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Ziņojums 

Vispārīga informācija 
Juridiskais statuss Biedrība 

Nosaukums „Kurzemes NVO centrs” 

Juridiskā adrese Liepājas iela 37, 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 līdz oktobrim biedrības birojs atrodas METRO Coworking telpās, Liepājas ielā 8-8, 

Kuldīgā un oktobrī tas tiek pārvietots uz topošo Demokrātijas kvartālu Mucenieku ielā 9, Kuldīgā. Uz 

pārskata sastādīšanas brīdi (t.i. 2022. gada 1. p.g.) birojs atkārtoti ir mainījis atrašanās vietu uz 

Liepājas ielu 37, Kuldīgā. 2021. 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.  

2021. gadā KNVOC ir biedrs 3 organizācijās:  

• “Latvijas Pilsoniskā alianse” 

• “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” 

• “Latvijas lauku forums”  
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Biedri, pārvalde  un organizatoriskā struktūra 

Biedrības augstākā lēmejinstitūcija ir Biedru sapulce. Pārskata gadā notikušas 2 Biedru sapulces 

tiešsaistē (attālināti) - 26.03.2021. un 16.09.2021. 

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 2021. gadu, biedrībai kopumā ir 65 biedri (pārskata gadā iestājušies 5 jauni biedri, bet 

izslēgti 3): 

15 biedri ar statusu „PILNTIESĪGS BIEDRS” 

1. Aizputes sieviešu apvienība "Integro", biedrība, Dienvidkurzemes novads 
2. Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas", biedrība, Talsu novads 
3. Dundangas sendienas, biedrība, Talsu novads 
4. Elīna Futraka, privātpersona, Kuldīgas novads 
5. Inese Puriņa, privātpersona, Rīga 
6. Kandavas novada iespēju fonds, nodibinājums, Tukuma novads 
7. Maija Jankovska, privātpersona, Kuldīgas novads 
8. Mamma mammai fonds, nodibinājums, Kuldīgas novads 
9. Mazirbes draugu kopa, biedrība, Talsu novads 
10. Mērsraga invalīdu atbalsta centrs, biedrība, Talsu novads 
11. Mūsu ligzda, biedrība, Saldus novads 
12. Mūsu vārds, biedrība, Saldus novads 
13. Radi Vidi Pats, biedrība, Liepāja 
14. Skola visiem, biedrība, Talsu novads 
15. Snēpelei, biedrība, Kuldīgas novads  

 

50 biedri ar statusu „RESURSU BIEDRS” 

1. AIRĪTES STACIJA, biedrība, Saldus novads 
2. Aleta Jonele, privātpersona, Kuldīgas 

novads 
3. Allnature, biedrība, Talsu novads, Kurzeme 
4. Attīstības platforma YOU+, biedrība, 

Liepāja 
5. Biedrība Domesnes, biedrība, Dundagas 

novads, Kolka 
6. Biedrība "Ziemupīte", biedrība, 

Dienvidkurzemes novads 
7. CANIS GROUP LIEPAJA, biedrība, Liepāja 
8. CERĪBA.TICĪBA.MĪLESTĪBA, biedrība, 

Liepāja 
9. Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Miera iela 

10", Saldus novads 
10. Džudo klubs SALDUS, biedrība, Saldus 

novads 
11. Es pasaulē, biedrība, Talsu novads 

12. Ēdoles Pūra lāde, biedrība,  Kuldīgas 
novads 

13. Gaišo domu platforma, biedrība,  Talsu 
novads 

14. Grobiņas novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrība, Dienvidkurzemes novads 

15. Guvums, biedrība, Talsu novads 
16. Ģimeņu un bērnu attīstības centrs 

"Brīnumiņš", nodibinājums, Talsu novads 
17. Ideju grozs, biedrība, Talsu novads 
18. Ideju kalve, biedrība, Saldus novads 
19. Inga Bumbule, privātpersona, Talsu 

novads 
20. Inga Spēkaine, privātpersona, Kuldīgas 

novads 
21. Invalīdu biedrība "Cerība”, biedrība, 

Dienvidkurzemes novads 
22. Izgaismo ideju, biedrība, Dienvidkurzemes 

novads 
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23. Klaunu muzejs, biedrība, Talsu novads 
24. KODOLS, biedrība, Dienvidkurzemes 

novads 
25. Krista Karlsone, privātpersona, Kuldīgas 

novads 
26. Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība 

"Rumbiņa", biedrība, Kuldīgas novads 
27. Kuldīgas senioru skola, biedrība, Kuldīgas 

novads 
28. Kuršu brīvciemi, biedrība, Kuldīgas novads 
29. Kurzemes atauga, biedrība, Talsu novads 
30. Kurzemes kultūras mantojuma centrs 

