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Ziņas par biedrību
Vispārīga informācija
Juridiskais statuss

Biedrība

Nosaukums

„Kurzemes NVO atbalsta centrs”

Juridiskā adrese

Liepājas iela 14-11, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Reģistrācijas numurs

40008038577

Reģistrācijas datums

11.12.1998.
Biedrību un nodibinājumu reģistrā 26.07.2005.

Darbības mērķis

Veicināt sabiedrības aktivitāti un sekmēt pilsoniskās
sabiedrības attīstību un līdzdalības procesu norises Kurzemes
reģionā.

Organizatoriskā struktūra
Valde, kuru veido valdes priekšsēdētājs un 2 valdes locekļi:
 valdes priekšsēdētāja Inese Siliņa
 valdes locekļi:
o Elīna Immere
o Linda Penēze

Biedri
Noslēdzot 2017. gadu, biedrībai kopumā ir 32 biedri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aizputes sieviešu apvienība "Integro"
Aizputes invalīdu biedrība “Cerība”
Cīravas pagasta attīstības biedrība
Biedrība “Dižavots”
Biedrība “Dundagas bērnu dienas centrs
"Mājas"”
Dundagas novada atbalsta biedrība
Biedrība “Dundangas Sendienas”
Mērsraga invalīdu atbalsta centrs
Biedrība “Es pasaulē”
Biedrība “Guvums”
Nodibinājums “Ģimeņu un bērnu
attīstības centrs "Brīnumiņš"”
Biedrība “Ideju grozs”
Biedrība “KODOLS”
Biedrība “Kurzemes attauga”
Biedrība “Mobilais izglītības centrs”
Biedrība “Motoklubs MX Talsi”

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Biedrība “Palīdzi otram”
Biedrība “Randalist”
Biedrība “Retro Vāģi”
Sabiles aprūpes biedrība "Kalme"
Saldus pilsētas pensionāru biedrība
Biedrība “Skola visiem”
Biedrība “Stāvu augstāk”
Biedrība “Talsu fotoklubs”
Biedrība “Talsu komersantu klubs”
Talsu pensionāru biedrība
Biedrība “Talsu rajona partneriba”
Ventspils amatnieku biedrība
Privātpersona Elīna Immere
Privātpersona Inese Siliņa
Privātpersona Inga Bumbule
Privātpersona Linda Penēze

Vadības ziņojums
Biedrības biedri un pārvalde, KNVOAC dalība citās organizācijās
Noslēdzot 2017. gadu, biedrībai kopumā ir 32 biedri. Pārskata periodā biedrībā iestājies 1 jauns
biedrs (Elīna Immere), izstājies 1 biedrs (biedrība “Talsu pauguraines dabas parka atbalsts”), pēc
valdes iniciatīvas par neaktīvu darbību un biedru naudas nemaksāšanu izslēgti 13 biedri:
1. Biedrība “Challenge”
2. Privātpersona Diāna Dzelzkalēja
3. Privātpersona Inguna Pekmane
4. Biedrība “Dzīvnieku otrā iespēja”
5. Biedrība “Kultūras krātuve”
6. Biedrība “Labas pārmaiņas”
7. Biedrība “MŠK Bebra kungs”
8. Biedrība “RAMOmotorsport”
9. Biedrība “Rojas invalīdu biedrība”
10. Biedrība “Rojas novada pensionāru apvienība”
11. Biedrība “RUMULA”
12. Biedrība “Sabiedriskais fonds "Vīnoga"”
13. Biedrība “Talsu novada krīžu centrs”
2017.gadā KNVOAC iestājies par biedru biedrībā “Latvijas platforma attīstības sadarbībai”. KNVOAC
ir biedrs 3 organizācijās: biedrībā “Latvijas Pilsoniskā alianse”, biedrībā “Latvijas platforma attīstības
sadarbībai”, biedrība “Latvijas lauku forums”. Biedrība turpina savu līdzdalību NVO un MK
Sadarbības memorandā, darbojas Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīklā.
Pārskata gadā notikušas 2 biedru sapulces pārstāvju formā – 25.02.2017. un 26.10.2017. Pārskata
gadā no darba biedrības valdē pēc pašas vēlmes izstājās Gita Vadone (biedrība „Palīdzi otram”), kā
trešais valdes loceklis tiek ievēlēta Elīna Immere.
Pārskata periodā biedrība nostiprinājusi darbību biedrības Kuldīgas birojā Liepājas ielā 14-11,
Kuldīgā, kurā ikdienā strādā biedrības valde un projektu koordinatori, organizējot un koordinējot
aktivitātes visas Kurzemes mērogā. 2017. gadā saglabāts biedrības birojs Talsos, taču kopš pavasara
faktiska darbība tajā nav veikta. KNVOAC savu darbību turpina izvērst visa reģiona NVO sektora
interesēs, neatkarīgi no dalīborganizāciju biedru skaita un to tiešajām interesēm.
Pārskata periodā strādāts pie KNVOAC darbības attīstības virzienu definēšanas, notikušas valdes un
darbinieku, biedru diskusijas par KNVOAC pamatdarbību, finanšu piesaisti, turpmākās pastāvēšanas
formām un darbības prioritātēm – veikta KNVAOC darbinieku un biedru aptauja, apkopoti rezultāti,
definēts vēlamais KNVOPAC darbu struktūras modelis. Pārskata periodā pieņemts lēmums mainīt
biedrības juridisko adresi un biedru statusus.

