koncesijas, 

patenti, 

licences, preču 

zīmes un 

tamlīdzīgas 

tiesības

Pārējie 

pamatlī-

dzekļi

Avansa 

maksājumi 

par 

pamatlīdzek-

ļiem

Ilgtermiņa 

ieguldījumi 

kopā

EUR EUR EUR EUR

Sākotnējā vērtība

31.12.2020. 9 954 77 165 0 87 119

Iegādāts 0 5 157 0 5 157

Izslēgtie 0 -7 743 0 -7 743

31.12.2021. 9 954 74 579 0 84 533

Nolietojums

31.12.2020. 9 954 63 047 0 73 001

Aprēķinātais nolietojums 0 9 593 0 9 593

Izslēgtie 0 -7 743 0 -7 743

31.12.2021. 9 954 64 897 0 74 851

Bilances vērtība 31.12.2020. 0 14 118 0 14 118

Bilances vērtība 31.12.2021. 0 9 682 0 9 682

  

(3) Citi debitori

31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Uzkrātie ieņēmumi 27 804 6 713

Vecāku līdzfinansējums projektā Mīļās auklītes 1 766 2 184

Avansa maksājumi par pakalpojumiem 924 1 424

Pārējie debitori 1 356 151 145

Kopā 31 850 161 466

(4) Pircēju un pasūtītāju parādi

31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Pasūtītāju parādi 9 330 3 245

Kopā 9 330 3 245
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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

Ziņojums (turpinājums) bilancei

(5) Nākamo periodu izmaksas
31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Nākamo periodu transporta apdrošināšanas izmaksas 18 20

Nākamo periodu domēna izmaksas 78 66

Nākamo periodu izmaksas par apsardzes pakalpojumiem 17 0

Nākamo periodu licences izmaksas 7 58

Nākamo periodu ZOOM izmaksas 22 0

Kopā 142 144

(6) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa bilances datumā

2021 2020

Sadalījums pa valūtām: Valūta EUR Valūta EUR

Nauda bankā:

Naudas līdzekļi EUR 104 040 121 085

Naudas līdzekļi RUB 233 999 2 558 233 999 2 558

Naudas līdzekļi USD 740 603 740 603

Naudas līdzekļi NOK 2 600 248 2 600 248

Kopā 107 449 124 494

(7) Fondi

Atlikums uz 

31.12.2020

Ieņēmumu 

izdevumu 

starpība 

2021.g.

Atlikums uz 

31.12.2021

EUR EUR EUR

Pamatfonds 9 242 0 9 242

Rezerves fonds, t.sk., 67 292 50 910 118 202

Mērķfonds 6 411 0 6 411

ES fondu finansējuma projekti -45 742 35 662 -10 080

Kopā: 76 534 50 910 127 444

(8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Atlikums Aprēķināts Samaksāts Soda 

naudas

Atlikums

31.12.2020 2021 2021 2021 31.12.2021

EUR EUR EUR EUR EUR

-1 997 30 662 30 014 0 -2 645

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -1 056 15 881 15 462 4 -1 479

Uzņēmējdarbības riska nodeva 15 46 28 -3

Kopā -3 038 46 589 45 504 4 -4 127

  

Nodokļa veids

Sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

Tai skaitā: 31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Nodokļu pārmaksa 0 15

Nodokļu parāds 4 127 3 053

(9) Saņemtie avansi

31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Saņemtais projektu finansējuma avanss 0 215 493

Kopā 0 215 493

(10) Parādi piegādātājiem

31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Par saņemtajiem pakalpojumiem 7 755 905

Kopā 7 755 905

(11) Citi īstermiņa kreditori

31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Darba alga 7 813 4 866

Parāds personālam par avansa norēķiniem 282 244

Vecāku līdzfinansējums proj.Mīļās auklītes 224 238

Pārējie kreditori 673 401

Kopā 8 992 5 749

(12) Uzkrātās saistības

31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Par pārskata periodā saņemtajiem pakalpojumiem 10 200 1 798

Kopā 10200 1798

(13) Nodibinājumā nodarbināto personu skaits

2021 2020

Vidējais nodarbināto personu skaits gadā 11 11

(14) Nodibinājuma valdes locekļu atlīdzība

2022.gada 21.jūnijs

Gada pārskats apstiprināts dibinātāju sapulcē 2022.gada 21.jūnijā

Nodibinājuma valde 2021.gadā veikusi savus pienākumus bez atlīdzības.

Ivars Balodis
paraksts

paraksts

Ņina Meņģele
paraksts

Laila Balode
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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

Nr. 

p.k.

Rindas 

kods

Pārskata gada 

beigās 

Iepriekšējā 

pārskata gada 

beigās

I 10
38667.20 36239.72

1. 12
32256.57 29829.09

2. 14
6410.63 6410.63

II 20
2166.88 2427.48

1. 30 2166.88 2427.48

1.1. 40 800.00 900.00

1.1.1. SIA "Latvijas Mobilais Telefons", reģ.Nr.50003050931 800.00

1.2. 50 0.00 0.00

1.3. 60 600.00 1005.00

1.3.1. Muzikants Kristaps, 050483-10722 100.00 0.00

1.3.2. Šarovs Dmitrijs, 240773-12739 500.00 0.00

1.4. 70

1.5. 80 766.88 522.48

1.6. 90

2. 100 0.00 0.00

2.1. 110 0.00 0.00

2.2. 120 0.00 0.00

2.3. 130 0.00 0.00

2.4. 140

2.5. 150

2.6. 160

III 170 800.00 0.00

1. 180 800.00 0.00

1.1. 190 800.00 0.00

1.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 200 800.00 0.00

1.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 210

1.2. 220 0.00 0.00

1.3. 230

2. 240 0.00 0.00

2.1. 250 0.00 0.00

2.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 260 0.00 0.00

2.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 270

2.2. 280

2.3. 290

IV 300 40034.08 38667.20

1. 310 33623.45 32256.57

Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

Posteņa nosaukums 

Atlikums pārskata gada sākumā

Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi 

ziedojumi un dāvinājumi

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un 

dāvinājumi

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma

Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai)