"Kūrava", biedrība, Kuldīgas novads 
31. Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja, 

biedrība, Saldus novads 
32. Liepājas Poļu biedrība VANDA, biedrība, 

Liepāja 
33. Lift Up, biedrība, Liepāja 
34. Maģie suiti, biedrība, Ventspils novads 
35. Mantinieki, biedrība, Saldus novads 
36. Mākslu attīstības biedrība "Ilizanna", 

biedrība, Saldus novads 

37. Miera māja, biedrība, Saldus novads 
38. Mobilais izglītības centrs, biedrība, 

Kuldīgas novads 
39. Palīdzi otram, biedrība, Talsu novads 
40. PĒDAS, biedrība, Saldus novads 
41. Piekrastes Konvents, biedrība, Tukuma 

novads 
42. Pīlādžoga , biedrība, Saldus novada 
43. RUCAVAS TRADĪCIJU KLUBS, biedrība, 

Dienvidkurzemes novads 
44. Sabiles aprūpes biedrība "Kalme", 

biedrība, Talsu novads 
45. Saldus pilsētas pensionāru biedrība, Saldus 

novads 
46. Stāvu augstāk, biedrība, Talsu novads 
47. Talsu fotoklubs, biedrība, Talsu novads 
48. Talsu komersantu klubs, biedrība, Talsu 

novads 
49. Talsu pensionāru biedrība, biedrība, Talsu 

novads 
50. Vācu biedrība, Liepāja 
51. 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 

Pārskata periodā biedrības aktivitātes lielākoties īstenotas attālināti Covid-19 pandēmijas dēļ, 

tomēr izdevies klātienē būt 5 pašvaldību teritorijās: Dienvidkurzemes novadā, Kuldīgā, Liepājā, 

Saldū un Engurē (Tukuma novadā). 

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

150 dažādām biedrībām un nodibinājumiem sniedzis 311 konsultācijas, no tām 189 par Aktīvo 

iedzīvotāju fondu un tā konkursiem. To vidū palīdzēts sagatavot 5 organizāciju dibināšanas un 

reģistrācijas dokumentus un 1 organizācijas likvidācijas dokumentus.  

Pilsoniski aktīvam iedzīvotājam noderīga informācija koordinēta caur biedrības facebook profilu – 

157 ieraksti (1190 sekotāju uz 20.03.2021., aptuveni 120 lietotāju pieaugums salīdzinājumā ar 

2020). Biedrības mājas lapā atspoguļoti visi nozīmīgākie KNVOC darbi – sagatavoti 28 raksti.  

Lai uzrunātu jaunās organizācijas Kurzemē un informētu par KNVOC esamību un darbu izsūtītas 54 

vēstules Kurzemes jaunajām biedrībām un nodibinājumiem, informējot par KNVOC darbu un 

iespējām iesaistīties NVO informācijas tīklā. 
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Pārskata gadā sadarbībā ar SIA „LURSOFT” turpinās darbs pie izmaiņu apkopošanas Kurzemes 

reģiona biedrību un nodibinājumu datos. Iegūtā informācija tiek apstrādāta un ievietota publiskai 

pieejamībai biedrības mājas lapā esošajā Kurzemes NVO kontaktu datu bāzē.   

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta programma „Aktīvo iedzīvotāju fonds”  

Pārskata gadā turpināts darbs pie programmas „Aktīvo iedzīvotājus fonds” (AIF) Latvijā 

administrēšanas, pārskata gadā izsludināti 3 atklātie projektu konkursi. Biedrība administrēšanas 

darba ietvaros organizējusi 6 informatīvi izglītojošus pasākumus Kurzemē un vienu reģiona NVO 

tīklošanās pasākumu un AIF projektu pieredzes apmaiņu. 

