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Vadības ziņojums 

Vispārīgā informācija par biedrību 

 

Nosaukums       Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

Juridiskā adrese     Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201 

Reģistrācijas numurs  

un datums        40008108696, 30.11.2006. 

Ziņas par pārvaldes   1. Ligita Upīte, no 06.04.2017. 

institūcijas locekļiem,   2. Alla Beļinska, no 02.04.2019. 

amatā stāšanās datums  3. Lāsma Zēberga, no 06.04.2017. 

4. Velga Novika, no 13.04.2018. 

5. Normunds Pastars, no 06.04.2017. 

6. Daiga Zarkeviča, no 02.04.2019.  

 

Darbības mērķi 

1. Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājīgas attīstības veicināšana. 

2. Veidot saikni starp indivīdiem un sabiedrības grupām, privāto sektoru, valsti, pašvaldību, 

rosinot indivīdu iesaistīšanos sabiedrisko organizāciju darbā.  

3. Sekmēt brīvprātīgo darbu. 

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

locekļu interešu aizstāvība;  

5. Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē 

šādos veidos:  

5.1. nodrošinot iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences 

neformālas izglītības ceļā; 

5.2. nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku; 

5.3. nodrošinot jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību; 

5.4.atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai 

un radošajai attīstībai. 

 

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas 

47 dalībnieki- 

1. Jēkabpils invalīdu biedrība 

2. Invalīdu apmācības un dienas centrs “Ausma” 

3. Daugavas Vanagu Latvijas apvienības Jēkabpils nodaļa 

4. Biedrība KPK “Tilts” 

5. Jēkabpils krievu biedrība “Rodņik” 

6. SDK “Alianse” 

7. Jauniešu klubs “13.pirmdiena” 

8. Biedrība “Vecāki izglītības atbalstam” 

9. Latvijas Politiski represēto biedrības Jēkabpils nodaļa 
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10. Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība 

11. Biedrība “Jauniešu biedrība „CENTRS”” 

12. Biedrība “Vides iniciatīvu centrs” 

13. Biedrība “MC Brīvības gari”  

14. Biedrība “Vides un tūrisma attīstības klubs „Sēlija”” 

15. Jēkabpils baltkrievu biedrība “Spatkanne” 

16. Biedrība “SKN sports” 

17. Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste” 

18. Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Cerību sala” 

19. Ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība “Javir” 

20. Biedrība “Holista” 

21. Poļu kultūras biedrība “Rodacy” 

22. Biedrība “Daugavas Pārupieši” 

23. Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība 

24. Biedrība “Par ķepām” 

25. Biedrība “Ungurmuiža” 

26. Biedrība “TDK Pastalnieki” 

27. Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrība “Belovodije” 

28. Nodibinājums “Mārtiņa Fonds” 

29. Sporta klubs “Mustangs” 

30. Biedrība “Ūdenszīmes” 

31. Sporta biedrība “Pļaviņu pļāvēji” 

32. Biedrība “IN&GA” 

33. Z/s “Senči” 

34. Māmiņu biedrība “Atspulgs” 

35. Sporta deju klubs “Liberta” 

36. Biedrība “Teātra un deju studija “Experiment”” 

37. Biedrība “Ūsiņš”  

38. Ilvija Voiciša 

39. Toms Zekants 

40. Normunds Vīksne 

41. Daiga Zarkeviča 

42. Līga Bārbale 

43. Solvita Rubiķe 

44. Rūdolfs Samuls 

45. Reinis Renārs Vīlaks 

46. Ritma Komarova 

47. Anita Sproģe 

 

2019.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:  

 organizējusi struktūrvienības “Sociālās rehabilitācijas Dienas centrs “Kopā būt”” darbību, 

atbalstot senioru un citu atstumtības riskam pakļautu sabiedrības grupu pārstāvju sociālās 

integrācijas sekmēšanu – neformālās nodarbības angļu valodas apguvei, mākslas prasmju 

iepazīšanai un attīstīšanai, nodarbības kokapstrādes darbnīcā brīvprātīgā Daiņa Zeltiņa vadībā, 
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pieredzes iepazīšanas izbraucienu, tikšanās ar dažādu konfesiju mācītājiem u.c.pasākumus; 

