
Valsts ieņēmumu dienesta Jēkabpils teritoriālā iestāde 

 

ZIŅOJUMS 

pie 2017. gada pārskata 

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese    

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs”, Brīvības iela 45, Jēkabpils  

2. Organizācijas reģistrācijas numurs 40008108696, datums 30.11.2006 

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums) 
        

Agita Pleiko (no 01.04.2014.) 

Ligita Upīte (no 06.04.2017.) 

Lāsma Zēberga (no 18.01.2016.) 

Ieva Kasparoviča (no 06.04.2017.) 

Normunds Pastars (no 06.04.2017.) 

Aleksandrs Kalniņš (no 13.04.2015.līdz 24.10.2017.miris)  

           

4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas: 
29 dalībnieki- 

1. Jēkabpils invalīdu biedrība 

2. Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma" 

3. Daugavas Vanagu Latvijas apvienības Jēkabpils nodaļa 

4. Latvijas Neredzīgo biedrības Jēkabpils terit. org. valde 

5. Biedrība “Kristīgai paaudžu kopībai "Tilts"” 

6. Jēkabpils krievu biedrība "Rodņik" 

7. SDK “Alianse” 

8. Jauniešu klubs "13.pirmdiena" 

9. Biedrība "Vecāki izglītības atbalstam" 

10. Latvijas Politiski represēto biedrības Jēkabpils nodaļa 

11. Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība 

12. Biedrība "Dialogs Plus" 

13. biedrība “Jauniešu biedrība  CENTRS” 

14. Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” 

15. Biedrība „MC Brīvības gari”  

16. Biedrība „Vides un tūrisma attīstības klubs „Sēlija”” 

17. Jēkabpils baltkrievu biedrība „Spatkanne” 

18. Biedrība „SKN sports” 

19. Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste” 

20. Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Cerību sala” 

21. Ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība „Javir” 

22. Biedrība „Holista” 

23. Poļu kultūras biedrība „Rodacy” 



24. Biedrība “Daugavas Pārupieši” 

25. Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība 

26. Biedrība “Par ķepām” 

27. Biedrība “Ungurmuiža” 

28. Biedrība “TDK Pastalnieki” 

29. Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrība “Belovodije” 

   Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” reģistrēta 2006. gada 30.novembrī, 

apvienojoties 12 nevalstiskajām organizācijām. 2017. gada beigās “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” biedru skaits sasniedza 29 biedrus – juridiskas  personas no Jēkabpils 

pilsētas un tuvējiem novadiem, kas savu darbību koncentrē salīdzinoši dažādās jomās, 

izvērš vietēja, reģionālā un atsevišķos gadījumos – arī nacionāla mēroga darbības 

aktivitātes. Pārskata gada laikā biedrībā iestājušies 3 jauni biedri: biedrība “Ūsiņš”, 

“Jauniešu biedrība “Centrs””, Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrība 

“BELOVODIJE””, izstājies 1 biedrs: LKLSSB Jēkabpils nodaļa. Biedrība “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” darbojas kā biedrību platforma – dažādu jomu organizāciju oficiāli 

reģistrēts sadarbības tīkls. Biedrības galvenais darbības mērķis ir pārstāvēt nevalstisko 

organizāciju intereses vietējā un reģionālajā līmenī, sadarbojoties ar citām nacionāla 

līmeņa NVO platformām un attīstot sadarbību ar valsts, pašvaldību sektoru un 

komercsektoru, veicinot brīvprātīgo darbu. No jauna noteiktie mērķi ir veikt interešu 

aizstāvību, pārstāvot cilvēkus ar īpašām vajadzībām, attīstīt darbu ar jaunatni, tai skaitā 

– iesaistot sabiedriskajā dzīvē, lēmumu pieņemšanā un dažādos veidos atbalstot jauniešu 

iniciatīvas.  

