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Baltic Human Rights Society 
2019. gada pārskats 

 
Vadības ziņojums 

 

I. Ziņas par biedrību 

1. Biedrība Baltic Human Rights Society dibināta 2012. gada 1. februārī.  

Biedrības galvenie darbības mērķi ir veicināt un atbalstīt cilvēktiesību attīstību, 
izplatību un aizsardzību un ar tām saistītu jomu, kā piemēram, starptautisko 
humanitāro un krimināltiesību, attīstību Latvijā un Baltijas reģionā, piesaistot 
nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmeņa profesionāļus un ekspertus un liekot lietā 
to izglītību un pieredzi. 

II. Ziņas par saimniecisko darbību 

2. Pārskata periodā biedrība ir saņēmusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, 
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda 
finansējumu par kopējos summu EUR 178279.76  

Savu darbības mērķu realizēšanai pārskata gadā biedrība ir īstenojusi cilvēktiesību 
izglītības programmu, kas balstīta uz Pasaules Cilvēktiesību izglītības programmu, ko 
izstrādājis un īsteno ANO Augstā cilvēktiesību komisāra birojs (OHCHR) sadarbībā 
ar UNESCO.  
 
Organizācija savu darbību īsteno ar nelielu administratīvo komandu, cilvēktiesību 
ekspertu kodolu, kas attīsta un realizē projektus, kā arī organizācija uztur plašu 
sadarbības tīklu cilvēktiesību izglītības jomā, piesaistot ekspertus un asociētos 
partnerus dažādu aktivitāšu īstenošanā. 2019.gadā biedrībā darbojās arī 15 brīvprātīgā 
darba veicēji. 
 
Programmas ietvaros 2019.gadā biedrības lielākie īstenotie projekti ir: 
- Cilvēktiesību gids 
- Cilvēktiesību Reportieris 
- Cilvēktiesību zināšanu novērtēšanas platforma 
 
1) Cilvēktiesību gids (cilvektiesibugids.lv; humanrightsguide.eu) ir projekts, kura 
mērķis ir izglītot un informēt cilvēkus par savām tiesībām, attīstot uz plašākām 
sabiedrības grupām vērstu, universālu, koncentrētu un vienkāršu tiešsaistē pieejamu 
cilvēktiesību pašpalīdzības un izglītības platformu – Cilvēktiesību gids. Tā apvieno uz 
cilvēku vērstu saturu un vizuālās izglītības elementus, lai veicinātu uztveri un 
mācīšanos.  
 
Projekta rezultātā Cilvēktiesību gids ir pieejams tiešsaistē ievērojamai daļai 
sabiedrības locekļu un profesionālajiem lietotājiem visās trīs Baltijas valstīs: jau kopš 
2016.gada marta Latvijā interneta vietnē www.cilvektiesibugids.lv un kopš 2017.gada 



	

sākuma Lietuvā - www.zmogausteisiugidas.lt un Igaunijā - www.inimoigustegiid.ee. 
2019.gadā Cilvēktiesību gids tiks ieviests Bulgārijā un tā atklāšana notika 2019.gada 
29.maijā ES mājā, Sofijā. Visas Cilvēktiesību gida versijas vienkop ir pieejamas 
vietnē www.humanrightsguide.eu. Ar 2019.gada novembri uzsākta projekta 
īstenošana Slovākijā un Slovēnijā, kur Gids būs tiešsaistē pieejams 2021.gada 
sākumā. 
 
Projekta ietvaros pārskata gada laikā tika īstenotas šādas aktivitātes: 
 
- Cilvēktiesību Gids Latvijā tika papildināts ar jaunu saturu, tai skaitā, tēmu 
Vardarbība ģimenē un papildinātu tēmu Ģimene. Vairākām tēmām tika izstrādātas 
padziļinātas sadaļas, kas ietver Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu kopsavilkumus 
latviešu un angļu valodās. Gida darbība nodrošināta, pēc nepieciešamības pārskatot 
un atjaunojot informāciju saskaņā ar grozījumiem normatīvajos aktos. Jauni satura 
papildinājumi un tēmu tulkojumi izstrādāti arī Cilvēktiesību Gidiem Lietuvā, Igaunijā 
un Bulgārijā. 
 