Darbības pārskats
Biedrības galvenie darbības virzieni pārskata periodā – reģiona NVO konsultēšana, izglītošana,
informēšana, sadarbības veicināšana, koordinēšana, sektora interešu pārstāvniecība. Biedrība
turpina strādāt pie NVO informācijas un publicitātes tīkla uzturēšanas: turpina sagatavot un izplatīt
elektroniskās ziņu lapas, papildināt mājas lapu www.kurzemesnvo.lv un biedrības sociālo tīklu
kontus – facebook.com/kurzemesnvo un twitter.com/kurzemesnvo. Tāpat turpinās sadarbība ar SIA
„LURSOFT” par aktuālo Kurzemes reģiona biedrību un nodibinājumu datu saņemšanu un to
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atjaunošanu reizi ceturksnī. Dati tiek apstrādāti, papildināti ar aktuālo kontaktinformāciju un
ievietoti biedrības mājas lapā esošajā Kurzemes NVO kontaktu datu bāzē publiskai pieejamībai.
Valsts pārvaldes deleģējums
Pārskata gadā KNVOAC turpina īstenot valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības un
starpkultūru dialoga jomā Kurzemē, kuru tam kopš 2014.gada deleģē Kultūras ministrija. Tā ietvaros
2017.gadā administrēts projektu konkurss “Iesaisties Kurzemē!” Kurzemes NVO pilsoniskās
sabiedrības, starpkultūru dialoga un mazākumtautību NVO jomā – saņemti 64 projektu pieteikumi,
finansējums piešķirts 16 projektiem par kopējo summu 24 072,02 EUR. Pārvaldes uzdevuma
ietvaros nodrošinātas arī konsultācijas projektu sagatavošanā un vadībā, organizētas izbraukumu
konsultācijas par NVO nozīmīgiem jautājumiem.
Saimnieciskā darbība
• Uzvarēts Kultūras ministrijas cenu aptaujā par organizatoriski tehniskā pakalpojuma
nodrošināšanu pasākumam “Nevalstisko organizāciju atbalsta programma 2016
izvērtēšana” ar norises vietu Kuldīga. Uzņemti 100 NVO pārstāvji no visas Latvijas.
• Organizētas 2 fokusgrupas “Godīgi par Eiropu: kas priecē, kas biedē, kas kaitina?” ar kopējo
dalībnieku skaitu 23, sniedzot pakalpojumu fokusgrupu tehniskajam nodrošinājumam un
dalībnieku piesaistei (Pakalpojums domnīcai “PROVIDUS”)
• Sniegts projekta vadības pakalpojums biedrībai “Eiropas Latviešu apvienība”.
Īstenotie projekti
• Pārskata gadā īstenots viens projekts organizācijas pamatdarbības atbalstam – “Atbalsts
Kurzemes NVO 2017”, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem.
• Tiek turpināta dalība
ErasmusPlus stratēģiskās partnerības programmas projektā
„Promoting Third Age Education” (vadošais partneris SIA “Latconsul”).
Līdzdalība un sadarbība
Pārskata periodā visciešākā sadarbība notikusi ar Kultūras un Ārlietu ministrijām, kā arī Sabiedrības
integrācijas fondu.
KNVOAC priekšsēdētāja tika deleģēta no NVO un MK Memoranda padomes vērtēt Ārlietu
ministrijas attīstības sadarbības projektus – izvērtēts 21 projekts, sniegti ieteikumi Ārlietu
ministrijas EKONOMISKO ATTIECĪBU UN ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAS POLITIKAS DEPARTAMENTa
Attīstības sadarbības politikas nodaļai par projektu konkursa uzlabojumiem .
KNVOAC priekšsēdētāja pārskata periodā turpināja darbu valsts budžeta finansētā un SIF
administrētā konkursa „NVO fonds” Stratēģiskās plānošanas komitejā, strādājot pie 2018.gada
prioritāšu izstrādes un to saskaņošanas.
KNVOAC piedalījās arī ikgadējā Saeimas un NVO forumā, kurā priekšsēdētāja bija viena no diskusiju
paneļa „Sabiedrības līdzdalība pašvaldību līmenī” līdzvadītājām.
KNVOAC priekšsēdētāja tika uzaicināta un piedalījās Kultūras ministrijas delegācijas sastāvā
pieredzes vizītē Vācijā, lai iepazītu darbu ar minoritātēm un to iekļaušanu sabiedrībā.