2017.gadā biedrība strādājusi atbilstoši biedrības statūtiem, kas nosaka piecus 

sasniedzamos darbības mērķus: 

1. Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības 

attīstības veicināšana – šī mērķa sasniegšanai veicot sekojošas aktivitātes:  

 Izveidojusi un organizējusi struktūrvienības “Sociālās rehabilitācijas Dienas 

centrs “Kopā būt”” darbību, atbalstot senioru un citu sociālās atstumtības 

riskam pakļautu sabiedrības grupu pārstāvju sociālās integrācijas sekmēšanu; 

 Labdarības akciju veidošana – regulārai grāmatu un žurnālu apmaiņai 

kopienā “Grāmatas otrā elpa” un ziedojumu akcijas organizēšana 60 pašadītu 

vilnas zeķu dāvināšanā Jēkabpils reģionālās slimnīcas Bērnu nodaļai, 

slimnīcas kapelai un Krustpils novada pansionāta “Jaunāmuiža” 

iemītniekiem; 

 Izteikusi viedokli un sekojusi līdzi Ministru kabineta un NVO Memoranda 

padomes iniciatīvām;  

 

2. Veidot saikni starp indivīdiem un sabiedrības grupām un saikni starp indivīdiem, 

sabiedrības grupām, privāto sektoru, valsti un pašvaldību,  rosinot indivīdu iesaisti 

sabiedrisko organizāciju darbā:  

 Veikusi sadarbību ar valsts iestādēm – Nodarbinātības valsts aģentūru, 

Sabiedrības integrācijas fondu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru; 

 Nodrošinot Jēkabpils nevalstisko organizāciju sadarbību un sadarbību ar 

Jēkabpils pilsētas pašvaldību, veicot konsultatīvas darbības un organizējot 

infodienas; 



 Veicot sadarbību ar nacionāla līmeņa NVO divās sadarbības platformās – 

1.Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) un 2.Pretnabadzības tīkls (EAPN); 

 Nodrošinājusi stratēģisko partnerību Jēkabpils pilsētas pašvaldības realizētā 

projektā “Proti un dari!”; 

 Nodrošinājusi partnerību biedrības „Zemgales NVO centrs” projektiem, 

veicot konsultācijas, nodrošinot tehniskos resursus, organizējot atbalsta 

pasākumus, piedaloties Kultūras ministrijas Zemgales NVO projektu 

konkursa organizēšanā; 

 Veicinājusi MVO interešu aizstāvību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, 

piedaloties pašvaldības komiteju un domes sēdēs, budžeta komisijas sēdēs 

(bez balsstiesībām), darba grupās un sniedzot tajās priekšlikumus; 

 Organizējot NVO forumu Jēkabpilī; 

 Piedalījusies NVO sadarbības stiprināšanā, reizi mēnesī visa gada garumā 

turpinot izdot Vidusdaugavas reģiona NVO e-avīzi un izsūtot to vairāk nekā 

400 abonentiem visā Latvijā; 

 Sadarbībā ar biedrību “Izglītības iniciatīvu centrs” veicot pētījumu un 

realizējot tā izplatīšanu valsts un nevalstiskā sektora mērķauditorijās par 

valsts/pašvaldību funkciju deleģējuma iespējām nevalstiskajam sektoram un 

šāda veida pieredzi Vidusdaugavas reģionā; 

 Sekmēta labās prakses apmaiņa Norvēģijā, Zemgalē un Kurzemē par 

inovatīviem sociālajiem pakalpojumiem, sekmīgu informācijas apriti un 

sadarbības iespējām valsts un nevalstiskā sektora līmenī; 

 Realizēta akcija “Palīdzēsim deputātiem sastādīt 2018.gada budžetu”, 

tādējādi rosinot iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti; 

 Stiprināta NVO līderu kapacitāte, organizējot divu dienu apmācības ar 

atgriezenisko saiti un sekojošu interaktīvu diskusiju par līderības lomu NVO 

darbībā un sadarbībā ar pašvaldību; 

 Biedrības pārstāvis piedalījies Ministru kabineta (MK) un nevalstisko 

organizāciju (NVO) konferencē “Līdzdalība=partnerība”; 

 Organizēta “NVO diena”  

 

3. Sekmēt brīvprātīgo darbu:  

 Organizējot brīvprātīgā darba akciju “Brīvprātīgais uz 1 dienu” 