- 2019.gada laikā notika aktīvs darbs pie Bulgārijas Cilvēktiesību gida platformas un 
satura publicēšanas un palaišanas. Kopumā publicētas 8 cilvēktiesību tēmas bulgāru 
un angļu valodās. 
 
- 2019.gadā tika turpināta Gida publicitātes un atpazīstamības aktivitāšu īstenošana, 
tai skaitā informācijas materiālu sagatavošana un izplatīšana visās projekta valstīs,  
darbs ar medijiem, Gida sadarbības tīkla izveide un stiprināšana un publicitātes 
veicināšana caur sadarbības tīkla partneriem. 2019.gada maijā katrā partnervalstī – 
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Bulgārijā tika organizēti Gida rezultātu izplatīšanas 
pasākumi, kuros katrā valstī piedalījās virs 30 dalībnieku. Pasākums Latvijā bija īpaši 
vērsts uz cilvēktiesību izglītību publiskā  sektora darbiniekiem. 
 
- Cilvēktiesību gida satura paplašināšanas un publicitātes aktivitāšu rezultātā Gida 
apmeklētāju un lietotāju skaits 2019.gada laikā strauji pieauga. Ja 2018.gada 
novembrī platformas unikālo apmeklētāju skaits sasniedza 11979, tad uz 2019.gada 
decembri platformu bija izmantojuši 250000 unikāli lietotāji. Gids tiek aizvien vairāk 
integrēts apmācību programmās formālās un neformālās izglītības ietvaros, 
piemēram, iekļauts kā mācību resurss Latvijas Universitātes mācību programmās un 
izmantots studentu un pētnieku zinātniskajos darbos dažādās pasaules valstīs arī ārpus 
Gida partnervalstīm. 
 
- Īstenojot projektu, tika turpināta veiksmīga sadarbība ar LR Tiesībsarga biroju 
2017.gada 22.februārī noslēgtā sadarbības memoranda ietvaros. BHRS pārstāvis 
uzstājās LR Tiesībsarga ikgadējā Starptautiskajai cilvēktiesību dienai veltītajā 
konferencē. Laba sadarbība izveidojusies arī ar citām valsts institūcijām, tai skaitā 
Valsts Administrācijas skolu, kas bija oficiālais partneris Cilvēktiesību gida rezultātu 
izplatīšanas pasākuma organizēšanā, kā arī citām institūcijām, kas atbalstīja pasākumu 
un piedalījās tajā. 
 
- 2019.gada novembrī tika noslēgti sadarbības līgumi ar partneriem Slovākijā un 
Slovēnijā par Cilvēktiesību gida projekta īstenošanu šajās valstīs BHRS vadībā. 



	

21.novembrī Rīgā notika projekta atklāšanas darba grupa, kurā partneriem tika 
nodotas zināšanas un metodoloģija pētniecības plāna izstrādei un darba uzsākšanai. 
 
Cilvēktiesību gida projektu 2019.gadā finansiāli  atbalstīja ES Erasmus+ programma 
ar LR Kultūras ministrijas līdzfinansējumu. 

 
2) Pārskata gada laikā BHRS turpināja projektu Cilvēktiesību Reportieris, ko 
finansiāli atbalstīja LR Sabiedrības integrācijas fonds. 
 
Projekta galvenais intelektuālais rezultāts ir cilvēktiesību ziņu/informācijas platformas 
darbības nodrošināšana, kurā tiek publicētas ziņas un raksti par Latvijai nozīmīgiem 
vai interesantiem cilvēktiesību jautājumiem un notikumiem nacionālā, Eiropas un 
starptautiskajā līmenī. Platforma pieejama www.cilvektiesibas.info. 
 
Platforma satur gan ziņas par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem, gan analītiskus un 
izglītojošus viedokļu un tematiskos rakstus. Rūpīgi pārdomāta un speciāli šim 
nolūkam ir arī veidota platformas vizuālā identitāte, lai piedāvātu cilvēkiem iespēju 
iepazīties ar informāciju pēc iespējas ērtākā un pievilcīgākā veidā, īpaši uzrunājot 
jauniešu auditoriju. 2019.gadā platformu izmantojuši ap 3000 lietotāju.  
 
