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Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008115541 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10 533 492
I. Nemateriālie ieguldījumi 20 0 0
II. Pamatlīdzekļi 30 533 492
1. Nekustamais īpašums 40 0 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 533 492
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 60 0 0
1. Akcijas un daļas 70 0 0
Apgrozāmie līdzekļi 80 2114 15179
I. Krājumi 90 0 0
1. Materiāli 100 0 0
2. Preces 110 0 0
II. Debitori 120 938 114
III. Vērtspapīri 130 0 0
IV. Nauda 140 1176 15065
Kopā aktīvi 150 2647 15671

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 1636 14930
1. Pamatfonds 20 1636 1300
2. Mērķfondi 30 0 13630
3. Rezerves fonds 40 0 0
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 0 0
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 0 0
II. Ilgtermiņa kreditori 50 0 0
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 0 0
2. Citi aizņēmumi 70 0 0
III. Īstermiņa kreditori 80 1011 741
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 90 0 0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 353 231
3. Pārējie kreditori 110 658 510
Kopā pasīvi 120 2647 15671
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008115541 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 4008 4019
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 0 0
III. Saņemtie mantojumi. 30 0 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 0 17525
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 640 0
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 17328 0
VII. Citi ieņēmumi. 60 3797 0
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 25773 21544
IX. Izdevumi. 80 39059 26630
1. Naudas maksājumi personām. 90 526 0
2. Materiālu izdevumi. 100 0 0
3. Algas. 110 10032 7521
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 2346 1774
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 354 1159
6. Citi izdevumi. 140 25801 16176
X. Nodokļi. 150 8 23
XI. Izdevumi kopā. 160 39067 26653
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -13294 -5109
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008115541 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 0 0

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 0 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 0 0
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 0
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 0 0
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 70 0 0
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 0 0
1.6. Citi ziedotāji. 90 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 0 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 0 0
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. 120 0 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 0 0
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 140 0 0
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 150 0 0
2.6. Citi ziedotāji. 160 0 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

180 0 0

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 0 0
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 0 0
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 0 0
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 0 0
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 230 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

240 0 0

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 0 0
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 0
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 0 0
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 280 0 0
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 290 0 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 0 0

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

320 0 0
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Darbības veidu saraksts Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008115541 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Darbības veida kods
(NACE 2.redakcija) Darbības veida nosaukums (NACE 2.redakcija) Pamatdarbība

1 9499 Citur neklasificētu organizāciju darbība X
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008115541 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums SATEKA_Zinojums_parskatam_par_2015.pdf

2 Administratīvo izdevumu pārskats administrativo_izdevumu_parskata_veidlapa_2015.pdf

3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Revidenta ziņojums SATEKA_Revidenta_zinojums_par_2015.pdf

5 Ziņas par organziāciju SATEKA_Zinas_par_organizaciju_2015.pdf

6 Kopsapulces protokols SATEKA_Kopsapulces_protokols_par_2015.pdf

7 Sabiedriskā labuma organizācijas pārskats SLB_Paarskats_SATEKA_2015.pdf

Dokumenta numurs EDS: 40881627 Dokumenta sagatavotājs: DAIGA GARGURNE

Parakstītāja vārds,
uzvārds:

DAIGA GARGURNE Parakstīšanas datums: 30.03.2016

Parakstītāja personas
kods:

08127112277 Parakstīšanas laiks: 09:40:07
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Reģ. Nr. 40008115541 


O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 


  


Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 


 I. Vispārīgā daļa 


  


 1. Organizācijas darbības mērķis 


 Biedrības „SATEKA” mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību 


Gulbenes novadā, pārstāvot sabiedrības intereses un risinot tās aktīvu līdzdalību sociāli 


ekonomisko jautājumu risināšanā.   