Vidusdaugavas reģionā; 

 Organizējot 2017.gada aktīvāko brīvprātīgo godināšanu NVO forumā; 

 Dažādos brīvprātīgajos darbos iesaistot 40 brīvprātīgos, par ko noslēgti 

brīvprātīgā darba līgumi, veikta darba stundu uzskaite; 

 Nodrošinot Nodarbinātības Valsts aģentūras vietnes www.brivpratigie.lv 

administrēšanu un popularizēšanu Vidusdaugavas reģionā; 

 2017.gadā biedrība pieteikta un ieguvusi nomināciju “Gada brīvprātīgais” kā 

biedrība, kas organizē brīvprātīgo darbu. 

 

4. Atbalsta sniegšana personām ar īpašām vajadzībām (invaliditāti), invalīdu un 

viņu ģimeņu locekļu interešu aizstāvība:  

 Organizējot 2 subsidēto darbavietu izveidi un uzturēšanu biedrībā;  

 Organizējot diskusiju par cilvēku ar īpašām vajadzībām interešu aizstāvības 

iespējām Jēkabpilī; 

 Organizējot personu ar īpašām vajadzībām iesaistīšanos biedrības 

struktūrvienības “SR Dienas centrs “Kopā būt”” nodarbībās un fonda 

http://www.brivpratigie.lv/


“Ziedot.lv” atbalstītajās filcēšanas darbnīcās. 

 

5. Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 

sabiedriskajā dzīvē šādos veidos: 

a. nodrošinot iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un 

kompetences neformālas izglītības ceļā:  

 Nodrošinājusi 9 jauniešu darbam nepieciešamo iemaņu apgūšanu 

nevalstiskajā sektorā sadarbībā ar NVA Jēkabpils reģionālo filiāli un šīs 

iespējas popularizēšanu Vidusdaugavas reģiona NVO sektorā;  

 Nodrošinot vienu darba vietu Valsts Probācijas klientam – jaunietim;  

 Iesaistoties kā stratēģiskais partneris Jēkabpils pilsētas pašvaldības realizētā 

projektā “Proti un dari!”, nodrošinājusi jauniešiem nepieciešamo prasmju 

attīstīšanu individuālo un grupu nodarbību veidā; 

 Radošo EURODESK darbnīcu pasākumā jauniešiem radot iespēju pašiem 

veidot projektu sagataves par Eiropas brīvprātīgā darba iespējām;  

b. nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku:  

 organizējot un uzrunājot piedalīties ikgadējā brīvprātīgā darba akcijā 

“Brīvprātīgais uz 1 dienu” tieši jauniešus;  

 organizējot biedrībā interešu pulciņu audio un video prasmju uzlabošanai, 

kuru vadīja jaunietis (subsidētā darba vieta); 

 uzrunājusi jauniešu mērķauditoriju skolās iesaistīties regulārās pašu veidotās 

labdarības akcijās; 

 organizējusi interaktīvu diskusiju jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

“Kāda jēga kaut ko darīt?”, tās laikā demonstrējot reālus piemērus aktīvas 

pilsoniskās pozīcijas veidošanā; 

 EBD projekta “Share and like volunteering” ietvaros organizēti medijpratības 

klubs un Vidusdaugavas jauniešu diskusiju klubs; 

 Organizēti 2 pasākumi sadarbībā ar Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru 

“Eiropas pilsēta Jēkabpils”, “Creative experience of EVS”; 

c. nodrošinot jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas 

informācijas pieejamību:  

 Veikti regulāri skolu apmeklējumi informatīvo stundu laikā, stāstot par 

EURODESK un Erasmus+ programmas EBD projektu iespējām; 

 darbojoties kā EURODESK reģionālais pārstāvis Vidusdaugavas reģionā un 

organizējot informatīvās stundas;  

 realizējot Eiropa brīvprātīgā darba projektus Jēkabpilī un Vidusdaugavas 

reģionā un sniedzot jauniešiem informāciju par viņu iespējām izmantot 

projekta aktivitātes un pašiem piedalīties EBD; 

 Organizētas tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem Jēkabpils pilsētas, Pļaviņu un 

Neretas novados.  

d. atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu 

intelektuālajai un radošajai attīstībai:  

* informējot jauniešu līderus Jēkabpilī par darba ar jaunatni stratēģijas izstrādes procesu 

un iesaistot stratēģijas izveides darba grupā JSPA administrētā Latvijas valsts projektā 

“Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt”;  

* organizētas nodarbības neformālās nodarbības jauniešu mediju prasmju apguvē, 

angļu valodas pilnveidošanā, citu valodu apguvē (franču, spāņu).  

