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BILANCE 
2011.GADA 31.DECEMBRĪ 

 

AKTĪVS Pielikuma 

Nr. 

Bilance uz 

31.12.2011. 

LVL 

Bilance uz 

31.12.2010. 

LVL 

llgtermiņa ieguldījumi    

Pārējie pamatlīdzekļi 1 493 535 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 493 535 

    

Apgrozāmie līdzekļi    

Debitori  111 3549 

Nauda  2420 706 

Apgrozāmie līdzekļi kopā 2531 4255 

Aktīvu kopsumma 3024 4790 

 

PASĪVS 

 

Pielikuma 

Nr. 

Bilance uz 

31.12.2011. 

LVL 

Bilance uz 

31.12.2010. 

LVL 

Fondi    

  Pamatfonds 2 2996 4066 

Fondi kopā 2996 4066 

Īstermiņa kreditori    

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

  136 

Pārējie īstermiņa kreditori 3 28 588 

Īstermiņa kreditori kopā 28 724 

Pasīvu kopsumma 3024 4790 

 

 

Skaidrojumi no 10.-12.lpp. ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa. 

 

Šie finanšu pārskati, kas uzrādīti no 3. līdz 5. lapai, apstiprināti biedrības „Ziemeļkurzemes Nevalstisko 

organizāciju atbalsta centrs” 2012.gada 12. marta kopsapulcē. 
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IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 
par 2011.gadu. 

 

 
Pielikuma 

Nr. 

Pārskata periodā 

01.01.-

31.12.2011. 

LVL 

Iepriekšējā 

periodā 

01.01.-

31.12.2010. 

LVL 

Ieņēmumi    

Ziedojumi un dāvinājumi  608 1148 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības  60 3721 

Citi ieņēmumi 4 9969 31217 

Biedru nauda  10  

Ieņēmumi kopā  10647 36086 

    

Izdevumi (kopsumma)  11717 34691 

Materiālu izdevumi  571 331 

Algas  3182 12604 

Sociālās apdrošināšanas maksājumi  766 3036 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

nolietojums un norakstīšana 

 392 51 

Citi izdevumi 5 6806 18669 

    

Ieņēmumu un izdevumu starpība  -1070 1395 

 

 

Skaidrojumi no 10.-12.lpp. ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa. 

 

Šie finanšu pārskati, kas uzrādīti no 3. līdz 6. lapai, apstiprināti biedrības „Ziemeļkurzemes Nevalstisko 

organizāciju atbalsta centrs” 2012.gada 12. marta kopsapulcē. 

 

  



 
 
 

Biedrības „Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs” reģ.Nr.40008038577 

GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01-31.12.2011. 

 

5 

 

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS PAR 2011.GADU 
 

N.p.k. Ziedojumu un dāvinājumu postenis Pielikuma 

Nr. 

Summa 

2011.gadā  

LVL 

Summa 

2010.gadā  

LVL 

I Atlikums pārskata gada sākumā    

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu un 

dāvinājumu kopsumma 

   

1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji 

ziedojumi). 

   

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas    

1.2. Ārvalstu juridiskās personas    

2.  Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi)    

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas    

2.2. Ārvalstu juridiskās personas    

2.3. Fiziskās personas (rezidenti)  608 1148 

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma 

kopsumma 

   

1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji 

ziedojumi). 

   

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.    

1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.    

2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi).    

2.1. Statūtos paredzētiem mērķiem un uzdevumiem.  608 1148 

2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.    

IV Atlikums pārskata perioda beigās    

 

 

Skaidrojumi no 10.-12.lpp. ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa. 

 

Šie finanšu pārskati, kas uzrādīti no 3. līdz 6. lapai, apstiprināti biedrības „Ziemeļkurzemes Nevalstisko 

organizāciju atbalsta centrs” 2012.gada 12. marta  kopsapulcē. 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS 

 

1. ORGANIZĀCIJAS PILNS 

NOSAUKUMS 

Biedrība „Ziemeļkurzemes nevalstisko 

organizāciju atbalsta centrs” 

2. ORGANIZĀCIJAS JURIDISKĀ 

ADRESE 

Kr.Valdemāra 17a, Talsi, LV-3201 

3. ORGANIZĀCIJAS 

REĢISTRĀCIJAS NR. 

40008038577 

4. ORGANIZĀCIJAS 

REĢISTRĀCIJAS DATUMS 

2005.gada 26.jūlijs 

5. ZIŅAS PAR ORGANIZĀCIJAS VADĪBU 

 Pārskata perioda 

sākumā 

(01.01.2011.) 

Pārskata perioda 

beigās 

(31.12.2011.) 

