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Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008108696 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Nemateriālie ieguldījumi 20 35 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 1 429 1 504
II. Pamatlīdzekļi 30 1 429 1 504
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 1 464 1 504
II. Debitori 120 1 304 484
IV. Nauda 140 17 517 12 271
Apgrozāmie līdzekļi 80 18 821 12 755
Kopā aktīvi 150 20 285 14 259

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 4 240 3 045
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -3 296 1 195
3. Rezerves fonds 40 944 4 240
I. Fondi 10 944 4 240
3. Pārējie kreditori 110 19 341 10 019
III. Īstermiņa kreditori 80 19 341 10 019
Kopā pasīvi 120 20 285 14 259
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008108696 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 369 196
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 151 1 411
IV. Saņemtās dotācijas. 40 14 378 15 229
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 2 911 4 720
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 9 824 0
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 2 022
2. Materiālu izdevumi. 100 5 263 6 034
3. Algas. 110 14 337 9 006
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 3 986 2 108
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 1 037 1 182
6. Citi izdevumi. 140 6 306 0
X. Nodokļi. 150 0 9
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 27 633 21 556
IX. Izdevumi. 80 30 929 20 352
XI. Izdevumi kopā. 160 30 929 20 361
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -3 296 1 195
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008108696 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

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

12 1 641 582

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 2 786 2 801
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 0 1 250
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 151 161
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 154 352
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 35 0
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 144 15
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 4 427 3 383
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 151 1 411
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 151 1 411
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 154 352
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 189 352

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 144 15
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 144 15
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 333 367
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 4 245 4 427
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 1 603 1 641

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

320 2 642 2 786
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008108696 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro) Mērķis Komentārs

1 Anonīm
s

LV anonīms 151,38 Neierobežotai
lietošanai

Kopā (euro) 151,38 0,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 151,38
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008108696 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

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 40008108696 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

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), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Domēna vārda
lietošanas tiesība

33,10 33,10 0,00 33,10 33,10 0,00 0,00 0,00 12,3 17 2 500

2 Grāmatvedības
programmas licences
iegāde

35,00 35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 12,3 17 264

3 Latvijas Pilsoniskās
alianses biedra
nauda

50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 12,3 17 264

4 NĪN par 2021.gadu 18,52 18,52 0,00 18,52 18,52 0,00 0,00 0,00 12,3 17 264
5 HANDBOX LITE

ROKU
DEZINFEKCIJAS
STENDS

40,00 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 12,3 17 120

6 DC uzturēšanai
saimnieciskie
materiāli

52,36 52,36 0,00 52,36 52,36 0,00 0,00 0,00 12,3 17 370

7 Individuālo
aizsardzības līdzekļu
iegāde

38,38 0,00 38,38 38,38 38,38 0,00 0,00 0,00 12,3 17 370

8 DC uzturēšanai
saimnieciskie
materiāli

65,39 0,00 65,39 0,00 65,39 0,00 0,00 0,00 12,3 17 120

Kopā 332,75 188,98 143,77 267,36 297,75 35,00 0,00 0,00 4 272
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008108696 Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums VDNVOC_Gada_parskats_2021_17.06.2022.docx
2 Administratīvo izdevumu pārskats administrativo_izdevumu_parskats_NVOResCentrs_2021.docx
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Revidenta ziņojums Revidenta_zinojums_2021.pdf

Sagatavoja INGŪNA ALDIŅA
E-pasts inguna.aldina@gmail.com
Tālrunis 26085009

Dokumenta numurs EDS: 84097705 Dokumenta sagatavotājs: INGŪNA ALDIŅA

Parakstītāja vārds, uzvārds: AGITA PLEIKO Parakstīšanas datums: 28.06.2022
Parakstītāja personas kods: 01046511194 Parakstīšanas laiks: 16:08:46
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Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”                                                                                  
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Vadības ziņojums

Vispārīgā informācija par biedrību



Nosaukums 						Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”

Juridiskā adrese					Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201

Reģistrācijas numurs 

un datums 							40008108696, 30.11.2006.

Ziņas par pārvaldes			1.Agita Pleiko, no 23.04.2020.

institūcijas locekļiem, 		2. Lāsma Zēberga (uzvārda maiņa uz Mežsēta 01.04.2022), no 23.04.2020.

amatā stāšanās datums		3. Ligita Upīte, no 23.04.2020.

4. Velga Novika, no 23.04.2020.

5. Normunds Pastars, no 23.04.2020.

6. Niāra Alma Svetiņina, no no 23.04.2020.

Darbības mērķi

1. Pilsoniskas sabiedrības attīstības un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana Vidusdaugavas reģionā.

2. Nevalstisko organizāciju darbības atbalsts un kapacitātes stiprināšana Vidusdaugavas reģionā. 

3. Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības veicināšana, sadarbības saišu starp dažādām sabiedrības grupām veidošana. 

