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Ziņojums 

Vispārīga informācija 
Juridiskais statuss Biedrība 

Nosaukums „Kurzemes NVO centrs” 

Juridiskā adrese Liepājas iela 8-8, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 

Reģistrācijas numurs 40008038577 

Reģistrācijas datums 11.12.1998. 

 Biedrību un nodibinājumu reģistrā 26.07.2005. 

Darbības mērķis Sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju valstsgribu 

un līdzdalības procesu norises. 

Darbības ietvars 

Biedrība ir neatkarīga organizācija no komerciālām struktūrām, politiskām partijām, publiskās 

pārvaldes institūcijām. Tai ir sabiedriskā labuma statuss jomā „pilsoniskās sabiedrības attīstība”. 

Biedrības darbs tiek balstīts četrās pamatvērtībās: Demokrātiska Latvijas valsts - Cilvēks - Izglītība -

Pašiniciatīva. Visas biedrības aktivitātes tiek īstenotas, lai biedrības faktiskā darbība atbilstu biedrības 

pastāvēšanas misijai un vīzijai: 

 Misija:„Pilsoniskas sabiedrības attīstības un līdzdalības veicināšana, tādējādi sniedzot 

ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas valsts pastāvēšanā.” 

 Vīzija attiecībā uz sociālo ietekmi: Aizvien vairāk cilvēku Kurzemē tic, ka ar aktīvu līdzdalību 

iespējams panākt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, viņiem ir nepieciešamās zināšanas un 

prasmes, kā to izdarīt, un viņi arī rīkojas. 

 Vīzija attiecībā uz  biedrības attīstību: „Vadošais pilsonisko kompetenču centrs Kurzemē, 

kurā tiek koncentrētas un koptas pilsoniskajai sabiedrībai nepieciešamas zināšanas, prasmes 

un  attieksmes.”  

Tāpat visas īstenotās aktivitātes atbilst vienam no diviem KNVOC darbības virzieniem: 

1. Pilsonisko kompetenču attīstība un līdzdalība, t.sk. 

 Sabiedrības pilsonisko kompetenču celšana (zināšanas, prasmes un attieksmes) 

 Pilsoniskās līdzdalības veicināšana sabiedrībā 

 KNVOC līdzdarbība un sektora interešu pārstāvēšana politikas veidošanas un īstenošanas 

procesos 

2. Informācija, konsultācijas, atbalsts biedrībām un nodibinājumiem 

 
Pārskata periodā biedrība birojs atrodas METRO Coworking telpās, Liepājas ielā 8-8, Kuldīgā, kurā 

ikdienā strādā biedrības valdes priekšsēdētāja un projektu koordinatori, organizējot un koordinējot 

aktivitātes visas Kurzemes mērogā. 2020. gadā Covid pandēmijas dēļ liela daļa darba un pasākumu 

notiek attālināti jeb caur interneta platformām, tai skaitā tiek veikts darbs no mājām. KNVOC savu 

darbību turpina izvērst visa reģiona NVO sektora interesēs, neatkarīgi no dalīborganizāciju biedru 

skaita un to tiešajām interesēm.  

2020. gadā KNVOC ir biedrs 3 organizācijās:  

 “Latvijas Pilsoniskā alianse” 

 “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” 

 “Latvijas lauku forums”  

Biedrība turpina savu darbību Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīklā. 
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Biedri, pārvalde  un organizatoriskā struktūra 

Biedrības augstākā lēmejinstitūcija ir Biedru sapulce. Pārskata gadā notikusi 1 Biedru kopsapulce - 

Kuldīgā 06.03.2020.  

Biedriem pēc to darbības intensitātes biedrības mērķu sasniegšanā, ir iespējami 2 biedru statusi - 

Pilntiesīgi biedri un Resursu biedri.  

 Pilntiesīgs biedrs – ar savu tiešu darbību un/vai līdzekļiem sekmē Biedrības mērķa sasniegšanu 

un interešu aizstāvēšanu. Pilntiesīgajam biedram ir balsstiesības un no to vidus tiek ievēlēta 

biedrības valde; 

 Resursu biedrs - atbalsta biedrības pastāvēšanas nepieciešamību un tās darbības mērķi, saņem 

un izmanto biedrības sniegtos pakalpojumus un resursus, sniedz ieteikumus, kāds atbalsts un 

pakalpojumi nepieciešami pilsoniskās sabiedrības attīstībai, konsultē Biedrību tās mērķu 

sasniegšanai. Biedrības resursu biedram nav balstiesību un to nevar ievēlēt Biedrības valdē. 