Direktore Inese Freija-Neimane  Inese Siliņa 

Padomes priekšsēdētāja Antra Jaunskalže Dace Grosvalde 

Padomes locekļi Rita Oškalne Rita Oškalne 

 Ilona Zvaigzne Ilona Zvaigzne 

 Ziedīte Začeste Ziedīte Začeste 

 Dace Grosvalde Daiga Skvorcova 

 

6. PĀRSKATA PERIODS: 01.01.2011.-31.12.2011 

 

7.ORGANIZĀCIJAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

Biedrības mērķis ir sekmēt pilsoniskas sabiedrības stiprināšana un tās attīstības 

veicināšana novadā un Latvijā. 

Biedrība savu mērķi sasniedz: 

 Atbalstot biedrības un nodibinājumus, sabiedrības interešu grupas un iedzīvotājus 

ar informatīvajiem, tehniskajiem un konsultatīvajiem pakalpojumiem; 

 Sekmējot biedrību un nodibinājumu, sabiedrības interešu grupu savstarpēju 

sadarbību, kā arī to sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, ar 

partneriem ārvalstīs; 

 Veicinot NVO pārstāvju un novada iedzīvotāju personības izaugsmi un 

izglītošanos, realizējot mūžizglītības aktivitātes; 

 Atbalstot brīvprātīgo kustību; 

 Informējot sabiedrību par pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju 

attīstību; 

 Sekmējot finansiālo atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, sabiedrības interešu 

grupām; 

 Sekmējot iedzīvotāju un to veidotu grupu, organizāciju efektīvu līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī; 

 Rosinot iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību savas apkaimes dzīves kvalitātes 

uzlabošanā; 

 Sekmējot sociālo iekļaušanos un integrāciju sabiedrībā, piedāvājot invalīdu un citu 

sociāli neaizsargātu grupu nodarbinātību; 

 Nodarboties ar labdarību. 
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8. IZMANTOTĀS METODES ORGANIZĀCIJAS MĒRĶU UN UZDEVUMU ĪSTENOŠANAI 

PĀRSKATA GADĀ UN ATŠĶIRĪBAS NO IEPRIEKŠĒJOS PĀRSKATA GADOS 

IZMANTOTAJĀM METODĒM 

1. NVO sektora pārstāvniecība  

 Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajā padomē (3 sēdes) 

 NVO pārstāvniecība darbā ar jaunatni - NVO centrs pārstāvēts Talsu novada jaunatnes 

lietu konsultatīvajā padomē, dalība Talsu novada jauniešu dienā, tikšanās ar Šveices 

partneriem, iepazīšanās ar Šveices pārstāvēto NVO darbu ar jauniešiem.  

 NVO sektora pārstāvniecība seminārā par čigānu iekļaušanu skolās. Semināru 

organizēja Izglītības Iniciatīvu Centrs sadarbībā ar novada Izglītības pārvaldi. 

 Dalība Talsu novada fonda kopsapulcē 

 darbs ar Talsu novada domi: 

o  iesaistīšanās starpnozaru darba grupā par uzņēmējdarbības attīstīšanu,  

o Dalība pilsētvides un lauku attīstības komisijā par pašvaldības aģentūras 

„Auseklis” ēkas izmantošanu Kr.Valdemāra 17a Talsos. Diskusijas rosināšana, 

apspriešana. 

o Dalība attīstības un starptautisko sakaru komitejā, ierosināta diskusija par 

pašvaldības aģentūras „Auseklis” ēkas izmantošanu Kr.Valdemāra 17a, Talsos 

o Dalība Kultūras stratēģijas darba grupā. Pēc tam tiek turpināts darbs un tiek 

gatavota prasītā informācija par NVO sektoru, informācija, kas būtu iekļaujama 

šajā stratēģijā. 
 

2. Līdzdalība politikas un lēmumu procesos 

 atzinums par Talsu novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam, kura nodota 

sabiedriskajai apspriešanai ar domes lēmumu 2011.g. 14. Jūlijā 

 līdzdalība Ministru kabineta un NVO memoranda padomes sēdēs (2 reizes) 

 

3. Sadarbība ar pašvaldībām 

 vienošanās ar Talsu novada domi par 1350LVL atbalstu ZK NVO AC darbības 

nodrošināšanai līdz 2011.g. jūlijam 

 Apzinātas visas Kurzemes pašvaldības, panākts, ka tiek deleģēts pārstāvis/ 

kontaktpersona no katras pašvaldības darbam ar nevalstisko sektoru. 

