
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008038666
Nosaukums ZEMGALES NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU ATBALSTA CENTRS
Adrese Lielā iela 15–2, Jelgava, LV-3001
Taksācijas periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008038666 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Darbinieku skaits 5
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008038666 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Debitori 120 1 376 4 049
IV. Nauda 140 36 789 39 846
Apgrozāmie līdzekļi 80 38 165 43 895
Kopā aktīvi 150 38 165 43 895

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Pamatfonds 20 42 148 26 537
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -4 497 15 611
3. Rezerves fonds 40 -4 497 15 611
I. Fondi 10 37 651 42 148
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 90 0 1 178
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 514 569
III. Īstermiņa kreditori 80 514 1 747
Kopā pasīvi 120 38 165 43 895
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008038666 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 2 165 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 70 856 38 800
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 5 537 13 659
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 107 360 0
VII. Citi ieņēmumi. 60 0 142 004
1. Naudas maksājumi personām. 90 9 331 12 308
3. Algas. 110 24 492 16 853
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 5 900 4 060
6. Citi izdevumi. 140 134 692 145 631
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 185 918 194 463
IX. Izdevumi. 80 174 415 178 852
XI. Izdevumi kopā. 160 174 415 178 852
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 11 503 15 611
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008038666 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 2 165 0
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 2 165 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 2 165 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 2 165 0
2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 2 165 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 2 165 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 2 165 0
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008038666 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro) Mērķis Komentārs

1 Fiziskā
persona
rezidents

LV 13075510041 CĪRULIS
JURIS

1 000,00 Noteiktam mērķim

2 Fiziskā
persona
rezidents

LV 25066510013 CAUNE
ULDIS

300,00 Noteiktam mērķim

3 Fiziskā
persona
rezidents

LV 31085910005 GAITIS
GRŪTUPS

865,00 Noteiktam mērķim

Kopā (euro) 2 165,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 2 165,00
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008038666 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs
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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008038666 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts Ziedojumu un dāvinājumu
izlietojums (euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (euro)
vispārējie ziedojumi (neierobežotai

lietošanai), t.sk. anonīmi
mērķziedojumi (noteiktiem

mērķiem), t.sk. anonīmi
no tiem kopā anonīmi ziedojumi un

dāvinājumi
1 2 3 4

1 Grāmata Vērts dzīvot Latvijā 2 165,00 2 165,00
Kopā 2 165,00 0,00 2 165,00 0,00
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008038666 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums 2020_Zinojums.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

Sagatavoja ULDIS DŪMIŅŠ
E-pasts uldis@zemgalei.lv
Tālrunis 29802373

Dokumenta numurs EDS: 78186257 Dokumenta sagatavotājs: ULDIS DŪMIŅŠ

Parakstītāja vārds, uzvārds: ULDIS DŪMIŅŠ Parakstīšanas datums: 30.09.2021
Parakstītāja personas kods: 20048110005 Parakstīšanas laiks: 13:47:54
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Saskaņā ar Ministru kabineta 
2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 


 
 
 
Valsts ieņēmumu dienesta ZEMGALES teritoriālā iestāde  
              (pēc organizācijas atrašanās vietas) 


 


ZIŅOJUMS 
pie 2020. gada pārskata 


 
1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese: 
Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” 
Adrese: Lielā iela 15-2, Jelgava LV-3001 
 
2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 
40008038666 
 
3. Ziņas par valdes locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums) 
3.1. Uldis Dūmiņš, 13.06.2005. 
3.2. Tekla Žabova, 13.06.2005. 
3.3. Tamāra Gžibovska, 13.06.2005. 
3.4. Inese Pakrēsle, 13.06.2005. 
3.5. Ingrīda Lisovska, 13.06.2005. 
 
4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības 
no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm 
Zemgales NVO centrs savu mērķu sasniegšanai, piesaistot līdzekļus izmanto vairākas metodes: 


• Dalība projektu konkursos un projektu ieviešana (valsts budžeta projektu konkursi, ES fondu 
finansējums, pašvaldības dotācija); 


• Dotācijas no valsts budžeta – valsts pārvaldes uzdevumu deleģējums, atbalstot Zemgales 
plānošanas reģiona biedrības pilsoniskās sabiedrības, starpkultūru dialoga un 
mazākumtautību atbalsta jomās; 


• Apmācības NVO līderiem un interesentiem – angļu valodu klubi; 
Saimnieciskā darbība – tulkojumi, apmācību organizēšana, pasākumu rīkošana. Saimnieciskā 
darbība nodrošina nelielu, taču būtisku finansējumu biedrības darbībai. 