Europe Direct Kuldīga  

Pārskata gadā atklāts „Europe Direct Kuldīga” centrs, kas kopš pārskata gada maija līdz 2025. gadam 

būs KNVOC funkcija, ko dotē Eiropas Komisija. 

Darbs pie finansējuma piesaistes 

KNVOC brīvprātīgie, aktivitāšu koordinatori piedalījušies dažādu finansu avotu informatīvajos 

semināros. Ir noticis darbs pie projektu ideju izstrādes. 

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” 

• Vācijas vēstniecībai iesniegts pieteikums par Līderu akadēmijas organizēšanu 6 Kurzemes 
vietās. 

• Sabiedrības integrācijas fondam iesniegts projekts „Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2022”.  
 

Nozīmīgākās līdzdalības un interešu pārstāvības aktivitātes: 

• Līdzdalība Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādē, īpaši aizstāvētas 

NVO intereses programmas prioritātē „AKTĪVA SABIEDRĪBA”. 

• Kopā ar vairākiem NVO grāmatvežiem sagatavoti komentāri jaunajiem MK noteikumiem par 

biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošana 

vienkāršā ieraksta sistēmā un to pielikumiem. 

• Līdzdalība Eiropas Kultūras galvaspilsētas darba grupā, sākotnēji gatavojot Kuldīgas 

pieteikumu, pēcāk Liepājas pieteikumu, tai skaitā par NVO inkubatora attīstīšanu Liepājā. 

 

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

• Organizēts pasākums „Demokrātijas festivāls” Kuldīgā, izveidojot īpašu Demokrātiajs festivāla 

kopienu jeb brīvprātīgo aktīvistu komandu, kuri paši organizē festivālu. 

• Centieni attīstīt Demokrātijas kvartālu Kuldīgā. 

• Organizēts „Kurzemes NVO plenērs” Dienvidkurzemes novada Bernātos. 

• Organizētas 11 darbnīcas Kuldīgas novada kopienām.  

• Organizēts 1 tiešsaistes informatīvs pasākums, 4 klātienes diskusijas (Kuldīgā, Saldū, Engurē), 

un 7 tiešsaistes aptaujas,  lai iesaistītu Kurzemes iedzīvotājus “Konferencē par Eiropas 

nākotni”. 

 

KNVOC svarīgākie notikumi 2021. gadā: 

• Janvāris 

o Noslēdzas atbalsta sniegšana mazākumtautību organizācijām 

o 06.-22.01. organizēti un vadīti AIF kapacitātes projektu darbnīcu cikli 3 projektu gatavotāju 

grupām 
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• Februāris 

o 11.02. dalība Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādes sabiedriskajā 

diskusijā 

o 23.02. uzstāšanās ar prezentāciju Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 

izstrādes sabiedriskajā diskusijā par prioritāti "Aktīva sabiedrība" 

o 23.02. KNVOC valdes priekšsēdētāja piedalās Latvijas Pilsoniskās alianses kopsapulcē 

o Uzsākts darbs pie Demokrātijas kvartāla attīstīšanas Kuldīgā 

o 25.02. tiešsistē vadīts seminārs „NVO grāmatvedība un gada pārskata sagatavošana” 

Gulbenes novada organizācijām 

• Marts 

o 22.03. NVO grāmatvežu tikšanās tiešsaistē  

o 26.03. KNVOC kopsapulce  

o 26.-27.03. Līdzdalība Saldus novada organizētā virtuālā ideju hakatona “Cilvēki. Vide. 

