Saskaņā ar Ministru kabineta
2006. gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 808

Biedrības nosaukums „Latvijas Vācu savienība”
ZINOJUMS
pie 2019. gada
Biedrības pilns nosaukums Biedrība „Latvijas Vācu savienība”
1. Biedrības reģistrācijas numurs 40008005523. Datums 29.02.2008.
2. Biedrības juridiskā adrese: Slokas iela 37, Rīga, LV-1048
3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem – vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums;
Valdes priekšsēdētāja: Ilze Garda, 20.12.2016. (23.03.2019. biedru pilnsapulcē pārvēlēta)
LVS mērķi: Pārstāvēt Latvijas Vācu savienības intereses, veicinot vācu vēstures, valodas, kultūras
mantojuma, etniskās identitātes un tradīciju apzināšanu, saglabāšanu un pilnveidošanu stiprinot
starpetnisko, starptautisko dialogu un līdzdalību Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā;
Pulcināt vācu valodas un kultūras interesentus, neatkarīgi no etniskās izcelsmes, apvienojot,
koordinējot un propagandējot Latvijas Vācu savienībā (LVS) ietilpstošo biedrību darbu un pieredzi;
Nostiprinot savu nacionālo identitāti LVS, veicināt integrāciju Latvijas un Eiropas sabiedrībā.
4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no
iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:
- Biedrības (LVS) darba aktualizēšana, koordinēšana 2019./2020.g. LVS (vācu biedr.) piedaloties
Sabiedrības Integrācijas Fonda rīkotajā konkursā “Mazākumtautību un latviešu jauniešu
sadarbības programma”, realizēja 2019. gadā projektu "Kurzemnieku Kas? Kur? Kad?", kura
ietvaros tika organizēti vēstures un tautību izziņas dienas “Mazākumtautību folkloras pēdas –
mūsdienu procesu izpratnei?” un kopīgi izstrādāt 2020. gada kalendāru/zinību rīku dalībniekiem
un interesentiem “Divpadsmit Kas? Kur? Kad? Kurzemē”.
5. Biedrības svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas:
Sasniegumi pārskata gadā:
- regulāri vācu MT biedrību no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas forumi sadarbībā ar
AGDM/ 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;
- Sadarbībā ar Rīgas Vācu kultūras biedrību (RVKB) – ansambli „Morgenrot”- pastāvīgi:
valodas kursi, dziedāšanas mēģinājumi, sadarbība ar soc. iestāžu invalīdiem;
- 25. starptautisko Baltijas valstu vācu dziedāšanas svētku organizēšana Ventspilī 2019.g.
oktobrī;
- Gada kopsapulces organizēšana februārī un novembrī sadarbībā ar Vācijas vēstniecību un
Gētes Institūtu;
- Jauniešu projekts sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā”Jauno gidu radošā darbnīca”
- Vācu biedrību Baltijas valstīs reģionālā koordinēšana.
Attīstības perspektīvas:
- Piedalīšanās RDIKSD un LNKC skatēs, festivālos.
- Nodrošināt divvirzienu komunikāciju ar Vācijas un Latvijas institūcijām, NVO, (Darmstati,
Berlini, Alenu), firmām, iestādēm;
- īpašas biedrību aktivit. saistībā ar vācu val. un kultūru, ģenerēt idejas proj. rakstīšanā;
- Kultūras programmu veidošana ar Rīgas un reģionālajām MT un vācu kultūras biedrībām
u.c.MT sadarbības biedrībām.
6. Aktuālās mācības NVO namā (Sekot informācijai par nodokļiem un nodevām (skaidrojums
par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem; informācija par

-

fondiem, pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa veidiemAtskaites)
Pārskata gadā veikti sociālās apdrošināšanas maksājumi 318 EUR apmērā, citi nodokļu
maksājumi nebija veikti;
Informācija par fondiem: Rezerves fonds: atlikums uz 01.01.2019 – 3479 EUR
31.12.2019 –3184 EUR
Rezerves fonds sastāv no naudas atlikuma norēķinu kontā – 3124 EUR un debitora – 60

EUR.
7. Detalizēta informācija par būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas
galvojumi), ķīlas un tml.
Būtisku saistību atskaites gadā nebija
8. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas
kopsumma
Organizācijas vadītāji atalgojumu nesaņēma, strādāja brīvprātīgi.
2020. gada 4.martā
Priekšsēdētāja

Ilze Garda