  

 realizējusi projektus “Smūvo arī Jēkabpilī” un “ 21.gadsimta nepieciešamība – medijpratība 

un prezentēšanas prasmes”; 

 Labdarības akciju veidošana – regulārai grāmatu un žurnālu apmaiņai kopienā “Grāmatas 

otrā elpa”; 

 

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:  

 

 Realizējusi VRAA administrētu projektu ģimenēm “Ģimene kā sabiedrības saknes un 

medijs”, tā ietvaros organizējot Ģimeņu dienu Jēkabpils Mežaparkā un citur Jēkabpils pilsētas 

vidē ar dažādu paaudžu vienojošiem pasākumiem, kā Putras radošo darbnīcu, veloorientēšanās 

pasākumu ģimeņu un jauktajām komandām, radošās darbnīcas skolas vecuma bērniem augu 

kopšanā, tikšanās ar slavenību ģimenes kafejnīcā u.c.; organizējot izglītojošo pasākumu 

“Jēkabpils: ar dzimtu saknēm vēsturē” par dzimtas koka veidošanu; 

 Veikusi sadarbību ar valsts iestādēm – Nodarbinātības valsts aģentūru, Sabiedrības 

integrācijas fondu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžu (noslēgts sadarbības līgums) un Jēkabpils izglītības iestādēm; 

 Piedalījusies dažādos tīklošanās pasākumos, piemēram, Rīgas un Zemgales reģiona NVO 

konferencē Rīgā 2019.gada septembrī, Labklājības ministrijas organizētā diskusijā par  sociālo 

uzņēmējdarbību Daugavpilī, kopā ar jauniešu biedrību “Klubs “Māja”” 2019.gada septembrī 

organizējusi konferenci Jēkabpilī, sadarbojusies ar biedrību “Bona fide Latvia” informācijas 

izplatīšanas jomā u.tml.; 

 Nodrošinājusi Jēkabpils nevalstisko organizāciju sadarbību un sadarbību ar Jēkabpils 

pilsētas pašvaldību, apmeklējot sanāksmes, piedaloties NVO projektu atskaišu sapulces 

organizēšanā; veicot konsultatīvas darbības, organizējot infodienas sadarbībā ar domes vadību 

un kapitālsabiedrību pārstāvjiem; 

 Veicot sadarbību ar nacionāla līmeņa NVO divās sadarbības platformās – Latvijas 

Pilsoniskā alianse (LPA) un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA); 

 Izteikusi viedokli un sekojusi līdzi Ministru kabineta un NVO Memoranda padomes sēdēm 

un iniciatīvām;  

 Nodrošinājusi partnerību biedrības „Zemgales NVO centrs” projektiem, veicot konsultācijas, 

nodrošinot tehniskos resursus, organizējot atbalsta pasākumus, piedaloties Kultūras ministrijas 

Zemgales NVO programmas pasākumu organizēšanā; 

 Veicinājusi NVO interešu aizstāvību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, piedaloties pašvaldības 

komiteju un domes sēdēs, budžeta komisijas sēdēs (bez balsstiesībām), darba grupās un 

sniedzot tajās priekšlikumus; 

 Organizējot Vidusdaugavas reģiona NVO forumu “Sadarbības turbulence” Jēkabpilī, kam 

piesaistījusi pārstāvjus no visas Latvijas nevalstiskajām organizācijām; 

 Piedaloties NVO sadarbības stiprināšanā un informētības paaugstināšanā, reizi mēnesī 

turpinot izdot Vidusdaugavas reģiona NVO e-avīzi un izsūtot to vairāk nekā 400 abonentiem 

visā Latvijā;  

 Organizējot NVO Infodienas un Informatīvā punkta konsultatīvam atbalstam darbu 

pilsoniskās līdzdalības un interešu aizstāvības jautājumos, kur sniegtas konsultācijas aktīviem 

iedzīvotājiem un NVO; 

 veicinot Vispasaules NVO dienas atpazīstamību Vidusdaugavas reģionā, kas tiek atzīmēta 

27. februārī. 