Inovācijas.” mentoru un žūrijas komandā 

• Aprīlis 

o 14.04. KNVOC biedru diksusija par KPR Attīstības programmu 

o 20.04. Demokrātijas Festivāla kopienas pirmā tikšanās tiešsaistē 

• Maijs 

o KNVOC uzsāk „Europe Direct Kuldīga” centra darbības īstenošanu 

o 09.05. Dalība „Konference par Eiropas nākotni” atklāšanā 

o 27.05. izsole „Grāmatas Demokrātijai” līdzekļu vākšanai Demokrātijas festivālam 

• Jūnijs 

o 05.06. parakstīts Sadarbības un nekustamā īpašuma lietošanas līgums par Mucenieku ielā  

9,  Kuldīgā attīstīšanu par Demokrātijas kvartālu un vietu demokrātiajs festivāla norisei 

o 10.06. noorganizēts informatīvs tiešsaistes pasākums par “Konferenci par Eiropas nākotni” 

o 30.06 Europe Direct Kuldīga izbraukuma pasākums Saldū Kapelleru namā 

• Jūlijs 

o Demokrātijas kvartāla iekārtošanas talkas un gatavošanās pirmajam Demokrātijas 

festivālam Kuldīgā  

• Augusts 

o 06.-07.08. Kuldīgā organizēts pirmais „Demokrātijas festivāls” ar aktīvu festivāla kopienas 

līdzdarbību pasākuma organizēšanā, tā ietvaros notiek arī trešā „Demokrātijas kafejnīca” 

o 19.08. diskusija tiešsaistē par nodokļu likumdošanas izmaiņu ietekmi uz organizāciju 

darbību 

o 24.-26.09. organizēts un vadīts trešais „Kurzemes NVO plenērs” 

• Septembris 

o 07.09. Europe Direct Kuldīga izbraukuma pasākums Engurē 

o 10.-11.09. Kuldīgas un Saldus novadā sadarbībā ar biedrību „SATEKA” pieredzes apmaiņā 

uzņemtas Gulbenes novada organizācijas  un aktīvie iedzīvotāji 

o 16.09. KNVOC biedru sapulce par jauna nodibinājuma dibināšanu Demokrātijas kvartāla 

attīstībai 

o 17.09. nodibinājuma „Demokrātijas fonds” dibināšanas sapulce 

o 29.09. Europe Direct Kuldīga oficiālais atklāšanas pasākums Kuldīgā, Mucenieku ielā 9 

o Sagatavots projekta pieteikums NVO fondam 2022 

• Oktobris 

o 08.10. pievienošanās (parakstīšana) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(VARAM) un Latvijas nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam iedzīvotāju un 

uzņēmēju digitālo prasmju un spēju, digitālās drošības un uzticamības veicināšanai 
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o 15.10. izbraukuma konsultāciju diena Liepājā 

o 25.10. NVO grāmatvežu tiešsaistes satikšanās par jauniem MK noteikumiem NVO gada 

pārskatu sagatavošanai 

o 27.10. dalība tiešsaistes sapulcē ar Finanšu ministriju par jauniem NVO grāmatvedības 

noteikumiem 

o 28.10 ieinteresēto pušu tiešsaistes tikšanās par NVO inkubatoru Liepājā 

• Novembris  

o Uzsākta NVO gadagrāmatu veidošana 

o Noorganizētas 2 tiešsaistes aptaujas, lai iesaistītu iedzīvotājus “Konferencē par Eiropas 

nākotni”; aptauja papildinātas ar tiešsaistes raidījumiem, kuros komentēti aptauju rezultāti. 

• Decembris 

o Noorganizētas 4 tiešsaistes aptaujas, lai iesaistītu iedzīvotājus “Konferencē par Eiropas 

nākotni”; aptaujas papildinātas ar tiešsaistes raidījumiem, kuros komentēti aptauju 

rezultāti. 

o 01.12., 06.12. un 16.12. tiešsaistē organizētas un vadītas Aktīvo iedzīvotāju fonda otrā 

kapacitātes projektu konkursa projektu pieteikumu sagatavošanas darbnīcas. 

o 06.12. Dalība Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas pasākumā par NVO 

o 13.12. Dalība ES info sniedzēju forumā 

o 29.12. gada noslēguma pasākums ar NVO tīklošanos un AIF pieredzes stāstiem Liepājā, 

biedrības „Attīstības platforma YOU+” telpās 

Finansu avoti aktivitāšu īstenošanai 

Valsts pārvaldes deleģējums 

Pārskata gada sākumā KNVOC pabeidza īstenot 2020. gada beigās uzsāktā līguma izpildi par 

atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā.  