     

      



5. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem 

5.1.  Noteikumu par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem 

14.punktā minēto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības 

pamatojums (pamatlīdzekļu nosaukums, sākotnēja un atlikusī vērtība, pamatojums 

saskaņā ar minēto noteikumu 13.punktu)  

Ilgtermiņa ieguldījumi 
   

    
Postenis / Ilgtermiņa ieguldījumu veids 

Ilgtermiņa ieguldījumi 

kopā. t.sk. 

Nemateriālie 

ieguldījumi 
Pamatlīdzekļi 

              Sākotnējā vērtība       

Uz 01.01.2017. 4352 - 4352 

Iegāde un izgatavošana + 717 110 607 

Pārvietošana un izņemšana no darbības 

+ - 
      

Uz 31.12.2017. 5 069 110 4 959 

       Nolietojums (vērtības 

norakstījumi) 
      

Uz 01.01.2017. 1612 - 1612 

Aprēķināts pārskata gadā + 1892 - 1892 

Izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības 

- 
  -   

Uz 31.12.2017. 3 504 - 3504 

         Atlikusī vērtība       

Uz 01.01.2017. 2740 - 2740 

Uz 31.12.2017. 1 565 110 1455 

        

6. 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)      

6.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās     

6.2. 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   

6.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa 

virzieniem – pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības 

samazinājums  

Mērķziedojumu izlietojums 2017.gadā: 

  Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana, 
atbalstot inovatīvas  iniciatīvas biedrības 
darbībā   12 311 

 „NVO Vidusdaugavas  e-avīzes”  ikmēneša 
izdevumu atbalsts 283 

Kopā: 12 594 

 



7. Informācija par nodokļiem un nodevām      

7.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu 

un nodevu veidiem       
 
Nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumi  
 

Pārmaksātie/ 
(maksājamie) 

Atlikums uz 
01.01.2017. 

Aprēķināts Samaksāts 
Atlikums uz 
31.12.2017 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 

244 4460 4555 149 

Sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 

449 6556 6670 335 

Uzņēmējdarbības riska 
valsts nodeva 

0 12 12 0 

Nekustamā īpašuma 
nodoklis 13 13 26 0 

Kopā 706 11 041 11 263 484 

 

7.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli 

atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un 

atlaidēm  

Ar 01.02.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājas 

G. Kalnietes lēmumu (vēstule) Nr.6 (01.02.2018.) un pamatojoties uz likuma "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 3.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

37. panta otrās daļas 1.punktu un 17.12.2015. Jēkabpils pilsētas domes saistošo 

noteikumu Nr.37 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā” 3., 11.10., 12.8., 14. punktiem atlaide 

piešķirta 90 % apmērā un par summu 118.45 EUR. 

 

7.3. 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   

Biedrībai „Jēkabpils NVO resursu centrs” pārskata periodā nav nodokļu parādu.  

8. 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  
  

Biedrībai „Jēkabpils NVO resursu centrs” pārskata periodā nav bijušas parādsaistības un 

nav galvotāja statusā.  