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KNVOAC priekšsēdētāja pārskata periodā sākusi darbu arī Kuldīgas novada Jauniešu padomes
komisijā, ierosinot un palīdzot uzrakstīt vēlāk apstiprināto projektu Strukturētā dialoga aktivitāšu
īstenošanai Kuldīgas novadā.
Pārskata periodā apkopota un sniegta informācija Kultūras ministrijai par KNVOAC ieguldījumu
esošo nac.identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas pamatnostādņu2012-2018. gadam
īstenošanā, KNVOAC iesaiste rīcības plāna rezultātu sasniegšanā un redzējumu par būtiskākajiem
virzieniem/darbībām/ tēmām jauno pamatnostādņu ietvarā. KNVOAC priekšsēdētāja piedalījusies
jaunā plānošanas dokumenta 2019-2025.gadam izstrādes fokusgrupā kā reģionālā NVO pārstāve.
Pārskata periodā KNVOAC koordinējis Kurzemes mazākumtautību delegāciju dalībai Latvijas Tautu
(mazākumtautību ) forumā Daugavpilī, kā arī lai piedalītos LV100 svētku pasākumos Rēzeknē un
Daugavpilī.
Pārskata periodā KNVAOC iesaistījās vairākos citu NVO, pašvaldību rīkotajos pasākumos, akcijās:
• LAPAS organizētajā Pasaules labāko ziņu dienas akcijā;
• Zemgales NVO centra rīkotajā Zemgales NVO forumā
• Latvijas Lauku foruma organizētajā 3. Latvijas Lauku parlamentā
• Biedrības "Igaunijas attīstības sadarbības platforma" digitālisma attīstības konferencē
Tallinā.
• piedalījās un palīdzēja moderēt pirmo Kuldīgas Jauniešu forumu
• biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” organizētajā darbseminārā par reģionālo NVO
interešu aizstāvību
Tāpat KNVOAC pārskata gadā devās iepazīšanās vizītē pie Tukuma NVO apvienības un iepazinis
vairāku Tukuma NVO darbu klātienē, tādējādi paplašinot zināšanas par NVO sektoru. Pārskata gadā
uzņēmis ciemos Jēkabpils NVO resursu centra delegāciju, kā arī devies iepazīšanās vizītē uz Liepājas
Neredzīgo biedrību.
Sociālā uzņēmējdarbība
2017. gadā KNVOAC saņēma uzaicinājumu no Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas
iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības (turpmāk SU) vēstnieku tīklā. Ir notikušas KNVOAC pārstāvju
apmācības, kas rezultējas ikdienas darbā - tiek sniegtas konsultācijas NVO un aktīvajiem
iedzīvotājiem par SU būtību, par iespējām izvērst savu līdzšinējo vai plānoto saimniecisko darbību
kā SU. KNVOAC valde pieņēmusi lēmumu izvirzīt SU atbalsta aktivitātes kā vienu no KNVOAC
turpmākās darbības prioritārajiem virzieniem, kā galveno SU jomas eksperti attīstot KNVAOC valdes
locekli Elīnu Immeri.
Konsultācijas, izglītība, koordinēšana
 Notikušas 8 NVO izbraukuma konsultāciju dienas 7 pašvaldību apdzīvotās vietās –Kuldīgā,
Liepājā, Priekulē, Saldū (2x –pavasarī un rudenī), Talsos, Ventavā, Ventspilī.
 Gan izbraukumu konsultācijās, gan ikdienas konsultācijās kopumā sniegtas vairāk kā 200
konsultācijas vismaz 120 NVO
 Notikušas 5 informatīvas NVO dienas netradicionālās formās (NVO branči, NVO talka)
Brocēnos, Kuldīgā, Nīcā, Priekulē, Talsos. Kopā 106 personas.
 Notikušas 4 NVO apmācību/ tematiskie semināri ar 76 dalībniekiem:
o Pēcpusdiena ar NVO grāmatvedi „NVO un saimnieciskās darbības iespējas”.
Kuldīga.9 dalībnieki
o Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai tas man der? Kuldīga. 43 dalībnieki.
o Mērķtiecības pamatprincipi. Kuldīga. 6.dalībnieki
o Grāmatvedības aktualitātes 2018. Talsi. 18.dalībnieki
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Organizētas 2 fokusgrupas ar kopējo dalībnieku skaitu 23 (Pakalpojums domnīcai
“PROVIDUS”
Veikta aptauja un statistikas pētījums par NVO aktuālajiem datiem 2015-2017
Noticis ikgadējs informatīvais KNVAOC pasākums, ar reģiona NVO statistikas datu
prezentēšanu

