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Biedrība"Dēms" 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Gulbenes nodaļai 

 

ZIŅOJUMS 
 

pie 2018. gada pārskata 

 

1. Organizācijas pilns nosaukums: Biedrība "Dēms" 

 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 50008087061 datums 14.12.2004. 

 

3. Organizācijas juridiskā adrese: Brīvības iela 22-4, Gulbene, Gulbenes novads, LV - 4401 

 

4. Ziņas par organizācijas vadītāju vai vadības institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds, amatā 

stāšanās datums): 

Anita Birzniece –  valdes locekle no 03.06.2013. 

 

5. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības 

no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm: 

 Komunikācija starp biedrības biedriem notiek elektroniski, telefoniski un tikšanās reizēs 

– valdes sēdēs, projektu un aktivitāšu plānošanas sanāksmēs. 

 Biedrība turpina būt biedrs biedrībā „Sateka” un biedrībā „Gulbenes lauksaimnieku 

biedrība”.  

           Biedrības mērķiem un aktivitātēm atbilstoši tika realizēti projekti. Biedrība  piedalās 

dažādu pasākumu organizēšanā.  

 

6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas: 

 

1. 2018. gadā tika īstenots  SIF finansēts projekts “Vasaras nometne Latvijas un diasporas 

bērniem „Sēd uz sliekšņa pasaciņa””. 

2. Turpinājās Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) projekta "Coming Soon" realizācija. Finansētājs 

ERASMUS + programma.  

3. Tika izstrādāts, iesniegts ERASMUS+ programmā un realizēts jauniešu apmaiņas projekts 

"Sound of Youth" Stāmerienā, Gulbenē, kurā satikās 50 jaunieši no Gulbenes  novada un 

Katalūnijas un kopā mācījās viens no otra un radīja performanci, ko rādīja gan Gulbenes pilsētas 

svētkos, gan Stāmerienas pagasta iedzīvotājiem. Jauniešu nominācijas pasākumā "Gada atsitiens" 

ieguva galveno balvu nominācija - Gada notikums.  

4. Sāka realizēt EBD projektus "Tittle Tattle" un "Folow the Wind", kuru ietvaros sūta 

brīvprātīgos uz īslaicīgo brīvprātīgā darba termiņiem uz Ungāriju.  

5. Visu gadu tiek realizēta iniciatīva "Selfijs ar senioru", kura ietvaros 15 novada brīvprātīgie 

seniori sistemātiski dodas uz divām sociālās aprūpēs mājām "Dzērves" un "Siltais", lai satiktos ar 

iemītniekiem parunāties, spēlēt spēles, kopt apkārtējo teritoriju uc. 

6. Noorganizētas divas labdarības izsoles "Obligāti vajag". Saziedotie līdzekļi tika nodoti Zupas 

virtuvei un otrās izsoles līdzekļi, gatavojot Ziemassvētku dāvanas SAC "Siltais" un "Dzērves" 

iemītniekiem. 

7. Sagatavots  pieteikums un apstiprināts finansējums jauniešu iniciatīvas projektam "Vagons. 

Telpa. Otra elpa" projekta "Pumpurs" ietvaros. Projektā plānots iesaistīt jauniešus ar risku 

priekšlaicīgi pamest skolu un kopā atrestaurēt šaursliežu dzelzceļa vienu vagonu, kurā pēc tam 

organizēt dažādas aktivitātes, mācības, seminārus par jauniešiem interesējošām tēmām. Projekta 

realizācija plānota 2019. gadā. 
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8. Sagatavots un iesniegts programmā ERASMUS+ projekts "Sound of Youth 2" 

9. Apstiprināta telts vieta  2 dienu dalībai sarunu festivālā “LAMPA”2019. agda 28., 29. jūnijā. 

Tēma ‘Dzīve 50+” 

 

Nākotnē: 

1. Iesaistīties dažādu partnerorganizāciju studiju vizīšu un apmācību projektos. 

2. Turpināt sadarboties ar NVA Gulbenes nodaļu. 

3. Turpināt organizēt Labdarības izsoles, piesaistot jaunas novada vai pilsētas organizācijas. 

4. Turpiā't un maksimāli atbalstīt brīvprātīgo inicatīvu "Selfijs ar senioru" 

5. nepieciešamības gadījumā iesiastīties vai izstrādāt jaunus vietēja mēroga un starptautiskus 

projektus dažādās programmās. 

6.Sadarboties ar Gulbenes novada domi ieteikumu un komentāru izstrādei dažādiem novada 

stratēģiskajiem dokumentiem. 

 

 

7. Informācija par nodokļiem un nodevām (pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu 

summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem): 

Algotu darbinieku biedrībā 2018.gadā nebija, līdz ar to nodokļu maksājumi netika veikti. 

 

8. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas 

(galvojumi), ķīlas u.tml.): 

Nav 

 

9. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas 

kopsumma: 

2018. gadā nav 

 

10. Informācija par fondiem: 

Fondu atlikums uz 31.12.2018 ir (3273) EUR. 

 

11. Pamatlīdzekļu kopējā vērtība uz 31.12.2018  - 14867.34 EUR 

                                                            Nolietojums - 14867,34 EUR 

                                                            Atlikusī vērtība - 0 EUR 

 

Personīgo līdzekļu ieguldījums (aizņēmums) - 588 EUR 

 

 

 

2019.gada 13.martā 

 

Vadītājs: __________________________ Anita Birzniece 

 