 

3. Sekmēt brīvprātīgo darbu:  
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 Organizējot brīvprātīgā darba akciju “Brīvprātīgais uz 1 dienu” Vidusdaugavas reģionā 

2019.gada augusta pēdējā pilnajā nedēļā; 

 Iepazīstinot ar brīvprātīgā darba iespējām valsts un pašvaldību iestādes; 

 Popularizējot Eiropas brīvprātīgā darba projektu iespējas, noslēdzot Erasmus+ programmas 

projektu “Volunteers discovery” un iegūstot finansējumu Eiropas Solidaritātes korpusa 

projektam “The Infinity of Volunteers”; 

 Organizējot 2019.gada aktīvāko Jēkabpils pilsētas brīvprātīgo godināšanas pasākumu; 

 Dažādos brīvprātīgajos darbos iesaistot 27 brīvprātīgos, par ko noslēgti brīvprātīgā darba 

līgumi, veikta darba stundu uzskaite; 

 Nodrošinot Nodarbinātības Valsts aģentūras vietnes www.brivpratigie.lv administrēšanu un 

popularizēšanu Vidusdaugavas reģionā; 

 

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

ģimeņu locekļu interešu aizstāvība:  

 

 Organizējot subsidētās darbavietas izveidi un darbu biedrības struktūrvienībā SR Dienas 

centrs “Kopā būt”;  

 Sadarbojoties telpu jautājumu risināšanā ar Latvijas Neredzīgo biedrību un pasākumu 

organizēšanā ar onkoloģisko slimnieku atbalsta biedrību “Dzīvības koks”; 

 Konsultatīvi atbalstot dažādu jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā. 

 

 

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 5 jauniešu darbam nepieciešamo iemaņu apgūšanu nevalstiskajā sektorā 

sadarbībā ar NVA Jēkabpils reģionālo filiāli un šīs iespējas popularizēšanu Vidusdaugavas 

reģiona NVO sektorā;  

 EURODESK pasākumā izglītojot jauniešus par piedalīšanos Saeimas vēlēšanās;  

 Realizējot projektu “Kāpēc piedalīties? Jo tu vari mainīt un mainīties!” priekšlaicīgas 

mācību pamešanas risku mazināšanai projektā “PuMPurs”, par ko noslēgts līgums ar Jēkabpils 

pašvaldību; 

 

b) nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku:  

 organizējot un uzrunājot piedalīties ikgadējā brīvprātīgā darba akcijā “Brīvprātīgais uz 

1 dienu” tieši jauniešus;  

 uzrunājusi jauniešu mērķauditoriju skolās iesaistīties regulārās pašu veidotās labdarības 

akcijās; 

 Erasmus+ programmas brīvprātīgā darba projekta “Volunteers discovery” ietvaros 

organizētas aktivitātes jauniešiem Vidusdaugavas reģiona skolās; 

 EURODESK pasākumā “TIME TO MOVE” mēneša ietvaros organizējot pārgājienu ar 

izglītojošām aktivitātēm “Meklējot Eiropu džungļos” apkārt Laukezeram;  

 

c) nodrošinot jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību:  

 Veikti regulāri skolu apmeklējumi informatīvo stundu laikā, stāstot par EURODESK un 

Erasmus+ programmas projektu iespējām; 

 darbojoties kā EURODESK reģionālais pārstāvis Vidusdaugavas reģionā un organizējot 

informatīvās stundas;  

http://www.brivpratigie.lv/
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 realizējot Erasmus+ Eiropa brīvprātīgā darba projektus Jēkabpilī un Vidusdaugavas 

reģionā un sniedzot jauniešiem informāciju par viņu iespējām izmantot projekta 

aktivitātes un pašiem piedalīties brīvprātīgajā darbā Eiropā un citur pasaulē;  

 organizējot pieredzes pasākumu Vidusdaugavas reģiona jauniešu grupai kopā ar 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības diviem deputātiem savu iniciatīvu projektu attīstīšanai 

NVO fonda projektā “Vairāk Latvijas!” uz līdzīgiem jauniešu centriem; 