 NVO centra direktore Inese Freija-Neimane jūnijā kā eksperte piedalījās diskusijā 

Liepājas pilsētas domē. Diskusiju organizēja Latvijas Pilsoniskā Alianse sadarbībā ar 

Liepājas pilsētas domi. Diskusijas tēma: NVO finansēšana, atkarība no pašvaldību 

finansējuma, līdzfinansējuma. Kā NVO kļūt neatkarīgākām savā darbībā un līdzdalībā? 

 

4. Kurzemes NVO informācijas aprite 

 Organizēts Kurzemes NVO sadarbības forums 

 Kurzemes NVO kontaktu katalogs (150 organizācijas) 

 Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra mājas lapas www.zkcents.lv uzturēšana, satura 

atjaunināšana.  

 Izplatītas 10 ziņu lapas 

 Sagatavots 1 informatīvs raksts par pašvaldību referendumu likuma attīstību  

http://www.zkcents.lv/
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5. NVO informatīvās un konsultāciju dienas, apmācību semināri 

 2 izbraukuma dienas Kandavā un (?) (~40 dalībnieki) 

 1 tikšanās ar iedzīvotājiem un vides organizācijām 26.janvārī Talsos. (~20 dalībnieki) 

 1 seminārs par EDS lietošanu (~15 dalībnieki) 

 1 seminārs Kurzemes NVO pārstāvjiem par Līdzdalības iespējām un ar to saistīto 

likumdošanu. 20.maijā Talsu novada muzejā notiek seminārs, kuru vada Latvijas 

Pilsoniskās Alianses vadītāja R.Pīpiķe un politikas koordinatore I.Šimanska. 

 Sociālā kapitāla klubiņa tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani (17 dalībnieki)  

 Sociālā kapitāla klubiņa tikšanās ar Talsu novada uzņēmējdarbības atbalsta centra 

vadītāju Līgu Ārbergu (13 dalībnieki).  

  

6. Konsultācijas un tehnisko resursu pakalpojumu sniegšana NVO sektora attīstībais 

 ~80konsultācijas par NVO dibināšanu, dokumentu kārtošanu, projektu iespējām. 

 ~50 tehnisko resursu izmantošanas gadījumi (dators, printeris, projektors, internets) 

7. ZKNVOAC vietējās, starptautiskās sadarbības attīstīšana 

 Sadarbības veidošana ar Rotari kluba Talsos (iepazīšanās tikšanās martā) 

 Pārstāvniecība biedrībā „Talsu rajona partnerība” - dalība seminārā par LEADER 

finansējumu; priekšlikumu sagatavošana biedrības darbības uzlabošanai; pārstāvniecība 

biedru kopsapulcē, ZKNVOAC direktore līdz 20.06.2011 bijusi „Talsu rajona 

partnerības” padomes priekšsēdētāja. 

 Pārstāvniecība biedrībā „Latvijas Pilsoniskā alianse” - NVO centrs kā biedrs piedalījās 

biedrības „Latvijas Pilsoniskā Alianse” biedru kopsapulcē. 

 Vienošanās par sadarbību ar Valsts Probācijas dienestu. Konkrēta tālākā darbība nav 

izvērsta. 

 Sagatavots un iesniegts 1 Grundtvig mācību partnerību projekts. Neatbalstīts 

 Sadarbībā ar Talsu novada uzņēmējdarbības atbalsta centru (ar L.Ārbergu) organizētas 

2 tikšanās ar mazajiem uzņēmējiem, iedzīvotājiem, kuriem ir vēlēšanās pašiem rosīties, 

veidot mazo biznesu, mājražošanu, u.tml. Nolemts reizi ceturksnī tikties, pieaicinot 

jaunus interesentus, lai savstarpēji apmainītos ar aktuālo informāciju, iedrošinātu uzsākt 

biznesu, saņemtu konsultācijas grāmatvedības jautājumos, u.t.t. Aktivitāte tālāk nav 

attīstīta. 

 

8. Brīvprātīgo kustības popularizēšana 

 Februārī informatīvs seminārs Talsu 2.vsk (18 dalībnieki)  

 martā informatīvs seminārs Talsu kristīgajā vidusskolā (16 dalībnieki)  

 rezultāts – divi jaunieši izteikuši vēlmi iesniegt projektu uz Jauniešu programmu 

 

9. Projektu īstenošana 

 Februārī noslēdzies 3 gadu projekts „SKAPIS KURZEMĒ. Sociālā Kapitāla Attīstība, 

Pilsoniskā Izglītība, Sadarbība Kurzemē” 
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 partneri Latvijas pilsoniskās alianses projektā „Interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas 

procesā”. Mērķis- stiprināt NVO kapacitāti gan saturiski, gan administratīvi kvalitatīvi 

iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, pārstāvot sabiedrības grupu intereses. 