Noslēdzot 2020. gadu, biedrībai kopumā ir 63 biedri (pārskata gadā izstājušies 5 biedri un iestājušies 

7 jauni biedri): 

7 biedri ar statusu „PILNTIESĪGS BIEDRS” 

1. Aizputes sieviešu apvienība "Integro", biedrība, Aizputes novads 
2. Dundangas Sendienas, biedrība, Dundagas novads 
3. Elīna Futraka, privātpersona, Kuldīgas novads 
4. Inese Siliņa, privātpersona, Rīga 
5. Maija Jankovska, privātpersona, Kuldīgas novads 
6. Mērsraga invalīdu atbalsta centrs, biedrība, Mērsraga novads 
7. Skola visiem, biedrība, Talsu novads-Sabile 

56 biedri ar statusu „RESURSU BIEDRS” 

1. AIRĪTES STACIJA, biedrība, Saldus novads 
2. Aleta Jonele, Kuldīgas novads 
3. Allnature, biedrība, Talsu novads 
4. Alsunga, Skolas iela 6, biedrība, Alsungas 

novads 
5. Attīstības platforma YOU+, biedrība, 

Liepāja 
6. CANIS GROUP LIEPAJA, biedrība, Liepāja 
7. CERĪBA.TICĪBA. MĪLESTĪBA, biedrība, 

Liepāja 
8. Domesnes, biedrība, Dundagas novads, 

Kolka 
9. Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas", 

biedrība, Dundagas novads 
10. Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Miera iela 

10”, biedrība, Saldus novads 
11. Džudo klubs SALDUS, biedrība, Saldus 

novads 
12. Es pasaulē, biedrība, Talsu novads 
13. Ēdoles Pūra lāde, biedrība, Kuldīgas 

novads 
14. Gaišo domu platforma, biedrība, Talsu 

novads 
15. Grobiņas novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 

biedrība, biedrība, Grobiņas novads 
16. Guvums, biedrība, Talsu novads 

17. Ģimeņu un bērnu attīstības centrs 
"Brīnumiņš", nodibinājums, Talsu novads 

18. Ideju grozs, biedrība, Talsu novads 
19. Ideju kalve, biedrība, Brocēnu novads, 

Remte 
20. Inga Bumbule,  Talsu novads 
21. Invalīdu biedrība "Cerība", biedrība, 

Aizputes novads 
22. Izgaismo ideju, biedrība, Aizputes novads 
23. Kandavas novada iespēju fonds, 

nodibinājums, Kandavas novads 
24. Klaunu muzejs, biedrība, Talsu novads 
25. KODOLS, biedrība, Aizputes novads 
26. Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība 

“Rumbiņa”, biedrība, Kuldīgas novads 
27. Kurzemes atauga, biedrība, Talsu novads 
28. “Latvijas Sarkanais Krusts” Saldus komiteja 
29. Liepājas Poļu biedrība VANDA, Liepāja 
30. Lift Up, biedrība, Liepāja 
31. Maģie suiti, biedrība, Ventspils novads 
32. Mamma mammai fonds, nodibinājums, 

Kuldīgas novads 
33. Mantinieki, biedrība, Brocēnu novads 
34. Mazirbes draugu kopa, biedrība. Dundagas 

novads 
35. Mākslu attīstības biedrība “Ilizanna”, 

biedrība, Saldus novads 

http://kurzemesnvo.lv/index.php/esosie-biedri/biedri2/1981-aizputes-novads-aizputes-sieviesu-apvieniba-integro-2
http://www.kurzemesnvo.lv/index.php/mersraga-invalidu-atbalsta-centrs
http://kurzemesnvo.lv/index.php/esosie-biedri/biedri2/1983-skola-visiem-sabile


 5 

36. Miera māja, biedrība, Saldus novads 
37. Mobilais izglītības centrs, Kuldīgas novads 
38. Mūsu ligzda, biedrība, Saldus novads  
39. Mūsu vārds, biedrība, Saldus novads 
40. Palīdzi otram, biedrība, Talsu novads 
41. PĒDAS, biedrība, Brocēnu novads 
42. Pīlādžoga, biedrība, Saldus novads 
43. Radi Vidi Pats, biedrība, Liepāja 
44. Randalist, biedrība, Dundagas novads 
45. Retro vāģi, biedrība, Saldus novads 
46. RUCAVAS TADĪCIJU KLUBS, biedrība, 

Rucavas novads 

47. Sabiles aprūpes biedrība "Kalme", 
biedrība, Talsu novads 

48. Saldus pilsētas pensionāru biedrība,  
49. Snēpelei, biedrība, Kuldīgas novads 
50. Stāvu augstāk, biedrība, Talsu novads 
51. Talsu fotoklubs, biedrība, Talsu novads 
52. Talsu komersantu klubs,  Talsu novads 
53. Talsu pensionāru biedrība,  Talsu novads 
54. Vācu biedrība, Liepāja 
55. Ziemupīte, biedrība, Pāvilostas novads 
56. Živica, biedrība, Saldus novads 

 

Organizācijas ikdienas darbu lielākoties nodrošina Biedrības izpildinstutīcija - valde, kuru veido 

valdes priekšsēdētājs un 1 valdes loceklis: 

 valdes priekšsēdētāja Elīna Futraka (ex. Immere) (iecelta 06.03.2020.) 

 valdes locekle Maija Jankovska (iecelta 06.03.2020.) 

Atsevišķu darbu izpildei tiek piesaistīti darbinieki un pakalpojumu sniedzēji. 