KNVOAC informācijas un kontaktu tīkla uzturēšana un pilnveide
• 874 ieraksti organizācijas facebook profilā (480 sekotāju uz 31.12.2017.)
• 77 ieraksti organizācijas twitter profilā (279 sekotāju uz 31.12.2017.)
• 39 raksti par KNVOAC aktivitātēm
• 19 e-ziņu lapas
• aktualizēta Kurzemes NVO datu bāze – 1x ceturknīs pēc LURSOFT datiem, aktualizēta NVO
kontaktinformācija 20 Kurzemes pašvaldībās
• sagatavotas un izsūtītas vēstules 57 jaundibinātām NVO, informējot par KNVOAC darbu un
iespējām iesaistīties NVO informācijas tīklā.
• aktualizētas mājas lapas www.kurzemesnvo.lv sadaļas, izstrādāti 11 dažādu dokumentu
paraugi un ievietoti lejupielādei mājas lapā
Kopējais secinājums – aktīvo cilvēku skaits, kas atrod laiku tīklošanās aktivitātēm, arvien samazinās.
Jāmeklē jaunas formas, kā piesaisīt uzmanību, jāstrādā individuāli, ciešā sadarbībā ar vietējiem
informācijas kanāliem, atslēgas cilvēkiem. Tas gan nenozīmē, ka mērķa grupai nebūtu vajadzīgi šādi
pasākumi, jo visi dalībnieki ir ļoti pateicīgi par šādu pasākumu esamību, bet gan apliecina faktu par
milzīgo informācijas apjomu un nespēju izsekot līdzi visai sev vajadzīgajai informācijai. Spilgti var
redzēt informācijas burbuļa esamību – cilvēkus ir ļoti grūti informēt, aizsniegt.
Cilvēkresursi
Pārskata gadā KNVOAC mērķu sasniegšanai dažādās darba attiecību formās (darba līgums,
pakalpojuma līgums) iesaistīti 5 pamatdarbinieki: abas valdes locekles - Inese Siliņa, Elīna Immere
un piesaistītie darbinieki - Santa Birzniece, Gita Vadone, Linda Blīgzna. Pārskata gadu noslēdzot
KNVAOC turpina darboties trīs: Inese Siliņa, Elīna Immere, Santa Birzniece.
Pārskata periodā KNVOAC uz darba līguma pamata pastāvīgi darbojas 3 personas un periodiski 10
personas uz pakalpojuma līguma pamata.
Pārskata periodā KNVOAC darbībā iesaistīti 8 brīvprātīgie darbinieki, nodrošināta to ievirze NVO
jomā, iesaistīta konkrētās tematiskās aktivitātēs KNVOAC darbībā un koordinēts, pārraudzīts,
mentorēts to darbs:
o
o
o
o
o
o
o
o