 
5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 


1. Reģionāla mēroga organizācija, kura darbojas visā Zemgales plānošanas reģionā; 
2. Organizācija, kuras mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību; 
3. Vairāk kā 20 gadu laikā ir atbalstīts NVO sektors Zemgales reģionā, veicot regulāras un 


nepārtrauktas konsultācijas interesentiem un NVO, rīkoti apmācību pasākumi, NVO 
informācijas dienas, īstenoti vairāki apjomīgi projekti, to skaitā ESF projekts „Sociālās 
partnerības attīstība Zemgales plānošanas reģionā”, kura ietvaros notikušas apmācības 
vairākās Zemgales pilsētās, kā arī izstrādāta sociālās partnerības programma Jelgavas 
pilsētas NVO; īstenoti divi EEZ Darbības atbalsta programmas projekti; vairāki ES līmeņa 
projekti programmās Grundtvig, Daphne III (EK), ERASMUS+ (pieaugušo izglītības jomā un 
jaunatnes mobilitātes jomā), kā arī Zemgales NVO Centrs vairākus gadus ieviesis Zemgales 
NVO Resursu Centra projektus, iesaistot un nodrošinot reģionālo konsultantu nepārtrauktu 
darbību kopš 2006.gada, pārklājot visu Zemgales plānošanas reģionu. 


4. Zemgales NVO Centram ir cieša sadarbība ar aptuveni 250 reģiona organizācijām, 
pakalpojumi tiek sniegti vairāk kā 600 NVO pārstāvjiem. Cieša sadarbība (darbs komisijās, 
darba grupās un līdzdalība projektu ieviešanā) Zemgales plānošanas reģionā (t.sk. 







partnerība projektos), Zemgales enerģētikas aģentūrā, Latvijas Pilsoniskajā aliansē u.c. 
Apmācības lauku konsultantiem, reģiona jauniešiem, NVO tiek veiktas arī sadarbībā ar 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru. 


5. Zemgales NVO Centra mērķgrupa ir ne tikai NVO, bet arī jaunieši un to pilsoniskās līdzdalības 
veicināšana. Vairāku gadu laikā biedrība cieši sadarbojas ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti, tika organizētas kopīgas aktivitātes arī ar Jelgavas Tehnikumu jauniešu, kuri ir 
pakļauti priekšlaicīgam mācību pamešanas riskam motivēšanai un labvelīgas vides radīšanai. 


6. Zemgales NVO Centrs pārstāv un aizstāv savas mērķauditorijas intereses gan pašvaldības, 
gan arī valsts līmenī. 


 
Zemgales NVO Centrs kā reģionāls NVO interešu aizstāvis: 


1. Piedalās pašvaldību komisijās un konsultatīvajās padomēs (skat.zemāk) 
2. Pārstāv Zemgales NVO sektora intereses valsts pārvaldes līmenī (IZM, LM, t.sk. valsts 


iestādēs, kā, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts probācijas dienests u.c.) 
3. NVO sektora popularizēšana un iesaiste organizācijās, sadarbojoties ar Latvijas 


Lauksaimniecības universitāti, Zemgales jauniešu centriem (iesaistot vietējos un 
starptautiskos brīvprātīgos) un rīkojot NVO info dienas, kurās piedalās interesenti 


4. Vietējā un starptautiskā brīvprātīgā darba attīstība – pieejama datu bāze zemgalei.lv par 
organizācijām, kurās var iesaistīties kā brīvprātīgais Zemgalē, kā arī vairāk kā 70 jauniešiem 
no Latvijas ir bijusi iespēja strādāt ārvalstīs kā brīvprātīgajiem, savukārt Zemgales NVO 
Centrā uzņemti vairāk kā 65 brīvprātīgie no Eiropas, Ukrainas, Baltkrievijas, Latīņamerikas, 
Armēnijas, Gruzijas u.c. valstīm 


5. Dalība Latvijas un Zemgales līmeņa NVO – Latvijas Pilsoniskā alianse (t.sk. MK un NVO 
sadarbības memoranda padome) un Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra. Tādā veidā 
pārstāvot reģiona NVO intereses un nodrošinot līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos. 
 