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā 

Biedrības galvenie darbības virzieni pārskata periodā: 

1. Konsultāciju sniegšana ar NVO darbību saistītiem jautājumiem 

2. Informācijas koordinēšana 

3. Izglītība un tīklošanās (mācības/semināri, forumi, konferences, pilsoniskā izglītības akt.) 

4. Aktīvo iedzīvotāju koordinācija (diskusijas, pieredzes apmaiņas, akcijas) 

5. Finansējuma administrēšana 

Biedrības darbinieki, pārskata periodā īstenojot biedrības aktivitātes, bijuši klātienē pie NVO 

pārstāvjiem 12 dažādu pašvaldību teritorijās: 10 Kurzemes pašvaldībās (Alsunga, Aizpute, Grobiņa, 

Kuldīga, Liepāja, Pāvilosta, Saldus, Skrunda, Talsi, Ventspils) un 2 pašvaldībās citviet Latvijā (Engure, 

Jaunpils). 

KNVOC pārskata gadā gan izbraukuma konsultāciju dienās, gan pēc individuāla pieprasījuma 

sniedzis 201 konsultāciju, no tām 63 par Aktīvo iedzīvotāju fondu, tai skaitā 86 biedrībām un 

nodibinājumiem gan no 15 Kurzemes pašvaldībām, gan arī no 6 citām Latvijas pašvaldībām, ar to 

darbu saistītos pārvaldes un attīstības jautājumos, to vidū palīdzēts sagatavot 5 organizāciju 

dibināšanas un reģistrācijas dokumentus.  

Pilsoniski aktīvam iedzīvotājam noderīga informācija koordinēta caur biedrības facebook profilu – 

342 ieraksti (1069 sekotāju uz 20.03.2021., aptuveni 190 lietotāju pieaugums salīdzinājumā ar 

2019). Biedrības mājas lapā atspoguļoti visi nozīmīgākie KNVOC darbi – sagatavoti 55 raksti.  

Lai uzrunātu jaunās organizācijas Kurzemē un informētu par KNVOC esamību un darbu, visām 2020. 

gadā jaundibinātām NVO sagatavotas un izsūtītas vēstules, informējot par KNVOC darbu un 

iespējām iesaistīties NVO informācijas tīklā. 

Pārskata gadā sadarbībā ar SIA „LURSOFT” turpinās darbs pie izmaiņu apkopošanas Kurzemes 

reģiona biedrību un nodibinājumu datos. Iegūtā informācija tiek apstrādāta, papildināta ar aktuālo 

kontaktinformāciju un ievietota publiskai pieejamībai biedrības mājas lapā esošajā Kurzemes NVO 

kontaktu datu bāzē.   
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EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta programma „Aktīvo iedzīvotāju fonds”  

Pārskata gadā atklāta programma „Aktīvo iedzīvotājus fonds” (AIF) Latvijā, kā sagatavošana tika 

veikta kopš 2018. gada. Uzsākts tiešais darbs pie AIF administrēšanas un pārskata gadā izsludināti 3 

atklātie projektu konkursi. Biedrība administrēšanas darba ietvaros organizējusi 4 informatīvi 

izglītojošus pasākumus Kurzemē. 

Darbs pie finansējuma piesaistes 

KNVOC brīvprātīgie, aktivitāšu koordinatori piedalījušies dažādu finansu avotu informatīvajos 

semināros. Ir noticis darbs pie projektu ideju izstrādes, sadarbības ar citām organizācijām. 

Izstrādātās projektu idejas un uzrakstītie, tomēr neapstiprinātie projektu pieteikumi: 

 Projekts „Caur palielināmo stiklu: atvērtība dažādībai” iesniegts 23.03. Kuldīgas novada 
pašvaldības atklātajā projektu konkursā pieaugušo izglītotājiem  

 Projekts „Mans hobijs = mana iespēja” iesniegts 05.05. Kuldīgas novada pašvaldības atklātā 
projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” (PuMPuRS) 

Pieteikumi, kas sagatavoti pārskata gadā, un uz pārskata sagatavošanas brīdi zināms, ka ir 
apstiprināti un/vai pārskata gadā jau realizēti: 

 Kuldīgas novada pašvaldības kultūras projektu konkursā iesniegts projekts „Demokrātijas 
kafejnīca” 

 Bridge 47 tīklam iesniegts projekts „Through the looking glass” jeb „Caur palielināmo stiklu” 

 Kultūras ministrijai iesniegts pieteikums konkursā „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu 
veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā” 

 Eiropas komisijai iesniegts dotācijas pieteikums Europe Direct funkciju īstenošanai Kurzemē. 

 Sabiedrības integrācijas fondam iesniegts projekts „Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2021”. 
Uz gada pārskata sagatavošanas laiku zināms, ka pieteikums ir apstiprināts. 
 