 Īstenots projekts „Kurzemes zelts” 

 Sagatavots projekta „Analīze, Apmācības, Atbalsts Kurzemes reģiona nevalstiskajām 

organizācijām” ietekmes novērtēšanas pārskats. 

 

10. Dalība apmācībās, semināros, forumos 

 Dalība Latvijas Pilsoniskās Alianses Vasaras akadēmijā 2011. Piedalās padomes locekle 

Ziedīte Začeste. 

 

11. ZKNVOAC publicitāte 

 ZKNVOAC aktivitātes atspoguļotas; 

o 15 dažādos interneta portālos 

o Kurzemes radio 

o Laikrakstos „Talsu Vēstis”, „Kurzemnieks” 

o Latvijas pilsoniskās alianses ziņu lapā 

 

9. ORGANIZĀCIJAS SVARĪGĀKIE SASNIEGUMI PĀRSKATA PERIODĀ 

 Apzinātas visas Kurzemes pašvaldības un panākts, ka tiek deleģēts pārstāvis/ 

kontaktpersona no katras pašvaldības darbam ar nevalstisko sektoru. 

 Noorganizēts Kurzemes NVO sadarbības forums 

 sagatavota un izplatīta Kurzemes NVO kontaktu brošūra ar informāciju par 150 

organizācijām 

 atzinums par Talsu novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam, kura nodota 

sabiedriskajai apspriešanai ar domes lēmumu 2011.g. 14. Jūlijā 

 Informētas Kurzemes NVO par aktualitātēm NVO sektorā un finanšu iespējām 
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FINANŠU PĀRSKATU SKAIDROJUMI 
 

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 Ziemeļkurzemes 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 sociālo pakalpojumu 

sniegšanas, projektu realizācijas, bankas %. 

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: 

Uzņēmuma nemateriālā vērtība 10% 

Datorprogramma 20% 

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 5% 

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. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos 

pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgajā darījuma veikšanas dienā. Valūtas 

atlikumi uz 2011.gada 31.decembri uzrādīti pēc Latvijas Bankas kursa . 

Nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo banku kontu atlikumiem. 
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BILANCES POSTEŅU ATŠIFRĒJUMS 
 

Pielikums 1 
PAMATLĪDZEKĻI 31.12.2011. 

LVL 

31.12.2010. 

LVL 

 

Iegādes vērtība 4473 4124 

Uzkrātais nolietojums 3980 3589 

Bilances vērtība 493 535 

 

Pielikums 2 
PAMATFONDS 31.12.2011. 

LVL 

31.12.2010. 

LVL 

Iepriekšējos periodos veidojies uzkrājums 4066 2672 

Pārskata gada rezultāts -1070 1394 

Kopā 2996 4066 

 

 

Pielikums 3 
PĀRĒJIE ĪSTERMIŅA KREDITORI 31.12.2011. 

LVL 

31.12.2010. 

LVL 

Norēķini par darba algu  120 

Citi īstermiņa kreditori 28 468 

Kopā 28 558 

 

 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATA POSTEŅU ATŠIFRĒJUMS 

Pielikums 4 
Citi ieņēmumi 2011. 

LVL 

2010. 

LVL 

Ieņēmumi no projektu realizācijas*  31217 

Kopā  31217 

*netiek piemērotas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” normas, saskaņā ar Ministru kabineta 14.11.2006. noteikumu Nr. 

933. "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība" 2. Pantu. 

 

Pielikums 5 
Citi izdevumi 

 

2011. 

LVL 

2010. 

LVL 

Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes 5126 14219 

Sakaru izdevumi 508 600 

Transporta izdevumi 430 1892 

Biroja izdevumi 35 23 

Naudas apgrozījuma izdevumi 51 84 



 
 
 

Biedrības „Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs” reģ.Nr.40008038577 

GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01-31.12.2011. 

 

12 

 

Citi izdevumi 44 21 

Riska nodeva 4 12 

Brīvprātīgais darbs projektā  608 1148 

Projekta partnera izdevumi saskaņā ar finansējuma 

nodošanas līgumu un finanšu atskaiti 

 670 

Kopā 6806 18669 

 

 

Pielikums 6 
Pārskata periodā organizācijā vidēji nodarbināts 1 darbinieks. 

Valdes darbs netiek atalgots.  

 

Pielikums 7 
Pārskata periodā organizācija nav izsniegusi ķīlas, galvojumus vai garantijas. 

 

Pielikums 8 
Pēc gada pārskata pēdējās dienas nav būtisku notikumu, kuri varētu apdraudēt organizācijas darbību. 

 