 Organizējot virtuālas tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem Jēkabpils jauniešu dažādām 

grupām JSPA valsts programmas projektā “#runaarmanijekabpils”, kuru laikā jaunieši 

aktualizēja dažādas problēmas, uzdeva jautājumus un saņēma uz tiem atbildes;  

 

d) atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un 

radošajai attīstībai: 

 realizējot sociālo eksperimentu – konkrētu pašu jauniešu izdomātu iniciatīvu  kampaņā 

“Jauniešos ir spēks” piecās reģiona pašvaldībās;  

 organizējot neformālās nodarbības jauniešu medijpratībā, angļu valodas pilnveidošanā, 

citu valodu apguvē (franču, poļu); 

 iniciējot jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogu par Jauniešu mājas nepieciešamību 

Jēkabpilī un kādai tai vajadzētu būt; 

 piedalījās Jēkabpils pilsētas pašvaldības darba ar jaunatni stratēģijas izstrādē; 

 iniciēja jautājumu par jaunatnes lietu speciālista nepieciešamību Jēkabpils pilsētā; 

 organizējot Vidusdaugavas reģiona jauniešu tikšanos ar Erasmus+  programmas projekta 

“Volunteers discovery” dalībniekiem no dažādām valstīm, lai rosinātu vietējo jauniešu 

iniciatīvas.  

 

2019.gadu biedrība noslēdz ar ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem 26 481 EUR apmērā, 

kas nozīmē, ka šajā gadā biedrība turpinās realizēt iesāktos projektus un uzsāks jaunus, 

kuriem jau ir iegūts finansējums.  

Uz 2020.gada sākumu biedrības rezerves fonds ir 3045 EUR.  

 

Gada pārskats pilnībā atspoguļo biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” darbību 2019. 

gadā. No pārskata gada beigām līdz pārskata apstiprināšanai nav notikuši nekādi būtiski 

notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu. Gada pārskats vienbalsīgi 

apstiprināts dalībnieku pilnsapulcē 2020. gada 26. februārī. 

 

Valdes priekšsēdētāja Ligita Upīte 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2019. gadu 

Nr. 
p.k. 

Rādītāja nosaukums Piezīmes 
nr. 

2019 2018 

I 
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās 
iemaksas  

75 254 

II Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 
 

560 760 

III Saņemtie mantojumi  - - 

IV Saņemtās dotācijas 1 90 033 45 131 

V Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2 12 954 19 617 

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

 - - 

VII Citi ieņēmumi  6 271 2 022 

VIII Ieņēmumi kopā  109 893 67 784 

IX Izdevumi:    

1. 
 

Naudas maksājumi personām  1 090 2 717 

2. 
 

Materiālu izdevumi  20 174 4 280 

3.  Algas 3 14 363 24 466 

4.  Sociālās apdrošināšanas maksājumi 3 4 389 5 894 

5.  
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana 

3 1 434 1 137 

6. 
 

Citi izdevumi 4 41 948 37 030 

IX Nodokļi  15 13 

X Izdevumi kopā  83 413 75 537 

XI Ieņēmumu un izdevumu starpība   26 481 (7 753) 
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Bilance 2019.gada 31.decembrī 

AKTĪVS 
Piezīmes 

nr. 
2019 2018 

Ilgtermiņa ieguldījumi     

I. Nemateriālie ieguldījumi 
 

- 139 
II PAMATLĪDZEKĻI: 

 
- - 

1.  Pārējie pamatlīdzekļi  2 718 2 466 

Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ  1 2 718 2 605 

     

Apgrozāmie līdzekļi    
I KRĀJUMI  - - 

        1.             Preces  - - 

KRĀJUMI KOPĀ  - - 

II DEBITORI  188 1 998 

DEBITORI KOPĀ  188 1 998 

III NAUDA  5 928 21 079 

NAUDA KOPĀ  5 928 21 079 

Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ 2 6 116 23 077 

      
 

  
 

  

BILANCE 
 

8 834 25 682 
 
 
 
 

PASĪVS 
Piezīmes 

nr. 
2019 2018 

I FONDI:     
         1. Rezerves fonds  3 045 (23 436) 

