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Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008132522 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008132522 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Debitori 120 1 000 0
IV. Nauda 140 10 745 992
Apgrozāmie līdzekļi 80 11 745 992
Kopā aktīvi 150 11 745 992

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 -63 701 -57 275
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 8 926 -6 426
3. Rezerves fonds 40 -54 775 -63 701
I. Fondi 10 -54 775 -63 701
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 256 256
3. Pārējie kreditori 110 66 264 64 437
III. Īstermiņa kreditori 80 66 520 64 693
Kopā pasīvi 120 11 745 992
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008132522 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

IV. Saņemtās dotācijas. 40 43 209 0
VII. Citi ieņēmumi. 60 4 937 1 672
6. Citi izdevumi. 140 39 220 8 098
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 48 146 1 672
IX. Izdevumi. 80 39 220 8 098
XI. Izdevumi kopā. 160 39 220 8 098
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 8 926 -6 426
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008132522 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008132522 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs

4/6



Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008132522 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

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

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits

vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008132522 Periods no 01.01.2019 līdz 31.12.2019

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Vadibas_zinojums_2019.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

Sagatavoja LĪGA GRAUDIŅA
E-pasts liga79@inbox.lv
Tālrunis 26376104

Dokumenta numurs EDS: 69537794 Dokumenta sagatavotājs: LĪGA GRAUDIŅA

Parakstītāja vārds, uzvārds: LĪGA GRAUDIŅA Parakstīšanas datums: 27.07.2020
Parakstītāja personas kods: 23087913103 Parakstīšanas laiks: 00:17:07
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Vadības ziņojums 
 


2019. gadā LSOST turpināja darbu atbilstoši statūtos noteiktajiem mērķiem: 
 veicināt Latvijas sieviešu solidaritāti un pašapziņu; 
 pārstāvēt sieviešu intereses dialogā ar nacionālajām, Eiropas un citām 


starptautiskajām institūcijām; 
 veikt efektīvu lobēšanu dzimumu līdztiesības veicināšanai, tās principu 


integrēšanu visās rīcībpolitikas sfērās, Saeimas, valdības un pašvaldību 
lēmumu pieņemšanas līmenī, ātri reaģēt uz notikumiem Latvijā un 
izskatāmajiem jautājumiem un likumiem Ministru Kabinetā, Saeimā un 
Eiropas Savienībā; 


 attīstīt LSOST kapacitāti un sekmēt tās biedru organizāciju institucionālo un 
kapacitātes attīstību, tai skaitā Latvijas nereģistrēto sieviešu organizāciju, 
apvienību un interešu grupu aktīvu iesaistīšanos LSOST darbā un to 
reģistrēšanu atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam; 


 koordinēt un organizēt vietēja un starptautiska mēroga sieviešu sadarbības 
pasākumus; 


 nodrošināt politikas procesu monitoringu, ievērojot diskriminācijas uz 
dzimumu piederības pamata aizliegumu, cilvēktiesības un vienādas iespējas 
starp sievietēm un vīriešiem. 
 


 
LSOST darbojas 42 organizācijas, kas apvieno 167 organizācijas un arī papildus 
vairāk kā 7130 biedrus – fiziskas personas. 
 
LSOST valde, strādājot uz brīvprātības pamata, sanāca 10 reizes. Ikdienā Valde 
sadarbojas, izmantojot IT instrumentus (Skype, googlegroups u.c.), tiekoties darba 
grupās pasākumu sagatavošanai un iesaistot dalīborganizācijas, it īpaši Latvijas 
dzimumu līdztiesības apvienības, IMKA Latvija, Latvijas Bērnu foruma, Latvijas 
Sieviešu tiesību institūta, Sieviešu invalīdu organizācijas “Aspazija”, un to 
lēmējinstitūcijas. 
 
2019. gadā biedrība turpināja darbu Eiropas Sieviešu lobijā kā pilntiesīgs biedrs. 
 
2019. gadā pēc Ārlietu ministrijas nominācijas Latvijas Sieviešu nevalstisko 
organizāciju sadarbības tīkls veica Annas Lindes fonda tīkla vadošās organizācijas 
funkciju. 
 