Funkciju īstenošana 

• Pārskata periodā KNVOC turpina līzdalību Aktīvo iedzīvotāju fonda administrēšanā, par ko 

no galvenā konsorcija partnera – Latvijas Pilsoniskās alianses – saņem šīs funkcijas 

īstenošanai paredzēto dotāciju; 

• Pārskata periodā KNVOC noslēdza līgumu ar Eiropas Komisijas par „Europe Direct Kuldīga” 

centra funkcijas veikšanu līdz 2025. gadam un noslēdza dotācijas līgumu 2021. gadam. 

Projektu finansējums 

• projekts  organizācijas pamata darbam – “Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2021” (finansē 

Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem programmā „NVO fonds”). 

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

Saimnieciskā darbība 

Saimnieciskās darbības rezultātā kopumā saņemti  6 615,00 EUR: 

• Vadīts seminārs par tēmu “NVO grāmatvedība un gada pārskata sagatavošana” Gulbenes 

novada biedrībām un nodibinājumiem 25.02.2021. tiešsaistē; 

• Vadītas mācības efektīvai komunikācijai ar pašvaldību un valsts struktūrām Engures 

apkaimes iedzīvotājiem un NVO 18.05.2021. tiešsaistē un 07.09.2021. klātienē Engurē; 

• Organizēta grāmatu izsole līdzekļu vākšanai Demokrātijas festivālam; 

• Sniegts Reklāmas materiālu izvietošanas pakalpojums Demokrātijas festivāla norises laikā; 

• Koordinēta Gulbenes novada organizāciju un aktīvo iedzīvotāju uzņemšana pieredzes 

apmaiņā pie Kurzemes aktīvajām NVO 09.-10.09.2021.; 
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• Sniegts kopienu veidotāja pakalpojums Kuldīgas novados projekta „KOPA/Kopienu 

pārdomāta attīstība” ietvaros;  

• Veikta organizāciju dokumentācijas sagatavošana. 

Biedru naudas 

Biedru naudās un iestāšanās naudās saņemti 682,00 EUR, kas ir par 106,00 EUR vairāk nekā 

iepriekšējā gadā. 

Ziedojumi 

Vispārējos ziedojumos saņemti 1469,06 EUR, kas ir par 1414,06 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

Mērķziedojumos saņemti 373,00 EUR , no tiem 20,00 EUR Demokrātijas kafejnīcas vajadzībām un 

353,00 EUR Demokrātijas kvartālam. 

Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata 

posteņiem 

1. Pārskata gada maijā iegādāts pamatlīdzeklis - Portatīvais dators Lenovo IdeaPad5, kas uzskaitē 

pieņemts tā iegādes vērtībā – 859,99 EUR apmērā. Pamatlīdzeklim noteikts derīgās lietošanas 

laiks 3 gadi. Pārskata gādā izdevumos norakstīts divu pamatlīdzekļu nolietojums:  

Nr.p.k. 
Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Sākotnējā 
(iegādes) 
vērtība 

Pārskata 
gada 

nolietojums 

Uzkrātais 
nolietojums 

Atlikusī 
vērtība 

1. Portatīvais dators Dell 746,00 248,64 372,96 373,04 

2.  Portatīvais dators 
Lenovo IdeaPad5 

859,99 95,54 95,54 764,45 

2. Bilances postenis „Debitori” uz 2021. gada 31. decembri sastāv no SIA LatConsul parāda par 

projekta Nr. 2016-1-LV01-KA204-022712 „Promoting Third Age Education” izmaksām 5 213,00 

EUR apmērā (bilancē kopš 2019. gada), debitora parāda par sniegtu pakalpojumu decembra 

mēnesī 300,00 EUR un iemaksām degvielas debetkartēs 144,45 EUR apmērā.  

3. Mērķfondā novirzīti pārskata gadā saņemtiem, bet neizlietotie mērķziedojumi 373,00 EUR 

apmērā. Rezerves fonds ir samazinājies 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.  Mērķfonds 
Demokrātijas 
kafejnīcai 

20,00 0,00 20,00 

2. Mērķfonds 
Demokrātijas 
kvartālam 

353,00 0,00 353,00 

3. Rezerves fonds -447,20 7 224,04 - 7 671,24 

4. Pārskata periodā valsts budžetā iemaksāti  nodokļi un nodevas (IIN, VSAOI un VRN) 14 038,90 

EUR apmērā: 

▪ Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: 7817,39 

▪ Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: 6175,43 

▪ Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva: 10,23 

▪ Nodevas par Uzņēmumu reģistra pakalpojumiem: 35,85 
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Uz 2021. gada 31. decembri valsts budžetā nesamaksātie nodokļi sastāda 1488,56 EUR: 

Nr. 
p.k. 