1.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds  (23 436) (15 683) 
1.2. Pārskata gada rezerves fonds  26 481 (7 753) 

Fondi KOPĀ 3 3 045 (23 436) 
II ILGTERMIŅA KREDITORI:    
              1.        Citi aizņēmumi  - - 
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ  - - 
III ĪSTERMIŅA KREDITORI:    
              1.  Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 

 
496 873 

2. Pārējie kreditori   5 293 48 245 
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ  5 789 49 118 
Kreditori KOPĀ 4 5 789 49 118 
        
BILANCE   8 834 25 682 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2019. gadu 

   

Nr. 
p.k. Rādītāja nosaukums  2019 2018 

I Atlikums pārskata gada sākumā 4 302 4 199 

  
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),tai skaitā 
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 1 470 1 139 

  
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi 2 832 3 060 

II 
Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu 
kopsumma 560 760 

  

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 160 730 

  

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas - - 

1.2. Ārvalstu juridiskās personas -  - 

1.3. Fiziskās personas (rezidenti) - 630 

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti) - -  

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji 160 100 

1.6. Citi ziedotāji - -  

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) 400 30 

  

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 400 - 

2.2. Ārvalstu juridiskās personas - -  

2.3. Fiziskās personas (rezidenti) - - 

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti) - 30 

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji - - 

2.6. Citi ziedotāji - -  

III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma 1 479 657 

  

1. 
Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),tai skaitā 
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 1 048 399 

  

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 1 048 399 

  
1.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 969 112 

1.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem 79 287 

1.2. Administratīvajiem izdevumiem - - 

1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem -  - 

2. 
 Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi 431 258 

  

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem 
431 258 

  
2.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 431 258 

2.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem - - 

2.2. Administratīvajiem izdevumiem - - 

2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem -  - 

IV Atlikums pārskata gada beigās 3 383 4 302 

  
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),tai skaitā 
anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 582 1 470 

  
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),tai skaitā anonīmi 
ziedojumi un dāvinājumi 2 801 2 832 

 
 

Valdes priekšsēdētāja Ligita Upīte 
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Finanšu pārskatu pielikums 

1. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi  
 
Pārskata sagatavošanas pamats 
Biedrības finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par grāmatvedību”, 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par 
biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”.  
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, biedrībā lietotās novērtēšanas metodes nav mainītas. 
Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Euro (EUR).  

Pārskata periods 
Pārskata periods ir 12 mēneši no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim. 

Pielietotie grāmatvedības principi 
Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 
a) pieņemts, ka Biedrība darbosies pārredzamā nākotnē;  
b) finanšu pārskatu posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.:  
– posteņos norādītie skaitļi pamatoti ar ierakstiem grāmatvedības reģistros un attiecīgiem 
attaisnojuma dokumentiem;  
– ieņēmumu un izdevumu pārskatā iekļauti tikai līdz pārskata gada beigām gūtie ieņēmumi;  
– nosakot pārskata gada darbības rezultātu, ņemts vērā pārskata gada beigās esošo aktīvu 
vērtības samazinājums;  
c) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi neatkarīgi no attiecīgā rēķina 
saņemšanas vai izrakstīšanas un maksājuma veikšanas datuma (izņemot biedru naudas 
ieņēmumus, kas atzīti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to saņemšanas gadā). Pārskata gada 
izdevumi saskaņoti ar attiecīgā gada ieņēmumiem;  
d) aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi;  
e) finanšu pārskati sagatavoti un saimnieciskie darījumi pārskata gadā iegrāmatoti, ņemot vērā šo 
darījumu ekonomisko būtību, nevis to formu.  

Aplēšu izmantošana  
Finanšu pārskatu sagatavošanā Biedrības valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas 
ietekmē atsevišķus finanšu pārskatos ietverto bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata 
posteņu atlikumu, kā arī iespējamo saistību apmēru. Notikumi nākotnē var ietekmēt minētās 
aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu aplēšu un pieņēmumu maiņas ietekme uz Biedrības darbības 
rezultātiem tiek uzrādīta finanšu pārskatos tās noteikšanas brīdī. 