Sabiedrības locekļi, galvenokārt, profesionālo grupu pārstāvji, kas ikdienas darbā 
biežāk saskaras ar cilvēktiesību piemērošanu, kļuvuši par Cilvēktiesības.info sociālo 
tīklu pastāvīgajiem sekotājiem. Sociālo mediju statistika parāda, ka publikācijas 
platformā sasniegušas 55887 sabiedrības locekļus. 
 
Platformas satura izveidē un uzturēšanā tika iesaistīti brīvprātīgie reportieri – īpaši 
jaunie profesionāļi un studenti tiesību un citu sociālo zinātņu jomās. Projektā tika 
iesaistīti brīvprātīgie reportieri un autori, kas darbojās pieredzējušu redaktoru vadībā. 
 
Platformas darbība un pieejamība nodrošinājusi, pirmkārt, reportieru un autoru 
kompetenču celšanu un iesaistīšanos brīvprātīgās sabiedriskās aktivitātēs, un, otrkārt, 
informācijas pieejamību par cilvēktiesībām, paaugstinot iedzīvotāju izpratni un 
zināšanas par demokrātijas pamatprincipiem, cilvēku pamattiesībām un savu interešu 
aizstāvības iespējām.  

 
3) Cilvēktiesību tiešsaistes zināšanu novērtēšanas rīks (Okat — Online knowledge 
assessment tool)  ir jauns, Cilvēktiesību gidam piesaistīts rīks, kas piedāvā tiešsaistē 
pieejamus cilvēktiesību testus. Ar to palīdzību sabiedrības locekļi, kā arī profesionāļi, 
kas izmanto Cilvēktiesību gidu (humanrightsguide.eu) vai citus resursus izglītošanās 
mērķiem, var novērtēt iegūtās zināšanas un spējas tās piemērot iespējamās 
cilvēktiesību pārkāpumu situācijās. Šāda iespēja var ievērojami uzlabot lietotāju 
pašnovērtējumu un labklājību, motivēt tos turpmākām mācībām un stiprināt to 
iespējas darba tirgū.  
 
Zināšanu novērtēšanas rīks dod iespēju veidot arī testus, kas domāti speciāli 
apmācāmām grupām (studentiem, dažādu jomu profesionāļiem), pielāgojot tos 
mācību procesā apgūtajam saturam. 
 



	

Okat ir pieejams tiešsaistē kopš 2019.gada vasaras četrās partnervalstīs ar katrai 
valstij piemērotu saturu un valodu: 
Latvijā - https://okat.info/bhrs/cilvektiesibu-gids/cilvektiesibu-gids/lv 
Igaunijā - https://okat.info/ehrc/inimiguste-giid/inimiguste-giid/ee 
Lietuvā - https://okat.info/ngoli/zmogaus-teisi-gidas/zmogaus-teisi-gidas/lt 
Bulgārijā - https://okat.info/bhc/rkovodstvo-po-pravata-na-chovjeka/rkovodstvo-po-
pravata-na-chovjeka/bg 
 
Projekta partneri piedalījās BHRS organizētā darba grupā Rīgā, 2020.gada 4. un 
5.novembrī, kurā tika analizētas iespējas OKAT paplašināšanai, izmantošanai 
dažādām mērķa grupām un tālākai attīstībai.  
 
Okat tika izveidots ar ES Erasmus+ programmas un Nordplus izglītības programmas 
finansiālu atbalstu. 

	



no: 01.01.2019.

Pārskata gada 
beigās 

Iepriekšējā pārskata gada 
beigās

0,00 0,00
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0 0
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200 200

0 0
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119778 58764
119778 58764
119978 58964

119978 58964

___________________________
(vārds, uzvārds)     (paraksts)

2020.gada 23. marts

Biedrības nosaukums Baltic Human Rights Society, Biedrība
Adrese Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, latvija
Reģistrācijas numurs Komercreģistrā 40008189339
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 40008189339
Taksācijas periods līdz: 31.12.2019.