Nozīmīgākās līdzdalības un interešu pārstāvības aktivitātes: 

 turpinās pārstāvniecība Sabiedrības integrācijas fonda Padomē 

 turpinās pārstāvniecība Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijā  

 turpinās pārstāvniecība Latvijas valsts finansētās programmas “NVO fonds” stratēģiskās 

plānošanas komitejā (no 2016)  

 turpinās pārstāvniecība Jauno kuldīdznieku padomē 

 izstrādāts un iesniegts VARAM atzinums par topošā Pašvaldību likuma VI nodaļu „Sabiedrības 

informēšana un iesaiste pašvaldības darbā” 

 uzsākta partnerība ar Eiropas Iedzīvotāju forumu (Europe’s People’s Forum) 

 sākts darbs pie NVO grāmatvežu tīkla attīstīšanas un regulāras savstarpējas komunikācijas, lai 

tuvākajos gados nodrošinātu NVO grāmatvežu pārstāvību 

 

Nozīmīgākie pasākumi, kas vērsti uz sabiedrības līdzdalību, pilsoniskās sabiedrības attīstību: 

 Organizēti pasākumi „Demokrātijas kafejnīca” Kuldīgā un „Demokrātijas pikniks” Ēdolē 

 Organizēts „Kurzemes NVO plenērs” Rojas novada, Žocenē 

 Organizētas 4 nodarbības mācību ciklā „Līderu akadēmija” Kandavā, Liepājā, Saldū un Talsos 

 Organizētas 12 darbnīcas Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadu kopienām. Īpaši veicināta 

Pilsoniski aktīvas kopienas veidošanās Ēdoles pagastā, kas rezultējās izrādes „Valdemārs 

Ēdolē” tapšanā un izrādīšanā 

 Īstenots valsts pārvaldes uzdevums pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga 

jomā Kurzemes reģionā. Tā ietvaros noorganizēti 32 izglītojoši pasākumi dažādos formātos, 

gan klātienē, gan tiešsaistē, ka atsevišķu semināru un lekciju formā, gan vairāku nodarbību 

cikla formā, organizēta tikšanās-diskusija „Aktīva sabiedrība” un izbraukuma diskusiju akcija 

„Sasildies! Demokrātijas kafejnīca nāk ciemos!” Tāpat līguma ietvaros nodrošinātas 

attālinātas un klātienes konsultācijas un organizētas izbraukumu konsultācijas par NVO 

nozīmīgiem jautājumiem.  
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KNVOC svarīgākie notikumi 2020. gadā: 

 Janvāris 

o 23.01. Jaunpilī vadīts seminārs par NVO grāmatvedību un gada pārskata sagatavošanu  

o 28.01. izbraukuma konsultāciju diena Alsungā 

o 29.01. koordinēta un vadīta Pelču kopienas darbnīca 

o 30.01. notikusi pirmā KNVOC biedru Zoom (attālinātā) satikšanās 

o Veikts darbs pie Kuldīgas foruma organizēšanas, notikušas darba grupu tikšanās, bet forums 

nenotika Covid pandēmijas dēļ 

 Februāris 

o Sagatavots un Sabiedrības integrācijas fondā iesniegts „NVO fonda” projekts „Pilsoniskā 

sabiedrība Kurzemē 2020” 

o 04.02., 11.02., 18.02. – izbraukuma konsultāciju dienas Skrundā, Talsos un Aizputē 

o Organizēti un vadīti semināri par NVO grāmatvedību un gada pārskata sagatavošanu 06.02. 

Kuldīgā, 13.02. Grobiņā, 20.02. Ventspilī 

o 17.02. Koordinētas un apmeklētas Baltijas Datoru Akadēmijas mācības NVO pārstāvjiem par 

Latvija.lv pakalpojumiem un to izmantošanu 

o Koordinētas un vadītas 22.02. Snēpeles kopienas darbnīca un 24.02. Skrundas kopienas 

darbnīca 

o 28.02. KNVOC valdes priekšsēdētāja un valdes locekle piedalās Latvijas Pilsoniskās alianses 

kopsapulcē 

 Marts 

o Sagatavots projekta pieteikums NVO fondam 2020 

o 06.03. KNVOC biedru diena, tai skaitā, kopsapulce un valdes vēlēšanas, kā arī nodarbība 

„Labsajūtas veicināšana”, ko vada Ilze Jēče 

o 11.03. koordinēta un vadīta Kabiles kopienas darbnīca 

 Aprīlis 

o KNVOC kolektīvam pievienojas brīvprātīgā Zane Lagzdiņa 

o 07.04. Zoom platformā organizēts seminārs „Demokrātija darbībā” (vada Līga Stafecka, 

Providus) 

o Starts Aktīvo iedzīvotāju fonda darbībai Latvijā, kura administrēšanā līdzdarbojas arī KNVOC 

 Maijs 

o KNVOC kolektīvam pievienojas grāmatvedes palīdze un lietvede Anete Grasmane 

 Jūnijs 

o KNVOC kolektīvam uz 6 mēnešiem pievienojas sociālo mediju speciāliste Anna Šmēdiņa 

(NVA nodarbinātības programmas ietvaros) 

o Vadīts seminārs par NVO grāmatvedību un gada pārskata sagatavošanu 10.06. Smārdē, 

Engures nov. 

o Koordinētas Skrundas (04.06.), Pelču (13.06.), Ēdoles (20.06.) un Skrundas (26.06.)  

kopienu darbnīcas 

o Organizētas un vadītas Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu dienas 11.06. Ventspilī, 16.06. 