Dana Prihodjko (Talsu birojs)
Elīna Cera no NVA jauniešu garantiju programmas (Kuldīgas birojs)
Linda Blīgzna no NVA jauniešu garantiju programmas un turpina darbību KNVOAC
(Kuldīgas birojs)
Aleta Jonele, NVO grāmatvedības konsultāciju jautājumos (Kuldīgas birojs)
Ulla Perkune, starptautisko projektu attīstība (Kuldīgas birojs)
Ruta Karloviča, Kuldīgas birojs
Daina Voita, Kuldīgas birojs
Edīte Irbe, Kuldīgas birojs

7

Kopsavilkums
Biedrības darbinieki, īstenojot biedrības aktivitātes, pārskata periodā devušies uz 9 dažādiem
Kurzemes novadiem (Brocēni, Kuldīga, Liepāja, Nīca, Priekule, Saldus, Talsi, Ventspils novada
Ventava, Ventspils), tajos īstenojot 22 dažādus pasākumus, kuros kopumā piedalījušies ap 500
dalībnieku. Pārskata periodā biedrība dažādās savās aktivitātēs iesaistījusi vai konsultējusi ap 200
NVO gan Kurzemē no 16 pašvladībām (Aizpute, Alsunga, Brocēni, Dundaga, Kuldīga , Liepāja, Nīca,
Pāvilosta, Preiļi, Priekule, Roja, Saldus, Skrunda, Talsi, Ventspils, Ventspils novads), gan citviet
Latvijā no 5 pašvaldībām (Engure, Kandava, Jelgava, Rīga, Tukums), gan arī Lielbritānijā un Dānijā.
No Kurzemes 20 pašvaldībām, KNVOAC sniedzis konsultācijas NVO no 16 pašvaldībām, kas ir 80%
pārklājums.
Pārskata gadā kapacitātes trūkuma dēļ nav koordinētas NVO pilsētas svētku gājieniem Talsos un
Kuldīgā, kā tas aizsākts iepriekšējos gadus (Talsos 2016,2015; Kuldīgā 2016).