 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma 


darbību 


  labdarība 


  cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība 


  pilsoniskās sabiedrības attīstība 


  veselības veicināšana 


  slimību profilakse 


  palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un 


ārkārtas situācijās 


  izglītības veicināšana 


  zinātnes veicināšana 


  vides aizsardzība 


  trūcīgo un sociāli mazaizsargāto 


personu grupu sociālās labklājības 


celšana 


  kultūras veicināšana 


  sporta atbalstīšana 


  cita (norādīt)__________________ 


 3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā 


labuma darbība 


   ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu 


   nepilnās ģimenes 


   cilvēki ar invaliditāti 


   personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu 


   15–25 gadus veci jaunieši 


   personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 


   ilgstošie bezdarbnieki 


   bezpajumtnieki 


   cilvēktirdzniecības upuri 


   politiski represētās personas 


   personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu 


ģimenes 


   Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, 


Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes 


   personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu 


atkarības problēmām un viņu ģimenes 


   ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti 







   bērni 


   no vardarbības cietušās personas 


   cita – sociālekonomiski aktīvie iedzīvotāji; uzņēmēji 


                                                                                                                                                 


 4. Informācijas saņemšanai: 


  juridiskā adrese: O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 


                                                                                                                             


  kontaktadrese: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 


                                                                                                                               


  tālruņa numurs: 29177019 


                                                                                                                               


  faksa numurs: -


                                                                                                                                 


  e-pasta adrese:  sateka@sateka.lv ; daiga@sateka.lv 


                                                                                                                               


  mājaslapa: www.sateka.lv  


                                                                                                                                      


  


II. 2015.gada darbības pārskats 


  


 5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes 


kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 


papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


    Biedrība „SATEKA” turpina darbu pie LEADER programmas iepriekšējos gados 


izsludināto projektu konkursos 127 apstiprināto ieviešanas un pēcieviešanas uzraudzības.  


     Biedrība „SATEKA” izsludināja Mazo projektu konkursu 2015 „Kopā-varam visu!”. Finansējuma 


avots- biedrības „SATEKA” finanšu līdzekļi. Projektu konkursā tika saņemti 23 projekti. Pēc 


izvērtēšanas tika atbalstīti 7 projekti, kuriem kopumā tika nodrošināts līdzfinansējums no biedrības 


budžeta līdzekļiem EUR 3 407,80.  


    Biedrība „SATEKA” noorganizēja: 


- noorganizētas un novadītas 14 Apkaimes ideju darbnīcas visos Gulbenes novada pagastos 


un pilsētā; 


- noorganizēts un novadīts 1.Gulbenes novada Iedzīvotāju forums; 


- noorganizēts Gulbenes novada NVO gadatirgus;  


- 6 iedzīvotāju apmācības un seminārus par tiem aktuālajām tēmām; 


- noorganizēja vairāku dienu apmācības 5 biedrības pārstāvjiem par dažādām tēmām, tajā 


skaitā vienas starptautiskās apmācības 5 biedrības pārstāvim; 


- noorganizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni- uzņēmējiem (mājražotājiem) un NVO 


pārstāvjiem; 


- sniedza konsultācijas un praktisku palīdzību dažādu veidlapu aizpildīšanā, atskaišu 


sastādīšanā, projektu iesniegumu sagatavošanā;  


- ieviesti 2 projekti, kuros tika iesaistīti dažādu jomu biedrību un uzņēmumu pārstāvji; 


- aktīvi līdzdarbojas dažādu normatīvo aktu izstrādē, dažādās darba grupās; 



mailto:sateka@sateka.lv
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- izdots informatīvais izdevums NVO par biedrībām un nodibinājumiem aktuālajām lietām; 


- uzsākts darbs pie Gulbenes novadā esošo un darbojošos biedrību un nodibinājumu 


datubāzes izveides.  


 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa 


grupu un attiecīgajā jomā 


1.  Noorganizētas 14 Apkaimes ideju darbnīcas un 1 iedzīvotāju forums; 


2. Noorganizēts Gulbenes NVO gadatirgus; 


3. Biedrība ir organizējusi un piedalījusies dažādos informatīvajos pasākumos, organizējusi 


apmācības un seminārus, kā arī pieredzes apmaiņas braucienus. 


4. Biedrība aktīvi līdzdarbojas partnerorganziācijās  (Latvijas lauku forums u.c.), kas palīdz 


popularizēt sabiedrības līdzdalību savas dzīves vides uzlabošanā.  