Kuldīgā, 17.06. Liepājā. 

o 29.06. Kuldīgā organizēta Aktīvo iedzīvotāju fonda Stratēģisko projektu darbnīca (vada 

Rasma Pīpiķe) 

 Jūlijs 

o 01.07. KNVOC valdes locekle caur Zoom platformu piedalās „Europe's People's Forum” 

(Eiropas Iedzīvotāju foruma) asamblejā (Zoom platformā) 

o 02.07  KNVOC valdes priekšsēdētāja piedalās Kultūras ministrijas pasākumā Sabilē par 

romu integrācijas un kultūras jautājumiem 

o 06.07. koordinēta Snēpeles kopienas darbnīca 
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o 20.07. izbraukuma konsultāciju diena Saldū 

 Augusts 

o 03.08. koordinēta Ēdoles kopienas darbnīca 

o 07.08. Kuldīgā organizēta pilsoniskās izglītības nodarbība "Think global. Act local" jeb 

”Domā globāli. Rīkojies lokāli.” (vada Inese Vaivare) 

o 08.08. Kuldīgā organizēta un vadīta otrā „Demokrātijas kafejnīca” 

o 16.08. sadarbībā ar biedrību „Ēdoles Pūra lāde” organizēta izrāde „Valdemārs Ēdolē” ar 

stāstu par „Baltijas jūras izsmelšanas biedrības” darbošanos Ēdolē.  

o 16.08. Ēdolē organizēts un vadīts pirmais „Demokrātijas pikniks” 

o 17.-20. Kuldīgā organizēts un vadīts nodarbību cikls “Iepazīsti sevi un cilvēkus sev apkārt” 

o 22.08. Kuldīgā organizēta Slāvu diena ar 4 dažādiem starpkultūru dialoga pasākumiem: 

„Par mīlestību, politiku un saliedētu sabiedrību”, „Ekskursija pa multikulturālo Kuldīgu”, 

„Virtuves studija slāvu gaumē” un „Pikniks pie ugunskura” 

 Septembris 

o 04.-06.09. organizēts un vadīts otrais „Kurzemes NVO plenērs” 

o 11.09. Kuldīgas un Skrundas novadā sadarbībā ar biedrību „Partnerība 

„Daugavkrasts””pieredzes apmaiņā uzņemtas Ķekavas novada organizācijas  un aktīvie 

iedzīvotāji 

o 13.09. koordinēta Pelču kopienas darbnīca 

o 28.09. Kuldīgā valdes priekšsēdētāja piedalās biedrības „CultureL ab” organizētajā 

seminārā „Līdzdalības Māksla” 

 Oktobris 

o 29.09.-31.10. Liepājā, Saldū, Talsos un Zemītē sadarbībā ar biedrībām „Liepājas  Poļu 

biedrība VANDA”, „Miera māja” un „Gaišo domu platforma” un nodibinājumu „Kandavas 

novada iespēju fonds”  tiek organizēta „Līderu akadēmija” ar 4 nodarbībām katrā vietā un 

grupu pilsonisko iniciatīvu realizēšanu. (vada pasniedzēji Evija van der Bēka, Reinis Ziļevs, 

Ilze Jēče, Santa Krastiņa, Maija Jankovska) 

o 03.10. koordinēta Skrundas kopienas darbnīca 

o 03.10. Liepājā organizētas mācības mazākumtautību organizāciju pārstāvjiem 

„Organizācijas stratēģijas veidošana” (vada Rasma Pīpiķe) 

o 25.10. koordinēta Saldus un Brocēnu NVO pieredzes apmaiņas vizīte uz Alsungu 

o 26.10. Zoomā organizēts vebinārs "Organizācijas finanšu dažādošana" (vada Ansis 

Bērziņš) 

o 29.10. Zoomā organizēts vebinārs „Romu izpausmju dažādība romoloģijas ieskatā” (vada 

Andris Tertats) 

o 30.10. Vērgalē, Pāvilostas novadā sadarbībā ar biedrību „Ziemupīte” organizēta 

informatīva tikšanās-diskusija “Aktīva sabiedrība” 

o Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas biedrību "Alternativas" realizēts virtuāls pasākums - 

raidījuma ieraksts „Latvijas stāsti. Ēriks Kleins” 

 Novembris  

o 16.-30.11. organizēts tiešsaistes nodarbību cikls „Vingrinājumi prāta higiēnai” (vada Ģirts 

Jankovskis) 

o 26.11. Saldū un Kuldīgā, 27.11. Talsos un Ventspilī organizēta diskusiju akcija „Sasildies! 

Demokrātijas kafejnīca nāk ciemos” 

 Decembris 

o Atbalsts mazākumtautību organizācijām 
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Finansu avoti aktivitāšu īstenošanai 

Valsts pārvaldes deleģējums 

Pārskata gadā KNVOC turpina īstenot 2019. gadā uzsāktā līguma izpildi par valsts pārvaldes 

uzdevumu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru dialoga jomā Kurzemē. Šo valsts pārvaldes 

uzdevumu kopš 2014. gada deleģē Kultūras ministrija. 

Projektu finansējums 

 projekts  organizācijas pamata darbam – “Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020” (finansē 

Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem programmā „NVO fonds”). 