Nodoklis vai nodeva 
Pārskata gadā aprēķināts, 

bet vēl nav iestājies 
maksājuma termiņš (euro) 

Nokavētie maksājumi, tai 
skaitā nokavējuma 

naudas (euro) 

1. Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 

962,02 0,00 

2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 524,38 0,00 

3. Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 1,08 1,08 

5. 2021. gada 31. decembrī biedrība nav izmaksājusi darba algas par decembri 1 935,90 EUR 

apmērā, nav apmaksājusi četrus rēķinus par saņemtiem pakalpojumiem 196,77 EUR apmērā. 

Biedrība ir parādā 104,42 EUR divām avansa norēķinu personām par veiktajiem biedrības 

izdevumiem. Tāpat postenī „Pārējie kreditori” ir ietverti saņemtie dotāciju avansi par Aktīvo 

iedzīvotāju fonda administrēšanas un Europe Direct Kuldīga funkciju īstenošanu 21 424,90 EUR 

apmērā, kas ieņēmumos tiek atzīti brīdī, kad sagatavota atskaite un saņemts apstiprinājums par 

izlietoto finansējumu funkciju īstenošanas periodā.  

6. Biedrībai nav ārpusbilances saistību, nav aizņēmumu vai galvojumu. 

7. 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, 

Aktīvo iedzīvotāju fonda administrēšanai un Eruope Direct Kuldīga centra funkciju īstenošanai. 

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

nodarbinātas vidēji 3 personas. Vidēji 1 persona tika nodarbināta uz uzņēmuma līguma pamata 

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

līgumiem pārskata periodā ir 21 822,43 EUR, bet uzņēmuma līgumiem 3 018,98 EUR. 

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

9 saimnieciskās darbības veicējiem, kuru pakalpojumu apmaksa pārskata periodā kopumā 

sastāda 25 059,00 EUR. 

9. 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. 

10. Biedrība pārskata gadā nav saņēmusi ziedojumā vai dāvinājumā pamatlīdzekļus, toties saņēma 

dāvinājumā no politiķiem grāmatas izsolei, kas notika līdzekļu vākšanai Demokrātijas festivālam, 

visas dāvinājumā saņemtās grāmatas tika izsolītas/pārdotas un gūtie līdzekļi novirzīti 

Demokrātijas festivāla vajadzībām, atlikums novirzīts rezerves fondā turpmāko gadu 

Demokrātijas festivāliem. 

11. Saņemtie ziedojumi nav tikuši nodoti citām personām. 

12. Pārskata periodā mērķu īstenošanai saņemtas dotācijas 30 491,73 EUR apmērā, bet pārskata 

periodu ieņēmumos ir atzīti 45 753,49 EUR. Pārskata periodā saņemtās un izlietotās dotācijas: 

Nr. 
p.k. 

Finansētājs Saņemti 
maksājumi 

Pārskata 
periodā atzīti 

ieņēmumi 

Izlietojums Pārskata 
periodā atzīti 

izdevumi 

1. Sabiedrības integrācijas fonds  29 791,73 29 791,73 29 791,73 29 791,73 

3. LR Kultūras ministrija 0 15 261,76 5 443,76 5 443,76 

4. Kuldīgas novada pašvaldība 700,00 700,00 700,00 700,00 

13. Pārskata periodā ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir 6 615,00 EUR, kurus veido citu 

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

apmācībām, pieredzes apmaiņas brauciena koordinēšanu, kopienu veidotāja pakalpojuma 

nodorošināšanu, kā arī samaksas par biedrību dokumentu sagatavošanu. Visas aktivitātes tieši 

saistītas ar Biedrības mērķu sasniegšanu. 
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Saimnieciskās darbības nodrošināšanai izlietots 3 154,14 EUR. Sabiedriskā labuma darbībai  

pilsoniskaš sabiedrības attīstības jomā – Demokrātijas festivāla vajadzībām (mājas lapai un 

norises vietas vizuālajam noformējuma) – izlietoti 1 067,51 EUR no saimnieciskās darbības 

rezultātā gūtajiem līdzekļiem. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu starpība palielina 

biedrības rezerves fondu veidojot uzkrājumu turpmākai darbībai. 