5. Turpinās 1., 2.,3.,4.,5.,6.,7., un 8.kārtā apstiprināto LEADER projektu ieviešanas 


uzraudzība (127 projekti); 


6. Biedrība aktīvi piedalās dažādu plānošanas dokumentu izstrādē, aptaujās.  


 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 


  dibinātāju/biedru skaits : 53 


  iesaistīto personu skaits: 569 


  sabiedriskā labuma guvēju skaits: 24676 


 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 


  kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 00.00 eiro 


  kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 00.00 eiro, tai skaitā: 


- sabiedriskā labuma darbībai - eiro 


- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 


kopsummas ___-____ eiro 


 9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes 


iestādēm, komersantiem) 


 Biedrībai „SATEKA” ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Gulbenes novada domi un 


Gulbenes novadā esošajām pagastu pārvaldēm, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 


centra Gulbenes nodaļas speciālistiem, Mācību centra „Austrumvidzeme”, SIA „Sonāte”, 


Gulbenes Kultūras centru, dažādu jomu citām sabiedriskajām organizācijām, iestādēm un 


uzņēmējiem.  Šīs veiksmīgās sadarbības rezultātā, biedrībai ir zināmas priekšrocības 


informācijas tālākajai nodošanai novada iedzīvotājiem un lielāka iespēja sabiedrības 


iesaistīšanai biedrības organizētajās aktivitātēs.  


 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 


 Šādu faktoru nav.   


 


 


III. Turpmākās darbības plāns 


  


 11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 







  Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu 


gadu): 


- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 


norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt): 


1. Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas nodrošināšana Gulbenes novada teritorijā, (2009.-


2013.gads); 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7.un 8.kārtas projektu konkursa Lauku attīstības programmas 


2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” 4.ass 413. pasākumā „Lauku 


ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju 


īstenošanas teritorijā” apstiprināto projektu ieviešanas un pēcieviešanas uzraudzība; 


2. Potenciālo projektu iesniedzēju apmācību nodrošināšana, sadarbības partneru kapacitātes 


paaugstināšana; 


3.Apkopot informāciju par sabiedriskajām aktivitātēm Gulbenes novadā, informācijas analīze 


un ievietošana biedrības mājas lapā www.sateka.lv . 


4. Noorganizēt Gulbenes novada NVO konferenci (oktobris- novembris 2016.). 


5. Izsludināt sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas ieviešanas projektu konkursa 1.kārtu, 


nodrošināt projektu pieņemšanu, to izvērtēšanu un ieviešanu.  


- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 


norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt): 


- Biedrība „SATEKA” plāno veikt dažādu projektu izstrādi Eiropas Savienības un citu 


finanšu instrumentu līdzekļu piesaistei biedrības biedru un mērķa grupu kapacitātes 


paaugstināšanai un aktivizēšanai līdzdarboties dažādu lēmumu pieņemšanā, lai kopīgi 


uzlabotu savas dzīves vides kvalitāti. (2014.-2020.gadi, Gulbenes novada teritorija); 


- līdzdarboties dažādu lēmumu pieņemšanas procesos, iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas 


veicinātu pilsoniskās sabiedrības attīstību;  aktivitātes biedrības biedru kapacitātes 


paaugstināšanā;  


- starptautiskās sadarbības veicināšana ar līdzīgām organizācijām Dānijā, Lietuvā, Somijā un 


citās valstīs.  


  Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam 


gadam): 


- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 


norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


 1.Turpināt piesaistīt finanses biedrības biedru un mērķa grupu kapacitātes paaugstināšanā, 


pilsoniskās sabiedrības attīstībā.  


2. Turpināt aktīvi līdzdarboties dažādu sadarbības partneru aktivitāšu ieviešanu Gulbenes 


novada teritorijā. 


3. Turpināt sadarbību ar novada domi un pagastu pārvaldēm , novada uzņēmējiem, biedrībām 


un izglītības iestādēm un aktīvākajām iedzīvotāju grupām.  