 
 
2019. gadā tika veikti pasākumi, lai īstenotu LSOST statūtos noteiktos mērķus : 







 
Latvijas sieviešu solidaritātes un pašapziņas veicināšana 
 


 Nodrošināta augstāko valsts un pašvaldību amatpersonu informēšana un 
līdzdalība LSOST pasākumos;  


 Informācija par pasākumiem darīta zināma presei un uzturēta Facebook lapa 
sieviesusadarbiba.lv;  


 Turpināta sadarbība ar Eiropas Komisijas Pārstāvniecību un Eiropas 
Parlamenta informācijas biroju un Eiropas Parlamenta deputātiem;  


 Nodrošināta dalības maksa Eiropas Sieviešu lobijā, izstrādātas Latvijas NVO 
pozīcijas Eiropas Sieviešu lobijam, nodrošināta dalība valdē, veidoti pasākumi 
un sarīkota zibakcija vardarbības pret sievieti novēršanai, nodrošināta 
informācija par vardarbības pret sievieti novēršanu Latvijā Eiropas 
institūcijām un ziņojums Eiropas Sieviešu lobijam;  


 Nodrošināta Latvijas NVO pozīcija Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtā 
sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību;  


 Nodrošināta informācija un sadarbības pasākumi LSOST dalīborganizācijām, 
koordinācija dalībai valsts līmeņa un starptautiskos pasākumos; 


 Nodrošināts Latvijas Vardarbības observatorijas darbs, kurā bez LSOST 
dalībborganizācijām iesaistītas arī citas organizācijas; 


 Nodrošināta Latvijas dalība Eiropas Sieviešu lobija Vardarbības observatorijā;  
 Īstenots 8. marta Starptautiskās sieviešu dienas pasākums “Maize un rozes”. 
 Sniegtas individuālas juridiskas konsultācijas un atbalsts sievietēm. 
 


 
Sieviešu interešu pārstāvēšana dialogā ar nacionālajām, Eiropas un citām 
starptautiskajām institūcijām un efektīva lobēšana 
 
 Notika viedokļu izstrāde, prezentēšana un lobēšana par NVO līdzdalību un 


partnerību ar valdību, vardarbības novēršanu, mātes un bērna veselību; 
 LSOST viedoklis tika prezentēts Saeimas Eiropas lietu komisijā;  
 Tika sniegti komentāri par nacionālajām pozīcijām LM un ĀM;  
 Biedrība sadarbojas ar Latvijas Pretnabadzības tīklu un SUSTENTO;   
 Nodrošināta dalība ministriju darba grupās un konsultācijās par politikas 


dokumentiem un tiesību aktiem – IeM, VM, LM; 
 Biedrība pārstāvēta Latvijas Dzimumu līdztiesības komitejā; 


. 
 
 
LSOST kapacitātes attīstīšana un tā biedru organizāciju institucionālo un 
kapacitātes attīstības sekmēšana 
 


 Dalīborganizāciju konsultēšana par juridiskiem, finanšu un dzimumu 
līdztiesības jautājumiem un projektu izstrādi; 


 
 
 
Vietēja un starptautiska mēroga sieviešu sadarbības pasākumu koordinācija un 
organizācija 







 
 Nodrošināta dalības maksa Eiropas Sieviešu lobijā; 
 Izstrādātas Latvijas NVO pozīcijas Eiropas Sieviešu lobijam; 
 Nodrošināta dalība valdē un Austrumeiropas, Balkānu  un Baltijas valstu 


grupā, Sievietes politika grupā un ESL nākošā perioda Stratēģijas izstrādē; 
 Nodrošināta pārstāvniecība Eiropas Sieviešu lobijā Vardarbības novēršanas 


observatorijā; 
 Nodrošināta informācija par vardarbības pret sievieti novēršanu Latvijā 


Eiropas institūcijām;  
 ESL darba programmas priekšlikumu izstrāde un statūtu grozījumu izstrāde; 
 Turpināta sadarbība ar Kultūras ministriju romu kopienas un it īpaši romu 


sieviešu līdzdalības nodrošināšanā, organizēti pasākumi romu integrācijai; 
mobilizētas romu sievietes un meitenes NVO dibināšanai savu tiesību 
aizstāvībai;  


 Turpināta dalība Annas Lindes fonda Latvijas tīkla Vadības grupā.  
 
Politikas procesu monitorings 
 


 Likumdošanas procesa monitorings Saeimā un MK; 
 Identificēto problēmjautājumu aktualizēšana MK un NVO sadarbības 


memoranda īstenošanas padomē. 
 
Gada pārskats pilnībā atspoguļo biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju 
sadarbības tīkls”darbību 2019. gadā. 
 
Inete Ielīte 
Valdes priekšsēdētāja 
 
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls 
 
 
Gada pārskats apstiprināts biedru kopsapulcē 2020. gada 30.martā.  
 