Pamatlīdzekļi  
Pamatlīdzekļi ir materiāli ilgtermiņa ieguldījumi, kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir ilgāks par 
vienu gadu. Šie aktīvi tiek izmantoti Biedrības uzdevumu veikšanai.  
Pamatlīdzekļi bilancē uzrādīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums. 
Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts novērtētajā pamatlīdzekļa lietderīgās izmantošanas laikā, 
izmantojot lineāro metodi.  
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi ietverti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to 
rašanās brīdī.  

Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori  
Prasības pret debitoriem novērtētas un uzrādītas bilancē to neto vērtībā, no prasību sākotnējās 
vērtības atskaitot uzkrājumus iespējamiem aktīvu zaudējumiem. Uzkrājumi iespējamiem aktīvu 
zaudējumiem veidoti tajos gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Biedrība saskaņā ar  
attiecīgo vienošanos nosacījumiem nespēs atgūt tās debitoru parādus pilnā apmērā. 
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Nauda un naudas ekvivalenti  
Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kasē.  

Ieņēmumu atzīšana  
Ieņēmumi pēc kases principa tiek uzskaitīti biedru naudām un ziedojumiem. Projektu ieņēmumi 
tiek uzskaitīti atbilstoši uzkrāšanas principam, ieņēmumus rādot proporcionāli izmaksām. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis  
Tā kā Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” dibināšanas mērķis nav peļņas vai kapitāla 
pieauguma gūšana tās biedriem, tā ir atbrīvota no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas 
saskaņā ar Latvijas Republikas „Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu”.  
 

2. Paskaidrojumi pie ieņēmumu un izdevumu pārskata 

Piezīme Nr.1 

Saņemtās dotācijas  

 2019 2018 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 11 764 2 070 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 48 961 18 191 

Sabiedrības integrācijas fonds 16 990 15 000 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 5 155 - 

Nodarbinātības valsts aģentūra 6 563 9 870 

Kopā 89 433 45 131 
 

 No Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019. gadā saņemtie 1 000 EUR izlietoti projekta „21.gadsimta 

nepieciešamība - medijpratība un runas prasmes" organizēšanai un  un mērķu sasniegšanai. 

 No Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019. gadā saņemtie  1 000 EUR izlietoti "Smūvo Jēkabpilī" aktivitāšu 

īstenošanai un mērķu sasniegšanai. 

 No Jaunatnes straptautisko programmu aģentūras saņemtie 41 677 EUR izlietoti projekta „Volunteers 

discovery", dotācijas līgumu Nr. 2017-3-LV02-KA105-001950, aktivitāšu īstenošanai un mērķu 

sasniegšanai.  

 No Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras saņemtie 6 000 EUR izlietoti projekta 

“#runaarmanijekabpils”, līguma Nr.2-25/32, aktivitāšu īstenošanai un mērķu sasniegšanai. 

 No Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras saņemtie 1 284 EUR 2019. gadā izlietoti EURODESK 

pasākumu organizēšanai reģionā, līguma Nr.4.1/1. 

 No Sabiedrības integrācijas fonda 2019 .gadā saņemtie 16 990 EUR izlietoti projekta "Vairāk Latvijas”, 

līguma Nr.2019.LV/NVOF/DAP/010/14, aktivitāšu īstenošanai un mērķu sasniegšanai.  

 No Nodarbinātības valsts aģentūras saņemtie 1 090 EUR 2019. 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 2019. gadā saņemtie 4 270 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 un Nr. 24.13.5-2.3./73 aktivitāšu īstenošanai un mērķu sasniegšanai. No Nodarbinātības valsts 

aģentūras saņemtie 1 203 EUR izlietoti ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 
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Nr.7.1.1.0/15/I/001 līguma par bezdarbnieku iesaistīšanu nodarbinātības pasākumā „Apmācība pie 

darba devēja” Nr. 24.15-3/16 aktivitāšu īstenošanai un mērķu sasniegšanai.  

