Rīgas Vācu kultūras biedrība
Ziņojums 2021.gada pārskatam
1. Biedrības pilns nosaukums Biedrība „Rīgas Vācu kultūras biedrība”
2. Biedrības reģistrācijas numurs 40008002669, datums 29.02.2008.
3. Biedrības juridiskā adrese: Slokas iela 37, LV-1048
4. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem – vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums;
Valdes priekšsēdētāja: Dace Šulmane, no 05.02.2016
Valdes locekle līdzpriekšsēdētāja-padomniece Ilze Garda no 05.02.2016.
Valdes locekle, līdzpriekšsēdētāja: Aina Balaško, no 05.02.2016.
Valdes loceklis Boitmanis Paulis no 05.02.2016
Valdes locekle Jaundžeikare Aija no 05.02.2016
5.Par biedrību un tās mērķiem:
Rīgas Vācu kultūras biedrība RVKB ir dibināta 1988.gadā. Tās galvenais mērķis ir veicināt
sabiedrības integrāciju; saprašanās, kopdarbība un draudzība ar visām tautībām Latvijā; kopdarbība
ar citām vācu apvienībām Latvijā; vācu-baltu kultūras mantojuma izpēte kultūras un mākslas jomā;
piemiņas dienu, vēsturisku datumu atzīmēšana un tradicionālo svētku svinēšana; biedrības biedru
vācu valodas zināšanu apguve un paplašināšana; piedalīšanās karavīru kapu kopšanā Latvijā; veicināt
apmaiņu starp biedrības biedriem, īpaši jauniešiem, ar vācu un citu tautību pārstāvjiem Vācijā un citās
valstīs kultūras jomā; organizēt vācu valodas, kultūras un mākslas pulciņu nodarbības; izveidot
bibliotēku, fotoarhīvu, videotēku, fonotēku; organizēt biedrības Dziesmu ansambļa koncertus, īpaši
labdarības koncertus; organizēt kultūras pasākumus, atpūtas vakarus, sarīkojumus vēsturisko datumu
un notikumu atzīmēšanai. (NACE 94.99). Biedru skaits: 38.
6. Biedrības svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas.
Pastāvīgā darbība pārskata gadā:
- Zoom formātā- regulāri vācu MT biedrību no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas forumi
sadarbībā arAGDM/ FUEN (Eiropas mazākumtautību Federālās Savienības vācu MT darba grupas) un ifa
(Ārzemju kultūras attiecību institūts);
- Vācu dziesmu ansambļa Morgenrot uzstāšanās Latvijas MT biedrību aktivitātēs un Latvijas vācu
mazākumtautību biedrību pasākumos (ievērojot epidemioloģiskās prasības);
- Sadarbībā ar Rīgas Vācu kultūras biedrību (RVKB) – ansambli „Morgenrot”- pastāvīgi: valodas
kursi, dziedāšanas mēģinājumi, sadarbība ar soc. iestāžu invalīdiem;
RVKB 2021. gadā īstenotie, uzsāktie projekti, citas aktivitātes:
- RVKB vasaras pasākums RVKB sezonas pasākums Pass Auf! (Sargi sevi!) Kultūras un
identitātes diskusija Rīgā (KM/ LNKBA). 06.2021.
- RVKB ziemas pasākums ZIEMAS dziesmu un sarunu kopsaiets „Der Tag, der ist so
freudenreich“ (Diena ir tik priecīga) RVKB bērnu dueta uzstāšanās“. TIESŠAISTĒ. 11.2021.
- Biedrība kopš 2021.gada maija īsteno Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu
instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Ilgtspēja un
kapacitāte” projektu “Dot attīstībai = Attīstīt dodot!”
- Biedrība kopš 2021.gada decembra īsteno Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas
finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā Programmas
“Demokrātijas kultūra” projektu “Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!”
- Biedrība īstenoja Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Mazākumtautību un
latviešu jauniešu sadarbības programma” projektu “„Vēstures injekciju” cikls jauniešiem „Viņi
izdarīja un izcīnīja. Es cienu un sargāšu.”” (SIF).