4. Apmācību, semināru organizēšana- par biedrību dibināšanu un citiem juridiskajiem 


jautājumiem, par lietvedības kārtošanu, par grāmatvedības uzskaites vešanu, par projektu 


pieteikumu veidlapu aizpildi dažādu finanšu instrumentu līdzekļu piesaistei, kā arī citām 


aktuālajām tēmām (Gulbenes novada teritorija). 


5. Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana.   


- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 


norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 


 1. Izsludināt Mazo projektu konkursu 2016 nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju 


neformālajām grupām, nodrošināt līdzfinansējumu atbalstītajiem projektiem no biedrības 
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finanšu līdzekļiem (2016.gada 3.ceturksnis); 


2. Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus 


3. Izstrādāt un ieviest starptautiskās sadarbības projektus. 


4. Turpināt darbus pie datu bāzes pilnveidošanas par Gulbenes novadā esošajām biedrībām un 


nodibinājumiem, kā arī apkopot informāciju par novadā esošajiem mājražotājiem, 


mājamatniekiem, līdzdarboties to ražojumu popularizēšanā.  


 


2016.gada 1.martā 


  


___________________________                                                     Daiga Gargurne 
 (organizācijas vadītāja paraksts*)                                                                                                                                                         (vārds un uzvārds) 


  


  


 








Gulbenē, 2016.gada 29.februārī


Biedrības "SATEKA"
REVIDENTA ATZINUMS


Es, biedrības "SATEKA" revidente Inga Cepie, personas kods 130674-12564, veicu
biedrības "SATEKA" finansiālās darbības pārbaudi un konstatēju sekojošo:


Biedrības "SATEKA" naudas līdzekļi uz 01.01.2015./veidoja EUR 15065,29 (piecpadsmit
tūkstoši sešdesmit pieci eiro, divdesmit deviņi centi), t.sk. :


AS SEB Bankas norēķinu kontā: EUR 2077.59;
Valsts Kases norēķinu kontā: EUR 12959.26.
Naudas līdzekļi kasē: EUR 28.44.


Biedrības "SATEKA" naudas līdzekļi uz 31.12.2015. veidoja EUR 1176.12 (viens tūkstotis
viens simts septiņdesmit seši eiro un divpadsmit centi), t.sk. :


AS SEB Bankas norēķinu kontā: EUR 1134.80;
Naudas līdzekļi kasē: EUR 41.32.


Biedrība "SATEKA" laika posmā no 01.01.2015. līdz 31.12.2015. veidoja:
ieņēmumi no biedru naudas EUR 4007.89 (četri tūkstoši septiņi eIrO, astoņdesmit
deviņi centi);
ieņēmumi no saimnieciskās darbības- EUR 640.00 (seši simti četrdesmit eiro un 00
centi);
ELFLA, Lauku atbalsta dienesta maksājums- Vietējās rīcības grupas darbības
nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšanas nodrošināšanai -EUR
12327.72 (divpadsmit tūkstoši trīssimti divdesmit septiņi eiro un septiņdesmit divi
santīmi);
ELFLA, Lauku atbalsta dienesta maksājums- SVVAsagatavošanas atbalsts- EUR
5000.00 (pieci tūkstoši eiro un 00 centi);;
Pārējie ieņēmumi: projektu finansējumi- EUR 3797.46 (trīs tūkstoši septiņi simti
deviņdesmit septiņi eiro un četrdesmit seši centi).


Ieņēmumu kopsumma:
EUR 25773.07 (divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs eiro un septiņi centi).


Es, revidente Inga Ceple, personas kods 130674-12564, veicu biedrības "SATEKA"
finanšu pārskatu revīziju. Par šiem pārskatiem atbildīga ir biedrības vadība, es esmu atbildīga
par atzinumu, ko sniedzu par šiem pārskatiem.