Finansu informācijas apkopojums
Pārskata periodā biedrības mērķu īstenošanai saņemtas dotācijas 46710 EUR apmērā no LR
Kultūras ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda. Pārskata periodā saņemta daļa no
finansējuma Erasmus+ projekta realizēšanai 8601 EUR apmērā.
Lai realizētu Erasmus+ projektu, pārskata periodā biedrība aizņēmusies no fiziskām personām 1850
EUR.
Pārskata periodā biedrībai ir bijuši ieņēmumi no saimnieciskās darbības 6490 EUR apmērā, kurus
veido citu organizāciju samaksa par pasākumu organizēšanu – konferences, semināri un
fokusgrupas, ieņēmumi par Kurzemes delegācijas koordinēšanu uz citiem pasākumiem, kā arī
ieņēmumi par projekta vadības pakalpojumu, visas aktivitātes tieši saistītas ar biedrības mērķu
sasniegšanu.
Pārskata gadā biedrība samaksājusi 2824 EUR valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās.
Pārskata periodā pamatlīdzekļu nolietojuma summa ir 74 EUR, kurš aprēķināts pēc lineārās
metodes izmantojot 35% likmi datortehnikai un 20% likmi citiem pamatlīdzekļiem.
Pārskata periodā ir atgūta iepriekšējos periodos pārmaksātā nodokļu valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajās iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa) summa 735 EUR apmērā.
Pārskata periodā, pamatojoties uz valdes lēmumu, izdevumos ir norakstītas nesamaksātās biedru
naudas par periodiem līdz 2015. gadam, kas iepriekš bija ietverts pārskata periodu ieņēmumos par
kopējo summu 392 EUR.
Pārskata periodā biedru naudas apjoms ir noteikts 10.00 EUR gadā. Biedru naudās faktiski ir
samaksāti 80 EUR. Pārskata periodā ziedojumos un dāvinājumos saņemti 1126.00 EUR no fiziskām
personām.
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8

Finanšu pārskats
Bilance

9

Ieņēmumu un izdevumu pārskats

10

Ziedojumu
un dāvinājumupārskats
pārskats
Ziedojumu
un dāvinājumu
Nr.
p.k.
I

Atlikums pārskata gada sākumā
1.
2.

II

Rindas
kods

Posteņa nosaukums

10

2.

0,00

20

1126,00

0,00

Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai)

30

1126,00

0,00

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

40

1.2. Ārvalstu juridiskās personas

50

1.3. Fiziskās personas (rezidenti)

60

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti)

70

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

80

1.6. Citi ziedotāji

90

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem)

100

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

110

2.2. Ārvalstu juridiskās personas

120

2.3. Fiziskās personas (rezidenti)

130

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti)

140

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

150

2.6. Citi ziedotāji

160

2.

2.

Vadītājs

14

1126,00

0,00

170

551,94

0,00

Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi

180

551,94

0,00

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

190

420,63

0,00

1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai

200

340,52

1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem

210

80,11

1.2. Administratīvajiem izdevumiem

220

131,31

1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

230

Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi
ziedojumi un dāvinājumi

240

0,00

0,00

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

250

0,00

0,00

300

574,06

0,00

310

574,06

0,00

320

0,00

0,00

2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai

260

2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem

270

2.2. Administratīvajiem izdevumiem

280

2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

290

IV Atlikums pārskata gada beigās
1.

12

0,00

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma
1.

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

0,00

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
1.

Pārskata gada
beigās

Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi
ziedojumi un dāvinājumi
___________________________

___________________________

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

20 ____.gada ____. _____________

11

Ziedotāji un dāvinātāji
Nr.
p.k.

Ziedotājs

Ziedotā
summa
(EUR)

1.

Linda Blīgzna

536

Vispārīgs

NVO informatīvās dienas un apmācības un
administratīvie izdevumi

2.