9. 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 pārvaldes institūcijas locekļu atlīdzības izdevumi 2017.gadā 

    

Vārds, uzvārds Amats Mērķis 
Izdevumu 

summa (EUR) 

Aleksandrs 
Kalniņš 

valdes 
loceklis 

Ceļa izdevumu kompensācija uz/no SIF 
un Norvēgijas karalistes vēstniecības 
Latvijā rīkoto EEZ FI programmas 
noslēguma pasākumu Rīgā 

10,50 

Aleksandrs 
Kalniņš 

valdes 
loceklis 

Ceļa izdevumu kompensācija uz/no 
apmācībām Rīgā par jauniešu ar 
invaliditāti iesaisti dažādos pasākumos 

10,50 

Kopā: 21,00 
  

10. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba 

algas kopsumma       

Saskaņā ar Darba līgumiem 2017.gadā:  

Nodarbināto skaits  5 

Darba algas kopsumma (EUR) 18 578 

     

11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu   

 2017 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 5 311 
Jaunatnes straptautisko programmu aģentūra 18 064 
Sabiedrības integrācijas fonds 15 000 
Nodarbinātības valsts aģentūra 12 814 
Latvijas Jaunatnes Padome 200 

Kopā: 51 389 
 No Jēkabpils pilsētas pašvaldības saņemtie 1500 EUR 2017.gadā izlietoti NVO foruma 

„Aktīvs un nepieradināts” organizēšanai un  un mērķu sasniegšanai. 
 No Jēkabpils pilsētas pašvaldības saņemtie  197 EUR 2017.gadā izlietoti pilsētas svētkos 

radot „Brīvprātīgo sajūtu laboratoriju”, tās aktivitāšu īstenošanai un mērķu 
sasniegšanai. 

 No Jēkabpils pilsētas pašvaldības saņemtie 219 EUR 2017.gadā izlietoti projekta 
"Spēlēsim galda tenisu ārā" aktivitāšu īstenošanai un mērķu sasniegšanai. 

 No Jēkabpils pilsētas pašvaldības kā sadarbības partnerim saņemtie 3 395 EUR 
2017. gadā izlietoti projekta „PROTI un DARI” mērķu sasniegšanai. 

 No Jaunatnes straptautisko programmu aģentūras saņemtie 16 314 EUR izlietoti 
projekta „Volunteers change Jekabpils” Nr.2015-2-LV02-KA105-000866 aktivitāšu 
īstenošanai un mērķu sasniegšanai.  

 No Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras saņemtie 1 750 EUR 2017.gadā 
izlietoti Eurodesk reģionālo koordinatoru aktivitāšu īstenošanai un mērķu sasniegšanai. 

 No Sabiedrības integrācijas fonda saņemtie 15 000 EUR 2017.gadā izlietoti projekta 
"Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās 
organizācijās””, līguma Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/042/09, aktivitāšu īstenošanai un 



mērķu sasniegšanai. 
 No Nodarbinātības valsts aģentūras saņemtie 3 052 EUR 2017.gadā izlietoti ESF 

projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākuma „Darbam 
nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”  aktivitāšu īstenošanai un mērķu 
sasniegšanai.  

 No Nodarbinātības valsts aģentūras saņemtie 6 842 EUR izlietoti ESF projekta 
„Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 līguma par 
bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums 
noteiktām personu grupām” Nr. 24.15-3/16 aktivitāšu īstenošanai un mērķu 
sasniegšanai.  

 No Nodarbinātības valsts aģentūras saņemtie 2 920 EUR izlietoti ESF projekts „Jauniešu 
garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/00 līguma par bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanu 
atbalsta pasākumā „Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi 
noteiktām personu grupām)” Nr. 24.12.6-2/4 aktivitāšu īstenošanai un mērķu 
sasniegšanai.  

 No Biedrības  "Latvijas Jaunatnes Padome" saņemtie 200 EUR 2017.gadā izlietoti 
projekta „Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas 
prezidentūras Eiropas Savienības padomē” (Līguma Nr.  2015-1-LV02-KA347-000693) 
aktivitāšu īstenošanai un mērķu sasniegšanai. 
 
 

12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi 

par katru pamatlīdzekļu veidu)   

12.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās  

Ziedojumā saņemto pamatlīdzekļu pārskats par 2017.gadu: 

Atlikums pārskata gada sākumā 930.00 

Atlikums pārskata gada beigās 232.32 

12.2. Nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā    

Nosaukums 
Iegādes 

datums 

Nolietoj

amā 

vērtība 

Pārskata 

gada 

nolietoju

ms 

Uzkrātais 

nolietoju

ms 

Atlikusī 

vērtība 

Skaits 

gr.uzsk. 