Es esmu izdarījusi revīziju saskaņā ar vispār pieņemtajiem revīzijas principiem, kas
pieprasa, lai revīzija būtu plānota un tās rezultātā būtu iegūta pietiekama pārliecība, ka finanšu
pārskati nesatur neprecizitātes. Revīzijas laikā izlases veidā tika veikta finanšu pārskatos
uzrādīto summu un posteņu apliecinošās dokumentācijas pārbaude, kā arī vispārējā finanšu
pārskata sagatavošanas novērtēšana:


1. Grāmatvedības uzskaite, pamatdokumentu noformēšana un grāmatvedības registri
biedrībā atbilst Latvijas Republikas likumam "Par grāmatvedību" un pārējiem spēkā
esošajiem likumiem un normatīvajiem dokumentiem.


2. Kontu atlikumi atbilst analītiskajiem un sintētiskajiem uzskaites datiem.
3. Biedrības gada pārskats ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta


2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un
arodbiedrību gada pārskatiem". Pārskatā ir iekļauti dati par visu biedrības darbību
2015. gada periodā.







4. Bilances posteņi atbilst atlikumiem, kā pēc aktīvā, tā arī pēc pasīva konta atlikumiem
biedrības bilances kontu apgrozījuma sarakstā.


5. Ieņēmumu un izdevumu pārskats ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu un
normatīvo aktu prasībām un dod precīzu biedrības darbības rezultātu par 2015.gadu.


Revidente j ~ II. Ceplej








Saskaņā ar LR MK 2006.gada 3.oktobra
noteikumie Nr.808


Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes nodoklu un muitas administrācijas Gulbenes nodala


Ziņojums pie 2015.gada pārskata
1. Organizācijas pilns nosaukums l_b_ie_d_rib_a_o_'S_A_T_E_KA_" ~


2. Organizācijas reģistrācijas numurs un datums 40008115541, 23.05.2007


3. Organizācijas juridiska adrese lo.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads lV-4401


4. Ziņas par organizācijas vadītāju vai vadības institūcijas locekliem (vārds, uzvārds, amata stāšanās datums)


Biedrības patstāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir biedrības koordinators:
Daiga Gargurne, kas apstiprināta šajā amatā 2015.gada 6.janvārī


5. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gada un atšķiribas no iepriekšējos pārskata


gados izmantotajām metodēm:


Biedrības mērķi ir:
1Veicināt ilgtspējīgu un Iīdzsvarotu teritorijas attīstību Gulbenes novadā, pārstāvot sabiedrības intereses
un rosinot tās aktīvu Iīdzdalību sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā.
2. Pārstāvēt Gulbenes novadā iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska Iīmeņa organizācijās.
3. Sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām
institūcijām.
2015.gadā biedrības darba mērķi un uzdevumi nav mainīti.


6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gada un tas attīstības perspektīvas:


2015.gadā biedrības biedru skaits: 53. 2016.gadā biedrība "SATEKA" sarīkojusi 8 seminārus par
dažādām tēmām visā Gulbenes novada teritorijā, ieviesti 2 projekti. Noorganizētas 14 Apkaimes ideju
darbnīcas un Gulbenes novada 1.ledzīvotāju forums. Tāpat noorganizēts Gulbenes novada NVO
gadatirgus. Biedrības organizētajos pasākumos kopumā piedalījušies vairāk kā 950 dalībnieku.
2015.g. tika izsludināts Mazo projektu konkurss "Kopā- varam visu!"- kopumā tika saņemti 23 projekti.
Atbalstu saņēma 7 projekti. Mazo projektu Iīdzfinansējumu nodrošina biedrībā iemaksātās biedru naudas
un citi ieņēmumi.
Biedrība ir turpina "Biedrības "SATEKA" darbības teritorijas attīstības stratēģiju (2009.-2013.)" 1., 2., 3.,
4.,5.,6.,7. un 8.kārtā aptiprināto projektu ieviešanas uzraudzību.
Biedrība aktīvi Iīdzdarbojas Latvijas Lauku foruma un citu organizāciju rīkotajās aktivitēs un darba
grupās, kas lauj biedrībai veiksmīgāk realizēt izvirzītos mērķus.
Finansiālajā ziņā gads ir noslēgts ar EUR 1176,12 pārpalikumu. Pārpalikumu sastāda :
1. naudas atlikums kasē: EUR 41,32, kas novirzīti uzkrājumiem projektu konkursu Iīdzfinansējuma
nodrošināšanai, biedrības darbības nodrošināšanai;
2. naudas atlikums SEB banka kontā EUR 1134,80, kas novirzīti uzkrājumiem projektu konkursu
Iīdzfinansējuma nodrošināšanai, biedrības darbības nodrošināšanai.