 Projekts „Demokrātijas kafejnīca” (Kuldīgas novada pašvaldības kultūras projektu konkurss) 

 Projekts „Through the looking glass” jeb „Caur palielināmo stiklu” (finansē Bridge 47 tīkls) 

Saimnieciskā darbība 

Saimnieciskās darbības rezultātā kopumā saņemti  6 594,25 EUR: 

• Izstrādāts Engures novada iniciatīvu ieviešanas rīcības plāns; 

• Vadīts seminārs par tēmu “NVO grāmatvedība” Engures novada biedrībām un 

nodibinājumiem 10.06.2020. plkst. 13:00-16:00; 

• Piesaistīti dalībnieki iedzīvotāju diskusijai par saliedētu sabierdrību 15.02.2020. Liepājā; 

• Koordinēta Ķekavas novada organizāciju un aktīvo iedzīvotāju uzņemšana pieredzes 

apmaiņā pie Kurzemes aktīvajām NVO un ciematu kopienām 11.09.2020.; 

• Piesaistīti dalībnieki iedzīvotāju diskusijai „Ar šodienas pieredzi aktīvākai sabiedrības 

līdzdalībai rīt” 21.10.2020.; 

• Sniegts kopienu veidotāja pakalpojums Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novados projekta 

„KOPA/Kopienu pārdomāta attīstība” ietvaros;  

• Veikta vairāku organizāciju dibināšanas un gada pārskatu dokumentācijas sagatavošana. 

Biedru naudas 

Biedru naudās un iestāšanās naudās saņemti 576,00 EUR, kas ir par 42,00 EUR mazāk nekā 

iepriekšējā gadā. 

Ziedojumi 

Vispārējos ziedojumos saņemti 55,00 EUR, kas ir par 25,00 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

Mērķziedojumos saņemti 40 EUR - Līderu akadēmijas Liepājas grupas dalībnieku iniciatīvai "NVO 

tīklo Liepājā". 

Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata 

posteņiem 

1. Pārskata gada maijā iegādāts pamatlīdzeklis - Portatīvais dators Dell, kas uzskaitē pieņemts tā 

iegādes vērtībā – 746,00 EUR apmērā. Pamatlīdzeklim noteikts derīgās lietošanas laiks 3 gadi. 

Pārskata gādā izdevumos norakstīts tā nolietojums par 6 mēnešiem – 124,34 EUR apmērā.  

Nr.p.k. Pamatlīdzekļa nosaukums Sākotnējā vērtība Nolietojums Atlikusī vērtība 

1. Portatīvais dators Dell 746,00 124,34 621,66 

2. Bilances postenis „Debitori” uz 2020. gada 31. decembri sastāv no SIA LatConsul parāda par 

projekta Nr. 2016-1-LV01-KA204-022712 „Promoting Third Age Education” izmaksām 5213.00 

EUR apmērā (bilancē kopš 2019. gada), no 193,11 EUR iemaksām degvielas debetkartēs un 

avansa norēķina personām izsniegtiem 108,05 EUR.  
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3. Rezerves fonds ir palielinājies no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un 

izdevumu starpības: 

Nr. 
p.k. 

Fonda nosaukums 
Atlikums pārskata 

gada beigās 
Atlikums pārskata 

gada sākumā 
Palielinājums (+) 
Samazinājums (-) 

1. Rezerves fonds 7224,04 - 3095,49 + 10319,53 

4. Pārskata periodā valsts budžetā iemaksāti 6 322,20 EUR. Uz 2020. gada 31. decembri valsts 

budžetā nesamaksātie nodokļi sastāda 407,48 EUR: 

Nr. 
p.k. 

Nodoklis vai nodeva 
Pārskata gadā 

samaksāts (euro) 

Pārskata gadā 
aprēķināts, bet vēl nav 

iestājies maksājuma 
termiņš (euro) 

Nokavētie maksājumi, 
tai skaitā nokavējuma 

naudas (euro) 

1. Valsts sociālās 
apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

4 225,18 248,79 1,27 

2. Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 

2097,02 151,72 2,69 

3. Uzņēmējdarbības riska 
valsts nodeva 

0,00 0,36 2,65 

5. 2020. gada 31. decembrī biedrība nav izmaksājusi atlīdzību par decembri 480,13 EUR apmērā, 

nav apmaksājusi trīs rēķinus par saņemtiem pakalpojumiem un precēm 957,18 EUR apmērā un 

autoratlīdzību 30,00 EUR apmērā, toties ir veikusi pārmaksas diviem piegādātiem, pakalpojumu 

sniedzējiem 249,99 EUR apmērā, no kuriem 129.99 atgriezti biedrībai dažu dienu laikā pēc 

bilances datuma un 120,00 EUR tiks norakstīti atbilstoši turpmāk piestādītajiem rēķiniem (par 

telpu nomu). Biedrība realizētā „NVO fonda” projekta finansējumu neizlietoja pilnā apmērā, 

tādēļ izveidojās parāds par saņemto fonda finansējumu 7067,14 EUR apmērā, kas pēc bilances 

datuma atgriezti finansētājam. Līdzīgas saistības izveidojās ar Kultūras ministriju, jo pilnā apmērā 

netika realizēts līdzdarbības līgums Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās 

sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā, kā rezultātā pēc bilances datuma 

Kultūras ministrijai tika atgrizti 5669,04 EUR. 