Lauris Futraks

590

Vispārīgs

Kurzemes NVO 2017. gada noslēguma
pasākums

Kopā:

1

Ziedojuma
mērķis

1126

12

Realizētā aktivitāte

Detalizēta
parizlietotajiem
izlietotajiemziedojumiem
ziedojumiem
un dāvinājumiem
Detalizētainformācija
informācija par
un dāvinājumiem
Ziedojumu un Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids
dāvinājumu
(euro)
Ziedojumu un
Sabiedriskā
Sabiedriskā
Sabiedriskā
dāvinājumu
vispārējie
adm inistratī citiem
sabiedriskā
labuma
labuma mērķa labuma guvēju
izlietojums
ziedojumi
vajiem
m ērķiem un
labuma
darbības joma
grupa
skaits
izdevum iem uzdevum iem
(euro)
(neierobežotai
darbībai (SL)
(AI)
(SC)
lietošanai)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts

1

2

3

1 Materiāli NVO informatīvajām dienām un apmācībām

5

4
61,82

61,82

61,82

2

Materiāli, pārtika un telpu noma Kurzemes NVO 2017. gada noslēguma
pasākumam

116,76

116,76

116,76

3

Līdzfinansējums par Gata Nierliņa piedalīšanos apmācībās "Networks for
equity"

28,46

28,46

28,46

4 Saņemtie pakalpojumi, lai nodrošinātu NVO informācijas tīkla uzturēšanu

80,11

80,11

Darba alga un VSAOI par NVO apmācību un gada noslēguma pasākuma
5
koordinēšanu

133,48

133,48

6 Interneta pakalpojums
7 Telpu noma un komunālie maksājumi par biroju Kuldīgā
8 Bankas komisija

19,98
24,66
86,67

19,98
24,66
86,67

Kopā
Biedrības vadītājs

_________________________________________________

551,94
____________________
(paraksts)

20 ____.gada ____. _____________
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551,94

6

7

Pilsoniskās
sabiedrības
attīstība
Pilsoniskās
sabiedrības
attīstība
Pilsoniskās
sabiedrības
attīstība

NVO,
pilsoniskā
sabiedrība
NVO,
pilsoniskā
sabiedrība
NVO,
pilsoniskā
sabiedrība

Pilsoniskās
sabiedrības
attīstība

NVO,
pilsoniskā
sabiedrība

8
83

32

1

80,11
133,48
19,98
24,66
86,67
340,52

131,31

80,11

116

Finanšu pārskata pielikums
Gada pārskats sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par grāmatvedību” un LR MK
Noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”,
saskaņā ar vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem:


Pieņemts, ka Kurzemes NVO atbalsta centrs darbosies paredzamā nākotnē;



Finanšu pārskata posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību t.i.:
o

Posteņos norādītie skaitļi pamatoti ar ierakstiem grāmatvedības reģistros un
attiecīgiem attaisnojuma dokumentiem;

o

Ieņēmumu un izdevumu pārskatā iekļauti tikai līdz pārskata gada beigām gūtie
ieņēmumi;

o

Nosakot pārskata gada rezultātu, ņemts vērā pārskata gada beigās esošo aktīvu
vērtības samazinājums.



Pārskata gada izdevumi saskaņoti ar attiecīgā gada ieņēmumiem;



Aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi.

Ieņēmumu un izdevumu pārskats sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.
Ziedojumu un dāvinājumu pārskatā uzrādīti visi organizācijas pārskata periodā saņemtie un
izlietotie ziedojumi.
Organizācijas ieņēmumi ir pārskata periodā saņemtie ienākumi no pakalpojumu sniegšanas,
projektu realizācijas, saņemtie ziedojumi
Organizācijas izdevumi pārskata periodā ir izdevumi saskaņā ar realizēto projektu tāmēm un sniegto
pakalpojumu izmaksām.
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu.
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes izmantojot šādas likmes:



Datortehnika 35%
Citi pamatlīdzekļi 20%

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā.
Krājumi uzrādīti atbilstoši pašizmaksai. Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi.
Uzskaite organizācijā tiek veikta latos.
Nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo banku kontu atlikumiem, un naudas
atlikuma debetkartē.
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