 

Piezīme Nr. 2 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 

 2019 2018 
Par pakalpojumu sniegšanu struktūrvienībā SR Dienas centrs 
„Kopā būt” 

7 504 9 000 

Nevalstisko organizāciju darbības koordinēšana rezultatīvas 
sadarbības ar Jēkabpils pašvaldību nodrošināšanai 

2 400 9 600 

Semināru, lekciju, u.c.pasākumu organizēšana un nodrošināšana 1 000 1 017 
Kopā 10 904 19 617 

 

Piezīme Nr. 3 

Personāla izmaksas un darbinieku skaits  

 2019 2018 
Darba algas kopsumma 17 390 24 466 
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4 389 5 894 

Kopā 21 779 30 360 
 

 

 2019 2018 
Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits 4 6 
 

Piezīme Nr. 4 

Citi izdevumi 

  2019 2018 
Sakaru izdevumi 60 60 
Biroja izdevumi 6 910 
Bankas pakalpojumu izdevumi 129 118 
Projektu administratīvās izmaksas 2 833 1 607 
Semināru, forumu, mācību organizācijas izdevumi - 300 
Citi izdevumi - 192 
Saņemto dotāciju izlietojums konkrētam mērķim 8 500 70 
Komunālie maksājumi 330 112 
Mērķziedojumu izlietojums 431 258 
Projektu īstenošanas izdevumi 68 003 33 403 

Kopā 80 292 37 030 
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3. Paskaidrojumi par bilances posteņiem 

Piezīme Nr.1 

Ilgtermiņa ieguldījumi 

Postenis / Ilgtermiņa ieguldījumu veids 
Ilgtermiņa 

ieguldījumi kopā. 
t.sk. 

Nemateriālie 
ieguldījumi 

Pamatlīdzekļi 

              Sākotnējā vērtība       

Uz  01.01.2019. 5140 139 5001 

Iegāde un izgatavošana + 1514 - 1514 

Pārvietošana un izņemšana no darbības + -  1036 139 898 

Uz 31.12.2019. 5 616 - 5 617 

       Nolietojums (vērtības norakstījumi)       

Uz  01.01.2019. 2535 - 2535 

Aprēķināts pārskata gadā + 1434 - 1434 

Izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības - 1071 - 1071 

Uz  31.12.2019. 2 898 - 2 898 

         Atlikusī vērtība       

Uz  01.01.2019. 2 605 139 2 466 

Uz  31.12.2019. 2 718 - 2 718 

 

Piezīme Nr.2 

Apgrozāmie līdzekļi 

 
Debitoru parādi 

  2019 2018 
Nākamo periodu izmaksas 21 5 
Norēķini ar debitoriem - 81 
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem - 1 896 
Avansa maksājumi par pakalpojumiem 167 - 
Drošības naudas - 16 

Kopā 188 1 998 
 

Naudas līdzekļi 

  2019 2018 
Naudas atlikums kasē 23 44 
Naudas atlikums bankās 5 905 21 035 

Kopā 5 928 21 079 

 

Piezīme Nr. 3 

Rezerves fonds 

  2019 2018 

Rezerves fonds gada sākumā -23 436 -15 683 

Ieņēmumu un izdevumu starpība 26 481 -7 753 

Rezerves fonds gada beigās 3 045 -23 436 
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Piezīme Nr.4 

Īstermiņa kreditori  

Pārējie kreditori 

  2019 2018 
Norēķini ar piegādātājiem 166 9 
Norēķini par saņemtajiem avansiem (līgums) - 2 400 
Saņemtie avansi projektu ietvaros 4 280 42 149 
Norēķini par saņemtajiem avansiem (biedru naudas) 9 9 
Norēķini par darba algu 838 2 843 
Citi aizņēmumi - 835 

Bilances vērtība 5 293 48 245 

 
 
Nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumi  

 
 

Gada pārskata  
apstiprināšanas datums    2020.gada 26.februāris 

  

  

  

  

  

  
 

Pārmaksātie/ (maksājamie) 
Atlikums uz 
01.01.2019. 

Aprēķināts Samaksāts 
Atlikums uz 
31.12.2019 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 235 2 357 2 473 119 
Sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 638 6 472 6 732 377 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 0 14 14 0 

Nekustamā īpašuma nodoklis 0 15 15 0 

Kopā 873 8 858 9 234 496 