7. Informācija par nodokliem un nodevām (pārskata gada samaksātās nodoklu un nodevu summas sadalījumā pa nodoklu


un nodevu veidiem):


Biednba 2015.gadā veikusi šādus nodoklu maksājumus:
1. Norēķini ar VSAOI- darba devēja sociālais nodoklis EUR 2346,54
2. Uzņēmējdarbības riska nodeva EUR 8,64
3. Valsts nodeva EUR 8,00


8. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas (galvojumi), ķilas u.tml.):


IBilancē ir parādītas visas biedrības saistības.


9. Ar darba Iīgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gada un viņu darba algas kopsumma:


12darbinieki (darba Iīgumi spēkā no 01.07.2011.), kopējais atalgojums EUR 10032,22


10. Informācija par fondiem:
1-
12016.gada 1.martā


Atbildigā amatpersona Daiga Gargurne








Pārskats par administratīvajiem izdevumiem no 


vispārējiem ziedojumiem 2015.gadā 
 


 


Nr. 


p.k. 
Rādītāja nosaukums 


Pārskata 


gads 


1. Saņemto vispārējo ziedojumu (ziedojumi, kuru izlietojuma 


mērķi līgumā nav noteikti) kopsumma 


0 


2. Administratīvie izdevumi: 0 


2.1. organizācijas pašu vajadzībām patērētie pārskata gadā 


pirktie, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtie materiāli, 


preces un citi krājumi 


0 


2.2. pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas 


izdevumi, datorprogrammu, citi nemateriālo 


ieguldījumi, kapitāla līdzdalības daļu, akciju un citu 


vērtspapīru iegādes izdevumi 


0 


2.3. organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķinās 


darba algas, atlīdzība vai citu darba samaksai 


pielīdzināmu maksājumu summas un ar to saistītās 


darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 


iemaksas 


0 


2.4. organizācijas kā darba devējas pārskata gadā 


aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 


iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzētos 


maksājumus darbiniekiem darbnespējas gadījumos 


(bruto summas), naudas iemaksas privātajos pensiju 


fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu 


saistītus naudas maksājumus 


0 


 2.5. pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma 


nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa summas 


0 


 2.6. 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 


0 


3. Izdevumi kopā, EUR  0 


 


 


Sabiedriskā labuma organizācijas 


Biedrība „SATEKA” koordinatore  _______________ 
                 /Daiga Gargurne/ 


2016.gada 1.martā 
 








Reģistrācijas Nr. 40008115541 ,juridiskā adrese: O. Kalpaka ielā 60, Gulbene, LV-4401,
biroja adrese: Ābelu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads LV-4401


AS SEB Banka. kods UNLALV2X, konta Nr.LV50UNLA0050010564803, Valsts Kase, kods: TRELLV22, konts:
LV IOTR.EL9I64440000000, tālr. 26330257; e-pasts: sateka@sateka.lv mājas lapa: www.sateka-'v


Gulbenē


2016.gada l.martā Nr.l.


Kopsapulce sasaukta 20 16.gada l.martā plkst. I 1.00


Kopsapulce atklāta 2016.gada 1.martā plkst.I 1.00


Kopsapulci vada


Kopsapulci protokolē


BiedrTbas "SATEKA" padomes priekšsēdētāja
Aija SUPE


Biedrības "SATEKA biedrorganizācijas pārstāve
Inese ZVEJNIECE


Biedru sapulci sasauca biedrTbas koordinatore, publicējot informāciju biedrības
mājas lapā www.sateka.lv. (12.02.2016) kā ari izsūtot elektronisko vēstuli katram biedram
12.03.2016. plkst. 15.08 (Statūtu 7.2.2. punkts).