4. Brīvprātīgā darba veicināšana. 

5. Atbalsta sniegšana personām ar īpašām vajadzībām (invaliditāti), invalīdu un viņu ģimeņu locekļu interešu aizstāvība. 

6. Jauniešu iniciatīvu un viņu līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana šādos veidos: 

a. nodrošinot iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālas izglītības ceļā; 

b.  nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku; 

c.  nodrošinot jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību; 

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

7. Sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Vidusdaugavas reģionā. 



Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas

44 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. Biedrība Deju studija “EXCELLENCE”



		7. Jauniešu klubs “13.pirmdiena”



		8. Latvijas Politiski represēto biedrības Jēkabpils nodaļa



		9. Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība



		10. Biedrība “Jauniešu biedrība „CENTRS””



		11. Biedrība “Vides iniciatīvu centrs”



		12. Biedrība “MC Brīvības gari” 



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



		14. Jēkabpils baltkrievu biedrība “Spatkanne”



		15. Biedrība “SKN sports”

16. Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste”

17. Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Cerību sala”

18. Ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība “Javir”

19. Biedrība “Holista”

20. Poļu kultūras biedrība “Rodacy”

21. Biedrība “Daugavas Pārupieši”

22. Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība

23. Biedrība “Par ķepām”

24. Biedrība “Ungurmuiža”

25. Biedrība “TDK Pastalnieki”

26. Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrība “Belovodije”

27. Nodibinājums “Mārtiņa Fonds”

28. Sporta klubs “Mustangs”

29. Biedrība “Ūdenszīmes”

30. Sporta biedrība “Pļaviņu pļāvēji”

31. Biedrība “IN&GA”

32. Z/s “Senči”

33. Māmiņu biedrība “Atspulgs”

34. Sporta deju klubs “Liberta”

35. Biedrība “Ūsiņš” 

36. Ilvija Voiciša

37. Normunds Vīksne

38. Daiga Zarkeviča

39. Līga Bārbale

40. Solvita Rubiķe

41. Reinis Renārs Vīlaks

42. Anita Sproģe

43. Inga Rudenoka 

44. Jānis Ozols



2021.gadā biedrība iespēju robežās, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izplatību un dažādus ierobežojošos Latvijas valstī noteiktos pasākumus, strādājusi atbilstoši biedrības statūtiem, kas nosaka septiņus sasniedzamos darbības mērķus:



1) Pilsoniskas sabiedrības attīstības un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana Vidusdaugavas reģionā:



· Nodrošinot informācijas plūsmu Vidusdaugavas reģionā par pilsoniskās sabiedrības attīstības procesiem Latvijā;

· Iesaistoties Latvijas Pilsoniskās alianses darbībā kā biedrorganizācijai; 

· Aicinot iedzīvotājus būt atbildīgiem pret Covid-19 pandēmiju ierobežojošiem pasākumiem un vakcināciju, iespēju robežās atbalstot pandēmijā cietušos līdzcilvēkus, kaimiņus, ģimenes;

· Piedaloties dažādos tīklošanās pasākumos gan klātienē, gan attālināti, piemēram, organizējot dalībniekus Zemgales NVO forumā “Saplūstam Zemgalē”, aicinot piedalīties Covid-19 vakcinācijas veicināšanas projektos, biedrības “Baltā māja” projektā u.c.

· Veicinot NVO iesaistīšanos Jēkabpils pašvaldības u.c.finansētāju organizētos projektu konkursos;

· Uzsākot un attīstot sadarbību ar Islandes nevalstisko organizāciju “Landsbyggðin lifi” (angl. “Long live the countryside”).



2) Nevalstisko organizāciju darbības atbalsts un kapacitātes stiprināšana 

Vidusdaugavas reģionā: 



· Veicinot sabiedrisko organizāciju dalībnieku digitālo prasmju attīstīšanu Jēkabpils pilsētas finansētā projektā “NVO darbības mūsdienīgošana un atbalsts”;

· Veicinot Vidusdaugavas NVO sadarbību ar valsts iestādēm – Nodarbinātības valsts aģentūru, Sabiedrības integrācijas fondu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Aktīvo iedzīvotāju fondu, fondu Ziedot.lv;

· Sekojot līdzi Ministru kabineta un NVO Memoranda padomes sēdēm un iespēju robežās iepazīstinot Vidusdaugavas NVO ar to iniciatīvām; 

· Sniedzot atbalstu tehnisko resursu izmantošanā;

· veicot ZOOM apmācības par biedrību darba uzlabošanu, 

· veicinot Vispasaules NVO dienas atpazīstamību Vidusdaugavas reģionā, kas tiek atzīmēta 27. februārī;

· iesaistot NVO dalībniekus organizācijas stratēģijas izstrādes procesā;

· nodrošinot pārstāvja dalību Sabiedrības integrācijas fonda NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejā.



3) Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības veicināšana, sadarbības saišu starp dažādām sabiedrības grupām veidošana: 



· organizējot struktūrvienības “Sociālās rehabilitācijas Dienas centrs “Kopā būt”” darbību, tādā veidā atbalstot senioru un citu atstumtības riskam pakļautu sabiedrības grupu pārstāvju sociālās integrācijas sekmēšanu 

· interešu pulciņu nodarbības mākslas prasmju iepazīšanai un attīstīšanai,

· pašdarbības un aktīva brīvā laika pavadīšanas pulciņu darba organizēšana,  

· tikšanās ar Jēkabpils domes deputātiem, pašvaldības pārstāvjiem,

· apmācot interneta un mūsdienīgu telefonu lietošanā,

·  organizējot galda spēles, nūjošanu u.c.pasākumus;

· Veicinot iedzīvotāju sadarbību ar NVO un pašvaldības iestādēm, piemēram, Sociālo dienestu, Vienas pieturas aģentūru, Izglītības pārvaldi u.c.

· atbalstot mazākumtautību biedrību pasākumu popularizēšanu vietējā kopienā un Vidusdaugavas reģionā;

· sadarbojoties ar labdarības veikalu tīklu “HOPEN”, atbalstot labdarības veikala atvēršanu Jēkabils pilsētā;



4) Brīvprātīgā darba veicināšana:

· 2021.gadā noslēgti 4 brīvprātīgā darba līgumi, no kuriem 3 brīvprātīgie strādāja biedrības telpās Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, un tās struktūrvienības telpās Brīvības ielā 258A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, bet 1 brīvprātīgais darbu veica attālināti, veicot biedrības sociālo tīklu administrēšanu;

· Sadarbojoties ar Nodarbinātības Valsts aģentūru brīvprātīgā darba popularizēšanā;

· Sadarbojoties NVO tīklos brīvprātīgā darba popularizēšanā un attīstī-

šanā. 



5) Atbalsta sniegšana personām ar īpašām vajadzībām (invaliditāti), invalīdu un viņu ģimeņu locekļu interešu aizstāvība: 



· Organizējot darbu vienā subsidētajā darbavietā biedrības struktūrvienībā SR Dienas centrs “Kopā būt” un popularizējot NVO iespēju izveidot subsidētās darbavietas sadarbībā ar NVA; 

· Konsultatīvi atbalstot dažādu jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā, īpaši telpu piemērošanā;

· Sadarbojoties ar savām biedrorganizācijām, kas pārstāv personu ar invaliditāti mērķauditoriju, un ar Latvijas Neredzīgo biedrības Jēkabpils nodaļu.



6) Jauniešu iniciatīvu un viņu līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana dažādos veidos: 

· nodrošinot informatīvo plūsmu par jauniešu iespējām Covid-19 pandēmijas laikā gūt atbalstu dažādu aktuālo problēmu risināšanai, t.sk.garīgās veselības atbalstu;

· veicot aktīvu jauniešu mentorēšanas atbalstu Vidusdaugavas reģionā, sadarbībā ar Zemgales NVO centru;

· veicinot iespēju popularizēšanu dzīvei nepieciešamo prasmju, zināšanu un kompetenču iegūšanu neformālas izglītības ceļā; 

· Nodrošinot 2 jauniešu darbam nepieciešamo iemaņu apgūšanu nevalstiskajā sektorā sadarbībā ar NVA Jēkabpils reģionālo filiāli un šīs iespējas popularizēšanu Vidusdaugavas reģiona NVO sektorā;

· Izstrādājot un iesniedzot JSPA pieteikumu kvalitātes zīmes iegūšanai Eiropas Solidaritātes projektos.



7) Sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Vidusdaugavas reģionā:

· Sadarbojoties ar Latvijas Sociālās Uzņēmējdarbības asociāciju (LSUA) kā biedrorganizācijai; 

· Popularizējot sociālās uzņēmējdarbības ideju un iespējas Vidusdaugavas reģionā.







2021.gadu biedrība noslēdz ar izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 3296 EUR apmērā, kas nozīmē, ka šajā gadā biedrība turpinās realizēt iesāktos projektus un uzsāks jaunus, kuriem jau ir iegūts finansējums. 

