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Biedrība"Dēms" 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Gulbenes nodaļai 

 

ZIŅOJUMS 
 

pie 2016. 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 biedri biedrībā „Satekas” 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) Biedrība 2015. gada vasarā sāka uzņemt jauniešus bezdarbniekus sadarbībā ar Valsts 

nodarbinātības aģentūras Gulbenes filiāli. 2016. gadā tika nodarbināti 7 jaunieši. 

2) 2016. gada vasarā tika realizēts ERASMUS + programmas jauniešu apmaiņas projekts 

“Universal languages”. Projekta vadītāja Liene Dembovska. 

3) 2016. gada vasarā tika izstrādāts projekts "Zaļais Pedālis" un saņemts finansējums no Valsts 

vides aizsardzības fonda  un Gulbenes novada pašvaldība līdzfinansēja.  

4) 2016. gadā biedrībā uzņemti trīs jauni biedri. 

 

Nākotnē: 

1. Iesaistīties dažādu partnerorganizāciju  studiju vizīšu, apmācību projektos . 

2.  Noakreditēt biedrību un izstrādāt projektus Erasmus+ programmā Eiropas brīvprātīgā darba 

administrēšanai un brīvprātīgo uzņemšananai. 

3. Izstrādāt projektus nometņu organizēšanai SIF administrētajā programmā. 

4. Izstrādāt un iesniegt projektu LVAF zaļa un aktīva dzīves veida popularizēšanas turpināšanai. 

5. Turpināt sadarboties ar NVA Gulbenes nodaļu. 

6. Piesaistīt jaunus biedrus. 

7. Sākt jaunu tradīciju Gulbenes novadā - organizēt Labdarības akcijas. 

8.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): 
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Algotu darbinieku biedrībā 2016.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: 

2016. gadā nav 

 

10. Informācija par fondiem: 

Mērķfondu atlikums uz 31.12.2016 ir - 4703 EUR. 

 

11. Pamatlīdzekļu kopējā vērtība uz 31.12.2016  - 14867.34 EUR 

                                                            nolietojums - 14863.89 EUR 

                                                       Atlikusī vērtība - 3.45 EUR 

 

Personīgo līdzekļu ieguldījums (aizņēmums) - 762.66 EUR 

Gulbenes novada domes priekšfinansējums projektam "Universal languages" - 4229.00 EUR. 

 

 

2017.gada 24.martā 

 

Vadītājs: __________________________ Anita Birzniece 

 