. d lKopsapu cē pie a ās:
NPK Biedri Pilnvarotais pārstāvis
1. Gulbenes novada dome Normunds Mazürs
2. Gulbenes pilsetas parvalde Dita Grigore
3. Galgauskas pagasta pārvalde Daiga Gargurne
4. Druvienas pagasta parvalde Inese Zvejniece
5. Lejasciema pagasta pārvalde Inga Deigele
6. Litenes pagasta pārvalde Iveta Adamoviča
7. Lizuma pagasta pārvalde Silvija Zvaigznīte
8. Rankas pagasta pārvalde Pēteris Zelčs
9. Stamerienas pagasta parvalde Aiva Redere
10. Zemnieku saimniecība "Maldupi" Dace Pajate
11. Gulbenes lauksaimnieku biednba Dace Pajate
12. B iedrība "Sporta klubs "Lejasciems"" Daiga Gargurne
13. SIA "LLKC" Gulbenes nodala Aija Supe
14. SIA mācību centrs "Austrumvidzeme" Aija KaLēja
15. Gulbenes novada invalīdu biedrība Biruta Kazlovska


16. Druvienas pagasta attlstTbas biedrība Inese Zvejniece
"PērJu zvejnieki"


17. Biedrība "Radošā apvienTba "Piektā māja'''' Sandra Dikmane
18. biednba "KrustalIces mantojums" LIga levane
19. Biedrība FB Gulbene 2005" Daiga Gargurne
20. biedrība "Tautskola "Vijata"" Daiga Gargurne
21. Biednba "LTkloči" Dace Pajate
22. StāķU attīstības biedrība Paula Leite- Berģe
23. biednba "Stameriena" Aiva Redere
24. Biedrība "Lizuma Tautskola" Silvija Zvaigznīte



mailto:sateka@sateka.lv
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25. Daiga Gargurne -
26. Dace Kurša ---
27. Llga levāne --
28. Antra Sprudzāne ----
29. Andris Graumanis ---
30. Biedrība "KAPO" Inga Lapse
31. Dita Grigore ----
32. Biednba "Gulbenes Velo Fans" Aivis Kušķis
33. Biedrība "Ceriņzieds" Vilnis Lapiņš
34. SIA "Pededzes" Daiga Gargurne


Kopsapulcē piedalās - Gunta Dergača (Litenes pagasta pārvalde).


DARBA KĀRTīBA:


1. Kopsapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana, kvoruma noteikšana
AIJA SUPE - biedrības "SATEKA" padomes priekšsēdētāja


2. 20I5.gada pārskata apstiprināšana
ZIŅO:


DAIGA GARGURNE - biedrības "SATEKA" koordinatore


3. Informācija par SVV A stratēgijas ieviešanas gaitu
ZIŅO:


DAIGA GARGURNE - biedrības "SATEKA" koordinatore


4. Informācija par Mazo projektu konkursu.
ZIŅO:


DAIGA GARGURNE - biedrības "SATEKA" koordinatore


5. Citi jautājumi.


Lp.
Kopsapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana, kvoruma noteikšana


Biedrības "SATEKA" Kopsapulci atklāj biedrības padomes priekšsēdētāja Aija
Supe. Tiek konstatēts, ka uz Kopsapulci ir ieradušies 34 biedrības biedri vai to pilnvarotās
personas no 53 biedrības biedriem. Kopsapulcē piedalās nepieciešamais dalībnieku
kvorums. Saskaņā ar biedrTbas Statūtu 7.7. punktu Kopsapulce ir lemttiesīga.


A.Kalēja ierosina izvirzīt par Kopsapulces protokolistu - lnesi Zvejnieci.


Biedrības "SATEKA" biedri un to pilnvarotās personas, atk1āti balsojot, ar 34 balsīm
"Par", "Atturas"- nav, "Pret" - nav, OLEMJ:


1. Par Kopsapulces protokolistu apstiprināt biedrības biedrorganizācijas pārstāvi
Inesi Zvejnieci.
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2.p.
Par 20IS.gada pārskata apstiprināšanu.