                                            BILANCE
AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ
II PAMATLĪDZEKĻI:

Nekustamais īpašums
Pārējie pamatlīdzekļi 

PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI

Akcijas un daļas
Ilgtermiņa aizdevumi

ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ 

Apgrozāmie līdzekļi
I KRĀJUMI:

Materiāli
Preces

KRĀJUMI KOPĀ
II DEBITORI:
DEBITORI KOPĀ
III VĒRTSPAPĪRI
VĒRTSPAPĪRI KOPĀ
IV NAUDA
NAUDA KOPĀ
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ

BILANCE

Biedrības vadītājs    Agnese Koligina-Balode  



no: 01.01.2019.

Pārskata gada 
beigās 

Iepriekšējā pārskata 
gada beigās

1.
2.
3. 117160 57430

117160 57430

1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
2. Citi aizņēmumi

0 0

1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
2. Nodokļi un valsts sociālās aprošināšanas obligātās iemaksas 988 391
3. Pārējie kreditori 1830 1143

2818 1533

119978 58963

___________________________
(vārds, uzvārds)     (paraksts)

2020.gada 23. marts

Biedrības nosaukums Baltic Human Rights Society, Biedrība
Adrese Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, latvija
Reģistrācijas numus Komercreģistrā 40008189339
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 40008189339
Taksācijas periods līdz: 31.12.2019.

                                            BILANCE
PASĪVS

I FONDI:
Pamatfonds
Mērķfonds
Rezerves fonds

FONDI KOPĀ
II ILGTERMIŅA KREDITORI:

ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ
III ĪSTERMIŅA KREDITORI:

ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ

BILANCE

Biedrības vadītājs    Agnese Koligina-Balode  



Nr. 
p.k.

Pārskata gads Iepriekšējais 
pārskata gads 

I

II 178280 62708

III

IV
V 5855

VI 4800

VII 184135 67508
VIII

1. Naudas maksājumi personām 100967

2. Materiālu izdevumi 82696

3. Algas 17897 14315

4. Sociālās aprošināšanas maksājumi 3552 3454

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 
norakstīšana 427

6. Citi izdevumi. 1989 2083

IX

X 124405 102975

XI 59730 -35468

Biedrības vadītājs    Agnese Koligina-Balode        ______________

                (vārds, uzvārds) (paraksts)

2020.gada 23. marts

Ieņēmumu un izdevumu starpība

Citi ieņēmumi

Ieņēmumi kopā

Izdevumi:

Nodokļi

Izdevumi kopā

Rādītāja nosaukums 

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

Saņemtie mantojumi

Saņemtās dotācijas
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Ieņēmumu un izdevumu pārskats

40008189339
Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības nosaukums Baltic Human Rights Society, Biedrība



Nr. 
p.k.

Pārskata gads Iepriekšējais 
pārskata gads

I 53735 91919

II 178280 62708
1. 0

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2. 178280 62708

2.1. 178280 39975

2.2. 22733

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

III 122416 100892

1.

1.1. 0 0

1.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai

1.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem

1.2.

1.3.

2. 122416 100892

2.1.

2.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 122416 98714

2.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem

2.2.

2.3. 2178

IV 109599 53735

Biedrības vadītājs   Agnese Koligina-Balode ______________

(vārds, uzvārds) (paraksts)

2020.gada 23. marts

Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

Administratīvajiem izdevumiem

Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

Atlikums pārskata gada beigās

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma

Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi)

Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

Administratīvajiem izdevumiem

Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi)

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

Citi ziedotāji

Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi)

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

Ārvalstu juridiskās personas

Fiziskās personas (rezidenti)

Fiziskās personas (nerezidenti)

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

Citi ziedotāji

Rādītāja nosaukums 

Atlikums pārskata gada sākumā

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma

Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi)

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

Ārvalstu juridiskās personas

Fiziskās personas (rezidenti)

Fiziskās personas (nerezidenti)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

40008189339
Biedrības nosaukums Baltic Human Rights Society, Biedrība