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

Ārvalstu juridiskās personas

Fiziskās personas (rezidenti)

Fiziskās personas (nerezidenti)

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

Citi ziedotāji

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem)

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

Ārvalstu juridiskās personas

Fiziskās personas (rezidenti)

Fiziskās personas (nerezidenti)

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

Citi ziedotāji

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma

Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai),  tai skaitā anonīmi 

ziedojumi un dāvinājumi

Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

Administratīvajiem izdevumiem

Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un 

dāvinājumi

Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

Administratīvajiem izdevumiem

Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

Atlikums pārskata gada beigās

Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi 

ziedojumi un dāvinājumi
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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

2. 320 6410.63 6410.63

Valdes priekšsēdētājs             Ivars Balodis

                                       (vārds, uzvārds) (paraksts)

2022.gada 21.jūnijā

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un 

dāvinājumi
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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

Pārskats par administratīvajiem izdevumiem no vispārējiem ziedojumiem 2021.gadā

1

organizācijas pašu vajadzībām patērētie pārskata gadā pirktie, ziedojumā

vai dāvinājumā saņemtie materiāli, preces un citi krājumi
pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumi,

datorprogrammu, citi nemateriālo ieguldījumi, kapitāla līdzdalības daļu,

akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumi
organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķinātās darba algas,

atlīdzība vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas un ar to

saistītās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās

apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzētos

maksājumus darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto summas), naudas

iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo

apdrošināšanu saistītus naudas maksājumus

pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā

īpašuma nodokļa summas

izdevumi par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri,

apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus,

komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī organizācijas

īpašuma apdrošināšanas maksājumus

3

__________________ Ivars Balodis

__________________ Laila Balode

__________________ Ņina Meņģele

2022.gada 21.jūnijs

2

2.4.

Izdevumi kopā 0

2.3.

2.2.

2.5.

2.6. 0

EURRādītāja nosaukums

Saņemto vispārējo ziedojumu  kopsumma 2 167

2.1.

Administratīvie izdevumi:
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Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS" 2021.gada pārskats

1 2 3 6 7 8

1

Viena no mūsu organizācijās prioritātēm ir informatīvās palīdzības 

un dažādu konsultāciju sniegšana. Kaut arī birojā ir vairāki 

stacionārie telefoni, ārkārtīga nozīme ir tieši mobilajiem sakariem. 

Tie nodrošina ātru saziņu ar cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama 

informācija savas dzīves situācijas uzlabošanai, kā arī nodrošina 

operatīvu saziņu gan savā starpā, gan ar masu mēdijiem, gan 

dažādām iesaistītajām personām. Mobilie sakaru pakalpojumi - 

1.APEIRONS koordinē un īsteno Fonda Ziedot.Lv projektu "Bērnu 

sargeņģelis/ Aprūpe mājās" un nodrošina vairākus sociālos 

pakalpojumus - atbalsta personas pakalpojums, auklītes 

pakalpojums ģimenēm, kurās ir bērns ar smagu un ļoti smagu 

invaliditāti, kurā lielā mērā sazināšanās ar projekta dalībniekiem 

norit pa telefonu, jo lielākā daļa projektu dalībnieku dzīvo ārpus 

Rīgas un viņiem ir ierobežotas iespējas ierasties APEIRONA 

birojā klātienē. 

2. Nodibinājums realizē atbalsta programmas ilgstošiem 

bezdarbniekiem un cilvēkiem ar invaliditāti, lai palīdzētu viņiem 

atrast darbu un sekmīgi iekļauties darba vidē. 

3. Informācijas un konsultāciju nodrošināšana. Vidēji 15-20 zvanu 

dienā. Gadā gandrīz 4000 konsultāciju.

800.00 800.00 800.00 2, 3, 12 3, 5, 7, 14

Pārskata 

periodā ir 

darbā iekārtoti 

vairāk kā 30 

cilvēki, kā arī 

nodrošināts 

atbalsts vairāk 

kā 60 

ģimenēm, 

kurās ir bērni 

ar invaliditāti. 

800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00

Valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis ____________________

(paraksts)
2022.gada 21.jūnijā

Nodibinājuma "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 40008018477

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

Sabiedriskā 

labuma guvēju 

skaits

vispārējie 

ziedojumi 

(neierobežotai 

lietošanai)

mērķziedojumi 

(noteiktiem 

mērķiem)

anonīmi 

ziedojumi un 

dāvinājumi

sabiedriskā 

labuma darbībai   

(SL)

administratī - vajiem 

izdevumiem (AI)

pārējiem 

saimnieciskās 

darbības 

izdevumiem 

(SD)

citiem mērķiem 

un uzdevumiem 

(SC)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā 

labuma mērķa 

grupa

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts

Ziedojumu un 

dāvinājumu 

izlietojums (euro)

Sabiedriskā 

labuma 

darbības joma

4 5

Kopā

(vārds, uzvārds)
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