Papildus aktivitātes lūdzu skatīt zemāk, kur apkopotā veidā parādītas dažādas komisijas, darba 
grupas un organizācijas, kur Zemgales NVO Centrs ir iesaistījies. 



http://www.zemgalei.lv/





 


 
 


6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem  
 
Zemgales NVO centrs savu mērķu sasniegšanai piesaista lielākoties ES fondu līdzekļus, kuros ir 
noteiktas budžeta pozīcijas, kuras parādās arī ieņēmumu un izdevumu pārskata izdevumu sadaļā. 
Rezerves fondā iekļautie līdzekļi ir projektu līdzekļi, kas paredzēti projektu ieviešanai 2018. un 2019. 
gadā un nākamajos gados. 
Saimnieciskā darbība ir saistīta ar tulkojumu veikšanu un valodu apmācību. 
 
6.1.  Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums 
(Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 14.punktā 
minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums) 
- 
7. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo 
informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes 
institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu) 
n/a 


NVO interešu pārstāvniecība: 


o Zemgales plānošanas reģiona darba grupa 


o Jelgavas domes integrācijas lietu komisija 


o Nodarbinātības Valsts aģentūras Jelgavas filiāles 
konsultatīvā padome 


o SIF Latvijas NVO Fonda Stratēģiskās plānošanas 
komiteja 


o Sadarbības memorands ar Labklājības ministriju 


o Kopš 2017.g. Valsts probācijas dienesta 
Zemgales reģionālā darba grupa 


o Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieks – Zemgale 
o Kopš 2020.g. - pievienošanās NVO un MK 


sadarbības memorandam 


Jaunatnes lietas: 


o IZM Strukturētā dialoga nacionālā 
darba grupa (kopš 2019.g. Eiropas 
jaunatnes dialogs) 


o Jelgavas domes jaunatnes lietu 
konsultatīvā padome 


o Sadarbība ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti – 
vieslekcijas par NVO un dalība 
eksaminācijas komisijā 







7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās  
Atlikumi ir saistīti ar projektu īstenošanu, avansa norēķiniem, kā arī izdevumiem, kas attiecas uz 
starptautisko projektu ieviešanu; projektu ilgums vidēji 24 mēneši (2 gadi). 
7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās avotiem 
– no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, no fondu 
līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem 
n/a 
7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – pārdale 
uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums 
n/a 
8. Informācija par nodokļiem un nodevām 
 
Organizācijas viens no darbības principiem ir savlaicīga un godīga saistību kārtošana, kas attiecas 
arī uz nodokļu nomaksu. Zemāk minētas nodokļos samaksātās summas sadalījumā pa nodokļu 
veidiem. 
 
8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un 
nodevu veidiem 
8.1.1. VSAOI kopsumma: 5900 EUR 
8.1.2. IIN kopsumma: 5354 EUR 
8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, 
norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm 
n/a 
8.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par 
nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda 
palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts 
budžetam vai pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu 
veidiem – pēc minēto datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju 
n/a 
8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, 
par biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), 
kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības. 
Norāda aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir 
nodrošināti ar ķīlu, par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par 
nodrošinājumu 
n/a 
8.5. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir 
saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības 
kopsumma un paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo 
skaitu gadā aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā 
datumā un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā 
Biedrības valdes priekšsēdētājam tiek regulāri maksāta alga atkarībā no piesaistīto projektu apmēra 
un budžetos paredzētajam atalgojumam. Valdes priekšsēdētājs ir vienīgais izpildinstitūcijas 
pārstāvis, kam ir izmaksāta alga. 
8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu 
darba algas kopsumma 
Vidēji gada laikā biedrībā strādājuši 5 nodarbinātie un vairāki speciālisti, kas piesaistīti vai nu uz 
darba līgumu, uzņēmumu līguma pamata vai autoratlīdzības līgumiem atkarībā no darba 
specifikas. 
 
 







Atbildīgā persona:      Uldis Dūmiņš 
 vārds, uzvārds paraksts 


 