- Biedrība īstenoja Latvijas valsts budžeta finansētās programmas projektu “Jauniešu

valstiskuma cikls „Lai pieRĀDĪT, vaig ieRĀDĪT!”” Kandavā un Liepājā.
- Biedrība iesaistījusies Nodarbinātības Valsts Aģentūras pasākumā “Darbam nepieciešamo
iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” (ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.
7.1.1.0/15/I/001), piesaistot jauniešus gan biedrības Rīgas, gan Kandavas filiāles darbībā.
- Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) atklāta projektu konkursa ietvaros tika īstenoti vairāki skolēnu
projekti:
- Kandavā “Izaugsmes prakses cikls Kandavā “Tieši un laikā!””
- Cēsīs “Izaugsmes prakses cikls Cēsīs „Spert soli nākotnei””
- Saulkrastos “Jauniešu sadarbības prakses cikls Saulkrastos “Uz pareizām sliedēm””
- Rīgā “Jauniešu sadarbības prakses cikls “Uz pareizām sliedēm””
Attīstības perspektīvas:
 attīstīt biedrības filiāles iekārtošanu Kandavā -"Štempeļhofa" ar mērķi veicināt mazaizsargātu
sabiedrības grupu un jaunatnes iesaisti integrācijas un demokrātijas procesos un personības attīstībā
Kurzemes un Zemgales reģionā
 Piedalīšanās RDIKSD un LNKC skatēs, festivālos.
 Nodrošināt divvirzienu komunikāciju ar Vācijas un Latvijas institūcijām, NVO, (Darmštati,
Berlīni, Alenu), firmām, iestādēm;
 Īpašas biedrību aktivitātes saistībā ar vācu valodu un kultūru, demokrātijas stiprināšanu;
 Kultūras programmu veidošana ar Rīgas un reģionālajām MT un vācu kultūras biedrībām u.c. MT
sadarbības biedrībām.
 Tālāk plānots attīstīt biedrības darbību, paplašinot dalīborganizāciju skaitu, piesaistot jaunus
biedrus, sagatavojot, iesniedzot un īstenojot statūtos noteiktajiem mērķiem atbilstošus projektus
dažādās projektu finansēšanas programmās;
 Plānots attīstīt biedrības atpazīstamību un pakalpojumu piedāvājumus.
7.Informācija par nodokļiem un nodevām (skaidrojums par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu
pārskata posteņiem info par fondiem samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījuma pa veidiem,atskaites)
7.1.VSAOI un IIN maksājumi tika veikti, tikai izmaksājot saņemtās dotācijas un atlīdzības par projektu
īstenošanas ietvaros saņemtajiem pakalpojumiem. No biedrības līdzekļiem nodokļu maksājumi netika veikti.
7.2.Informācija par fondiem:
Rezerves fonda atlikums uz 01.01.2021 – 22 280 EUR 31.12.2021 – 2 920 EUR
7.3.Rezerves fondu veido naudas atlikumi norēķinu kontos 9 117 EUR , skaidra nauda kasē 197 EUR un izsniegtais
aizdevums 100 EUR

8. Detalizēta informācija par būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas, galvojumi), ķīlas un
tml.
Biedrība nav izsniegusi garantijas, galvojumus un nekādas citas bilancē neietvertas būtiskas saistības
nepastāv.
9. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā 2. Darba algas kopsumma 4 160 EUR.
Vadība atalgojumu nesaņēma, strādāja brīvprātīgi. Projektu ietvaros noslēgti 8 darba līgumi.
10. Cita informācija.
Sakarā ar to, ka COVID-19 rezultātā pasludinātais ārkārtas stāvoklis Latvijā nav beidzies, biedrības darbība
tiek organizēta, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus. Ierobežojumu laikā komunikācija –
elektroniski, telpās obligāti jālieto sejas maskas. Tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi rokām un darba
virsmām.
Priekšsēdētāja
Dace Šulmane