Skaits 

faktiskais 

Stacionārais dators 

1A_ELITE INTEL i3 

Home + datorpele USB + 

tastatūra USB 15.12.2016 105,00 78,72 78,72 26,28 1 1 

Monitors BenQ GL955A 15.12.2016 40,00 30,00 30,00 10,00 1 1 

Portativais dators DELL 15.12.2016 160,00 120,00 120,00 40,00 1 1 

Projektors BenQ MX505 15.12.2016 130,00 97,56 97,56 32,44 1 1 

Digitāla spoguļkamera 

Canon EOS 1200D   15.12.2016 150,00 112,56 112,56 37,44 1 1 

Digitāla spoguļkamera 

Canon EOS 1200D  15.12.2016 150,00 112,56 112,56 37,44 1 1 

Stacionārais dators 

1A_ELITE INTEL i3 

Home SSD + datorpele 

USB + tastatūra USB 15.12.2016 105,00 78,72 78,72 26,28 1 1 

Monitors BenQ GL955A 15.12.2016 40,00 30,00 30,00 10,00 1 1 



Projektora ekrāns Elite 

Screens T85UWS1 

Tripod Pull Up Screen 15.12.2016 50,00 37,56 37,56 12,44 1 1 

Kopā: 930.00 697.68 697.68 232.32  

           

13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem  

13.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās    

13.2. Vērtības norakstīšana pārskata gadā      

   

Biedrībai „Jēkabpils NVO resursu centrs” uz pārskata perioda sākumu nav atlikuma par 

ziedojumā saņemtiem krājumiem un 2017.gadā ziedojumā vai dāvinājumā krājumi nav 

saņemti.    

14. Informācija par postenī "Debitori" esošajiem prasījumiem no citām personām (ja tādi 

ir), kas saņēmušas ziedotos finanšu līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajam mērķim no 

biedrības vai nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss 

(piemēram, saņemtā ziedojuma pārdalīšana (nodošana) citai biedrībai un nodibinājumam, 

ja nav saņemti ziedojuma izlietojumu apliecinoši dokumenti no šīs biedrības vai 

nodibinājuma)            

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” pārskata periodā nav veikusi ziedojumu 

pārdalīšanu citām biedrībām.      

15. Informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas 

Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem pārskata gadā 

un šo līdzekļu atlikumi pārskata gada beigās  

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” pārskata periodā nav saņēmusi finansējumu no 

Eiropas Savienības, EEZ un citiem ārvalstu fondiem. 

 

16. Informācija par postenī "Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem" 

esošajiem dzīvojamās mājas īpašnieku veiktajiem naudas maksājumiem par turpmākajos 

periodos veicamajiem dzīvojamās mājas uzturēšanas vai uzlabošanas un attīstīšanas 

darbiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu pārskata gadā par katru konkrēto apsaimniekoto 

dzīvojamo māju atsevišķi         

  

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” 2017.gadā nav veikusi šāda veida maksājumus. 

          

17. Informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem 

ieņēmumiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu sabiedriskā labuma darbības jomai, ja 

pārskatu sniedz biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss    

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2017.gadā 
 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības maksājumi saskaņā ar līgumu 9600 

Par pakalpojumu sniegšanu Jēkabpils pilsētas pirmspensijas un 
pensijas vecuma personām SR Dienas centrā "Kopā būt" 819 



Dažādi ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībai, Sociālajam dienestam, biedrībai "Zemgales NVO 
centrs", u.c. biedrībām 2 326 

Kopā: 12 745 

Saimnieciskās darbības izdevumi 2017.gadā 
 

Darba algas, slimības naudas, ikgadējais atvaļinājums 9822 

VSAOI darba devēja daļa 2317 
Izdevumi biedrības aktivitāšu/projektu realizācijai un biedrības 
darbības nodrošināšanai 606 

Kopā: 12 745 

         

Atbildīgā persona   Agita Pleiko                  ___________________    
         vārds, uzvārds  paraksts     