Uz 2022.gada 01.janvāri biedrības rezerves fonds ir 944 EUR. 



Gada pārskats pilnībā atspoguļo biedrības „Vidusdaugavas NVO centrs” darbību 2021. 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 2022. gada 17.jūnijā.



Valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko








PIELIKUMS







Skaidrojums par bilances posteņiem



		Debitoru parādi

		EUR



		Nākamo periodu izmaksas

		21



		Norēķini ar debitoriem

		576



		Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem

		668



		Drošības naudas

		39



		Kopā

		1304







		 Naudas līdzekļi

		EUR



		Kase 

		5



		Norēķinu konts Citadeles banka

		7821



		Norēķinu konts Valsts kase *)

		9691



		Kopā

		17517







*) 2019.gadā saņemtais no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektam Erasmus+  programmas projekta “Volunteers discovery” 9691,20 EUR atrodas Valsts kases norēķinu kontā.






		Pārējie kreditori

		EUR



		Norēķini par saņemtajiem avansiem projekta ietvaros

		9691



		Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

		819



		Norēķini par darba algu

		431



		Norēķini par IIN

		43



		Norēķini par VSAOI

		181



		Norēķini par URN

		1



		Nākamo periodu ieņēmumi - projekts (Nr.AIF/2021/IK/232)

		8175



		Kopā

		19341











		 Personāla izmaksas un darbinieku skaits

		6



		Darba algas kopsumma

		14337



		Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

		3986



		Kopā

		16301







Biedrības valdes locekļi par darbu biedrībā “Vidusdaugavas NVO centrs” 2021.gadā nav saņēmuši atlīdzību.
















Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu pārskatu

		Saņemtās dotācijas

		EUR



		Jēkabpils novada pašvaldība

		4150



		Nodarbinātības valsts aģentūra

		10228



		Kopā

		14378







		Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

		EUR



		Par pakalpojumu sniegšanu struktūrvienībā SR Dienas centrs „Kopā būt”

		1411



		Nevalstisko organizāciju darbības koordinēšana rezultatīvas sadarbības ar Jēkabpils pašvaldību nodrošināšanai , semināru, lekciju, u.c. pasākumu organizēšana un nodrošināšana

		1500



		Kopā

		2911







Ieņēmumi no saimnieciskās darbības tika izlietoti SR Dienas centra “Kopā būt” komunālo un saimniecisko izdevumu segšanai, kā arī interešu pulciņa audzinātājas darba samaksai.

 

		No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums

		EUR



		Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā

programmas “Ilgtspēja un kapacitāte” - projekts Nr. AIF/2021/IK/232

		9824



		Kopā

		9824
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2005.gada 4.janvāra

MK noteikumi Nr.11





Biedrības vai nodibinājuma n<osaukums> “Jēkabpils NVO resursu centrs”. 

<Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 40008108696 datums  30.11.2006.>

<Juridiskā adrese: Brīvības iela 45, Jēkabpils. <Kontakttālrunis.............................,         fakss....................>

ADMINISTRATĪVO IZDEVUMU< ><PĀRSKATS>>

<par ><2021><77><.gadu>

· Iesniedz, ja ir iegūts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un saņemto ziedojumu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša algas (2008.gadā – Ls 1920)

		

		Nauda (EUR)

		Manta (EUR)



		Neierobežotai lietošanai saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma (t.sk. vispārējie ziedojumi)

		151

		



		Administratīvie izdevumi

		35

		



		Pašu vajadzībām patērētie materiāli, preces un citi krājumi

		

		



		Pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumi. Datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumi.

		35

		



		Organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķinātā darba alga, atlīdzība vai citi darba samaksai pielīdzināmas maksājumu summas un  ar to saistītās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

		

		



		Organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātie likumā paredzētie maksājumi darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto summās), naudas iemaksas privātajos pensiju fondos un citi ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītie naudas maksājumi.

		

		



		Pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa summas.

		

		



		Izdevumi par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus, komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī organizācijas īpašuma apdrošināšanas maksājumus.

		

		



		Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un mazvērtīgo inventāru uzskaitītais nolietojums un norakstīšana

		

		







Par sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk — organizācija) administratīvajiem izdevumiem ir uzskatāmi organizācijas vadīšanas, uzturēšanas, reklāmas un ar organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi saistītie izdevumi, kā arī ar šiem izdevumiem saistītie nodokļi.

<Atbildīgā persona      Valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko                	><><>	

                                  <(amata nosaukums, vārds, uzvārds)                               (paraksts)><	

<Izsniegšanas datums   2022.gada 17.jūnijs><	     Tālrunis    29449622><>	