6. Valdes locekļi pārskata gadā nav saņēmuši algu vai cita veida atlīdzību par valdes funkciju 

veikšanu. Pārskata periodā radušās darba algu izmaksas ir bijušas konkrētu projektu realizācijai, 

Kultūras ministrijas deleģējuma izpildei vai Aktīvo iedzīvotāju fonda administrēšanai. 

7. Pārskata periodā biedrības mērķu sasniegšanas īstenošanā uz darba līguma pamata tika 

nodarbināta vidēji 1 persona. Vidēji 1 persona tika nodarbināta uz uzņēmuma līguma pamata 

(fiziskā persona nav reģistrējusies saimnieciskās darbības veicēja). Bruto algas kopsumma darba 

līgumam pārskata periodā ir 6544,00 EUR, bet uzņēmuma līgumiem 5449,00 EUR. 

Pārskata periodā biedrības mērķu realizēšanai un projektu ieviešanai ir saņemti pakalpojumi no 

23 saimnieciskās darbības veicējiem, kuru pakalpojumu apmaksa pārskata periodā kopumā 

sastāda 41 808,00 EUR. 

8. Biedru naudas ieņēmumi un saņemtie ziedojumi tiek uzskaitīti un atzīti ieņēmumos pēc kases 

principa. Pārskata periodā ir noteikta biedru nauda 12,00 EUR gadā un iestāšanās nauda 12,00 

EUR apmērā. 

9. Pārskata periodā mērķu īstenošanai saņemtas dotācijas 52 900,00 EUR apmērā, bet pārskata 

periodu ieņēmumos ir atzīti 61 663,82 EUR. Pārskata periodā saņemtās un izlietotās dotācijas: 

Nr. 
p.k. 

Finansētājs Saņemts 
maksājums 

Pārskata 
periodā atzīti 

ieņēmumi 

Izlietojums Pārskata 
periodā atzīti 

izdevumi 

1. Sabiedrības integrācijas fonds  36 000,00 28 932,86 28 932,86 28 932,86 

2. LR Kultūras ministrija  - 31 830,96 31 830,96 24 794,13 

3. LR Kultūras ministrija 16 000,00 0 9 818,00 9 818,00 

4. Kuldīgas novada pašvaldība 900,00 900,00 900,00 900,00 
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No Sabiedrības integrācijas fonda piešķirtā finansējuma atbilstoši projekta „Pilsoniskā sabiedrība 

Kurzemē 2020” tāmei un līgumam tika izlietota daļa, jo Covid pandēmijas apstākļu dēļ netika 

realizētas daļa aktivitāšu.  

Pārskata gadā tika saņemti līdzekļi 16 000,00 EUR apmērā no Kultūras ministrijas, kas tika 

izlietoti atbilstoši līdzdarbības līgumam par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu 

mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā, tomēr šie līdzekļi nav atzīti pārskata perioda 

ieņēmumos, jo līguma realizēšana turpinās pēc bilances datuma. 

10. Pārskata periodā ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir 6594,25 EUR, kurus veido citu 

organizāciju un iestāžu samaksa par dažādu pasākumu organizēšanu un aktivitāšu veikšanu – 

rīcības plānu sagatavošanu, dalībnieku piesaisti pasākumiem, nodarbību „Politiski aktīvs pilsonis” 

vadīšanu, pieredzes apmaiņas brauciena koordinēšanu, kopienu veidotāja pakalpojuma 

nodorošināšanu, kā arī samaksas par dažādu biedrību dokumentu (dibināšanas un gada 

pārskatu) sagatavošanu. Visas aktivitātes tieši saistītas ar Biedrības mērķu sasniegšanu. 

Saimnieciskās darbības nodrošināšanai izlietots 4610,33 EUR. Sabiedriskā labuma darbībai 

saimnieciskās darbības rezultātā gūtie līdzekļi nav izlietoti. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un 

izdevumu starpība palielina biedrības rezerves fondu veidojot uzkrājumu turpmākai darbībai. 

11. No ES fondiem, ES Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais 

finansējums: 

Nr. 
p.k. 

Finansētājs Saņemti 
maksājumi 

Pārskata 
periodā atzīti 

ieņēmumi 

Izlietojums Pārskata 
periodā atzīti 

izdevumi 

Līdzekļu 
atlikums 

1. Bridge 47 tīkls 
(projekts 
Through the 
looking glass ) 

5552,80 4646,90 4646,90 4646,90 905,90 
(atgriezts 
finansētājam) 

2. EEZ Aktīvo 
iedzīvotāju 
fonds (fonda 
administrēšanas 
funkcija) 

34 618,89 28 970,89 24 776,71 
(2018.-
2020. gadā) 

18 091,21 9 842,18 
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Bilance 

N.P. 
K. 