14. No ES fondiem, ES Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais 
finansējums: 

Nr. 
p.k. 

Finansētājs Atlikums 
gada 

sākumā 

Saņemtās 
dotācijas 

Pārskata 
perioda 

izdevumi 

Līdzekļu 
atlikums  

1. EEZ Aktīvo iedzīvotāju fonds 
(admin. funkcija) 

4 194,18 14 684,00 16 131,81 2 746,37 

2. Eiropas Komisija (Europe Direct 
centra funkcija) 

- 16 426,90  19 168,42 -2 741,52 
 

Pārskata gadā avansā tika saņemti līdzekļi 16 426,90 EUR apmērā no Eiropas Komisijas par 

„Europe Direct Kuldīga” funkciju īstenošanu 2021. gadā, tomēr šī summa nav atzīta pārskata 

perioda ieņēmumos, jo līdz bilances datumam nav saņemts apstiprinājums par darbības 

atbilstību un izmaksu attiecināšanu.  
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Bilance 

N.P. 
K. 

Rādītāja nosaukums 
Pārskata gads 
31.12.2021. 

Iepriekšējais 
pārskata gads 
31.12.2020. 

 
AKTĪVS 

  Ilgtermiņa ieguldījumi 1137 622 

I Nemateriālie ieguldījumi - - 

II Pamatlīdzekļi 1137 622 

 2. Pārējie pamatlīdzekļi 1137 622 

III Ilgtermiņā finanšu ieguldījumi - - 

  Apgrozāmie līdzekļi 23939 42611 

I Krājumi - - 

II Debitori 5658 5514 

III Vērtspapīri - - 

IV Nauda 18281 37097 

  AKTĪVS KOPĀ 25076 43233 

 
PASĪVS 

I Fondi -74 7224 

 1. Mērķfondi 373 - 

 3. Rezerves fonds -447 7224 

     3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 7224 -3096 

     3.2. Pārskata gada rezerves fonds -7671 10320 

II Ilgtermiņa kreditori - - 

III Īstermiņa kreditori 25150 36009 

 

2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 

1488 407 

 3. Pārējie kreditori 23662   6865 

 4. Saņemtās valsts budžeta dotācijas - 28737 

  PASĪVS KOPĀ 25076 43233 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

N.P.K. Rādītāja nosaukums 
Pārskata gads 
01.01.2021.-
31.12.2021. 

Ieprieksējais 
pārskata gads 
01.01.2020.-
31.12.2020. 

I 
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās 
iemaksas 

682 576 

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 1842 95 

III Saņemtie mantojumi - - 

IV Saņemtās dotācijas 45753 61664 

V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 6615 6594 

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

14684 33618 

VII Citi ieņēmumi 1500 1270 

VIII Ieņēmumi kopā 71076 103817 

IX Izdevumi: 78374 93497 

  1. Naudas maksājumi personām - - 

 
2. Materiālu izdevumi 2998 12432 

 
3. Algas 21822 11993 

 
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 5917 3031 

 

5. Pamatlīzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana 

344 124 

 
6. Citi izdevumi 47293 65917 

X Nodokļi - - 

XI Izdevumi kopā 78374 93497 

XII Ieņēmumu un izdevumu starpība -7298 10320 
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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 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  

II Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 1842 95 

  

1. Vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 1469 30 

  

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 1000   

1.2. Ārvalstu juridiskās personas     

1.3. Fiziskās personas (rezidenti) 444 55 

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti)     

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 25    

1.6. Citi ziedotāji     

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 373 40 

  

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas     

2.2. Ārvalstu juridiskās personas     

2.3. Fiziskās personas (rezidenti) 373    

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti)     

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji  40 

2.6. Citi ziedotāji     

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 1247 40 

  

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

1247 0 

 2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 1247  

   1.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 1247  

  1.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem   

 2.2. Administratīvajiem izdevumiem   

 2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem   

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

 40 

  

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem  40 

  
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 712 117 

  
1. 