ZIŅO: Daiga Gargurne


Biedribas "SATEKA" biedri un to pilnvarotās personas, atklāti balsojot, ar 34
balsīm "Par", "Atturas"- nav, "Pret" - nav, NOLEMJ:


1. PIEŅEMT vadibas ziņojumu un APSTIPRINĀT 201S.gada pārskatu.
2. 20 IS.gada ieņēmumu pārpalikumu novirzīt uz Rezerves fondu, ar kuru


nākamajos periodos segt projektu realizācijas izmaksas, apmācību un semināru
organizēšanai un apmeklēšanai, saimniecisko darījumu veikšanai, kā arī izmantot biedrības
mērķu sasniegšanai.


Kopsapulce slēgta 20 16.gada l.martā plkst. 13.00


Kopsapulci vadīja


Sanāksmi protokolēja


(personiskais paraksts)


(personiskais paraksts)


A.Supe


1. Zvejniece


IZRAKSTS PAREIZS
Biedriba "SA TEKA"
ko i tore


Kopsapulces protokols parakstīts
20I6.gada l.martā


/D. Gargumel
1.03.2016.
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Ziņas par organizāciju


Organizācijas nosaukums "SATEKA"


Organizācijas juridiskais Biedrība
statuss
Reģistrācijas numurs, 40008115541, Rīga, 23.05.2007
vieta un datums
Juridiskā adrese D.Kalpaka ielā 60, Gulbene, Gulbenes novads, L V-4401


Biroja adrese Abeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, L V-4401
Darblbas veidi Veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību


Gulbenes novadā, pārstāvot sabiedrības intereses un
rosinot tās aktīvu līdzdalību sociāli ekonomisko
jautājumu risināšanā.
Pārstāvēt Gulbenes novada iedzīvotāju intereses
nacionāla un starptautiska līmeņa orfļanizācijās.


Biedri " Austrumvidzeme" mācību centrs, SIA
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Gulbenes
nodala, SIA
Gulbenes lauksaimnieku apvienība, biedrība
Gulbenes NVO apvienība
Gulbenes patērētāju aizsardzības klubs, biedrība
Gulbenes novada invalīdu biedrība
Jaungulbenes arodvidusskola
Jauniešu klubs "Dēms", biedrība
Maldupi, z/s
Rugāji, S. Lāces z/s
Sonāte, SIA
Tirzas pagasta attīstības biedrība
Mārtiņš Kokars
"Pērļu zvejnieki" Druvienas pagasta attīstības biedrība
Radošā apvienība "Piektā māja", biedrība
"Krustalīces mantojums" biedrība
"FB Gulbene 2005", biedrība
Biedrība " Tautskola "Vijata'"
Biedrība "Līkloči"
Stāķu attīstības biedrība
Daiga Gargurne
Biedrība "Lizuma Tautskola"
Dace Kurša
Biedrība "Stāmeriena'
Dita Grigore
Gulbenes novada dome
Gulbenes pilsētas pārvalde
Beļavas pagasta pārvalde
Daukstu pagasta pārvalde
Druvienas pagasta pārvalde
Galgauskas pagasta pārvalde
Jaungulbenes pagasta pārvalde
Lejasciema pagasta pārvalde
Litenes pagasta pārvalde







Lizuma pagasta pārvalde
Līgo pagasta pārvalde
Rankas pagasta pārvalde
Stāmerienas pagasta pārvalde
Stradu pagasta pārvalde
Tirzaspagasta pārvalde
Biedrība "Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga"
Sporta klubs"
Līgalevāne
Biedrība "Ceriņzieds"
Biedrība "Gulbenes Velofans"
Andris Graumanis
Antra Sprudzāne
Lana Černoglazova
Dace Mamedova
Biedrība "Sporta klubs "Lejasciems""
Biedrība "Jumata"
Biedrība "KAPO"
SIA "Pededzes"
Biedrība "Esi aktīvs!"
Daiga Gargurne, p.k. 081271-12277


Biedrības koordinatore "Torņkalns", Galgauskas pagasts, Gulbenes rajons,
LV-4428


Pārskata gads 01.01.2015. - 31.12.2015.


Revidents Inga Cepie, p.k. 130674-12564
Lazdu ielā 8, Gulbene, Gulbenes novads,
LV-4401