Rādītāja nosaukums Pārskata gads 
Iepriekšējais 

pārskata gads 

 
AKTĪVS 

  Ilgtermiņa ieguldījumi 622 - 

I Nemateriālie ieguldījumi - - 

II Pamatlīdzekļi 622 - 

 

2. Pārējie pamatlīdzekļi 622 - 

III Ilgtermiņā finanšu ieguldījumi - - 

  Apgrozāmie līdzekļi 42611 47391 

I Krājumi - - 

II Debitori 5514 5721 

III Vērtspapīri - - 

IV Nauda 37097 41670 

  AKTĪVS KOPĀ 43233 47391 

 
PASĪVS 

I Fondi 7224 -3096 

 

3. Rezerves fonds 7224 -3096 

 

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds -3096 -3413 

 

3.2. Pārskata gada rezerves fonds 10320 317 

II Ilgtermiņa kreditori - - 

III Īstermiņa kreditori 36009 50487 

 

2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

407 143 

 

3. Pārējie kreditori 6865   12844 

 4. Saņemtās valsts budžeta dotācijas 28737 37500 

  PASĪVS KOPĀ 43233 47391 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

N.P.K. Rādītāja nosaukums Pārskata gads 
Ieprieksējais 

pārskata gads 

I 
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās 
iemaksas 

576 618 

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 95 30 

III Saņemtie mantojumi - - 

IV Saņemtās dotācijas 61664 24381 

V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 6594 11306 

VI 
No ES fondiem, ES Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem 
un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 

33618 8601 

VII Citi ieņēmumi 1270 442 

VIII Ieņēmumi kopā 103817 45378 

IX Izdevumi: 93497 45061 

  1. Naudas maksājumi personām - - 

 

2. Materiālu izdevumi 12432 331 

 

3. Algas 11993 7818 

 

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 3031 1890 

 

5. Pamatlīzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana 

124 - 

 

6. Citi izdevumi 65917 35022 

X Nodokļi - - 

XI Izdevumi kopā 93497 45061 

XII Ieņēmumu un izdevumu starpība 10320 317 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

Nr. 
p. 
k. 

Posteņa nosaukums  
Pārskata 

gada 
beigās  

Iepriekšējā 
pārskata 

gada 
beigās 

I Atlikums pārskata gada sākumā 62 32 

  
1. 

Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā 
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 62 32 

2. 
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi 0 0  

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 95 30 

  

1. Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 55 30 

  

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas     

1.2. Ārvalstu juridiskās personas     

1.3. Fiziskās personas (rezidenti) 55 30 

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti)     

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji     

1.6. Citi ziedotāji     

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 40 0 

  

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas     

2.2. Ārvalstu juridiskās personas     

2.3. Fiziskās personas (rezidenti)     

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti)     

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 40 0 

2.6. Citi ziedotāji     

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 40 0 

  

1. 
Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai),  tai skaitā 
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 

0 0 

2. 
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi 

40 0 

  

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 40 0 

  
2.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 40   

2.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 
 

0 

2.2. Administratīvajiem izdevumiem     

2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem     

IV Atlikums pārskata gada beigās 117 62 

  
1. 

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

117 62 

2. 
Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi 

0 0 

  



Ziedotāju un dāvinātāju saraksts 

Nr. 

p.k. 
Ziedotājs  

NMR kods 

/Pers.kods 

Ziedotā 

summa 

(EUR) 

1 Ziedojuma mērķis Realizētā aktivitāte 

2 Realizētās 

aktivitātes 

 izdevumu 

grupas 

Izlietotā 

summa 

(EUR) 

Realizēto 

aktivitāšu  

mērķu grupas 

Sabiedriskā 

labuma  

guvēju skaits 

1. Ieva Vera  15.00 Neierobežotai 
lietošanai 

-     

2. Kristīne 

Maslovska 

 20.00 Neierobežotai 
lietošanai 

-     

3.  Diāna Siliņa  20.00 Neierobežotai 
lietošanai 

-     

4. 

Anonīmi - 40.00 Līderu akadēmijas 
Liepājas grupas 
dalībnieku iniciatīvai 
"NVO tīklo Liepājā" 

Līderu akadēmijas 
Liepājas grupas 
dalībnieku iniciatīva 
"NVO tīklo Liepājā" 

Sabiedriskā 
labuma 
darbība 

40.00 Biedrības, 
nodibinājumi, 
aktīvie 
iedzīvotāji 

14 

Kopā: 95.00       
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 

  

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 mērķziedojumi 
(noteiktiem mērķiem) 

sabiedriskā 
labuma 
darbībai   

(SL) 

administratī - 
vajiem 

izdevumiem 
(AI) 

citiem mērķiem 
un 

uzdevumiem 
(SC) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Konferenču zāles īre 40,00 40,00 40,00 
  

Pilsoniskās 
sabiedrības 
attīstība 

NVO, 
pilsoniskā 
sabiedrība 

14 

Kopā 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00   14 

 

 

Kurzemes NVO centra valdes priekšsēdētāja    Elīna Futraka 

Kurzemes NVO centra valdes locekle     Maija Jankovska 

 

Grāmatvede        Elīna Futraka 

 

2021. gada 26. martā 