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

339 117 

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

373 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. 
Līga Stafecka   20,00 

Demokrātijas kafejnīcas 
vajadzībām 

-  0   

2. 
Inese Ločmele  30,00 

Ziedojums Demokrātijas 
kvartālam 

-  0   

3.  
Inga 
Kripšēvica  

 290,00 
Ziedojums Demokrātijas 
kvartālam 

-  0   

4. 
Agnese 
Lapsiņa  

 5,00 
Ziedojums Demokrātijas 
kvartālam 

-  0   

5. Katrīna 
Spuleniece-
Aišpure 

 8,00 
Ziedojums Demokrātijas 
kvartālam 

-  0   

6. 
Ina Celitāne  20,00 

Ziedojums Demokrātijas 
kvartālam 

-  0   

7. 
Dagmāra 
Beitnere-Le 
Galla  

 200,00 
Neierobežotai 
lietošanai 

Demokrātijas 
festivāls Kuldīgā 
2021 

Autoratlīdzība un 
norises teritorijas 
labiekārtošanas 
pakalpojums 

200,00 
Pilsoniski 
aktīvā 
sabiedrība 

90 

8. 
Rudīte Viduša  3,18 

Neierobežotai 
lietošanai 

-     

9. Jeļizaveta 
Klimanova  

 2,88 
Neierobežotai 
lietošanai 

-     

10. 
Rebeka Jannu   3,00 

Neierobežotai 
lietošanai 

-     

11. 
Artis Aizstrauts   10,00 

Neierobežotai 
lietošanai 

-     

12. Laila  
Jankovska  

 15,00 
Neierobežotai 
lietošanai 

-     
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13. 
Ieva Tikuma  10,00 

Neierobežotai 
lietošanai 

-     

14. 
Mārtiņš Šteins  100,00 

Neierobežotai 
lietošanai 

-     

15.  

Juris Pūce   100,00 
Neierobežotai 
lietošanai 

Demokrātijas 
festivāls Kuldīgā 
2021 

Autoratlīdzība un 
norises teritorijas 
labiekārtošanas 
pakalpojums 

47,14 
Pilsoniski 
aktīvā 
sabiedrība 

90 

16. 

SIA 
TestDevLab  

40103486142 1000,00 
Neierobežotai 
lietošanai 

Demokrātijas 
festivāls Kuldīgā 
2021 

Autoratlīdzība un 
norises teritorijas 
labiekārtošanas 
pakalpojums 

1000,00 
Pilsoniski 
aktīvā 
sabiedrība 

0 

17. 
Anonīmi - 25,00 

Neierobežotai 
lietošanai 

-     

Kopā: 1842,06       
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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 

vispārējie ziedojumi 
(neierobežotai lietošanai) 

sabiedriskā 
labuma 
darbībai   

(SL) 

administratī - 
vajiem 

izdevumiem 
(AI) 

citiem mērķiem 
un 

uzdevumiem 
(SC) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Autoratlīdzība Mārtiņam 

Gailim par dalību izrādes 

“Demokrātija un…” 

izpildīšanā un izrādīšanā 

2021. gada 6. augustā 

450,00 450,00 450,00     

Pilsoniskās 

sabiedrības 

attīstība 

NVO, 

pilsoniskā 

sabiedrība 

20 

2.  

Samaksa SIA "Paveiks" par 

teritorijas Mucenieku ielā 9, 

Kuldīgā sagatavošanas 

darbiem pasākumam 

"Demokrātijas festivāls" 

797,14 797,14 797,14     

Pilsoniskās 

sabiedrības 

attīstība 

NVO, 

pilsoniskā 

sabiedrība 

70 

3. 
Mobilly platformas komisija 

elektroniskās naudas 

darījumos 

 0,30 0,30    0,30        

Kopā 1247,44 0,00 1247,14 0,30 0,00   90 

 

Kurzemes NVO centra valdes priekšsēdētāja    Elīna Futraka 

Kurzemes NVO centra valdes locekle     Maija Jankovska 

Grāmatvede        Elīna Futraka 

2022. gada 16. jūnijā 


