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Informācija par biedrību  

Biedrības nosaukums:   Publisko un privāto partnerattiecību biedrība Zied zeme 
Saīsinājums:    PPP biedrība Zied zeme 
Juridiskais statuss:   biedrība 
Reģistrācijas nr.   40008092249 
Juridiskā adrese:   Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070 

Valde    No 06.03.2014 –06.03.2015. 
    Linda Cīrule, Indra Leja, Velta Riekstiņa 
Padome locekļi:  no 2014.gada 6.marta līdz 2015.gada 25.februārim 
  

*Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) 
**Eiropas Zivsaimniecības fonds (turpmāk - EZF) 

Finanšu pārskata gads:    01.01.2014.-31.12.2014. 

Gada Pārskatu sagatavoja     Dace Palvovska 

Revidents      
Vārds, Uzvārds:      Evita Rubaža 

ELFLA* EZF**

NVO pārstāvis, jauniešu 
pārstāvis 

Agnese Jankuna

PADOMES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

(tiek ievēlēts no 
Padomes locekļiem) 

Vilnis Sirsonis

NVO pārstāvis, 
zivsaimniecības jomā 

Ivars Durba
NVO pārstāvji

NVO pārstāvis 
Guntis Vilnītis

NVO pārstāvis, pārstāv lauku 
sievietes 

Anna Volkova

Pašvaldību pārstāvis 
Rita Grāvīte

Pašvaldību pārstāvis 
Aivars Troska Pašvaldību 

pārstāvji

Pašvaldību pārstāvis 
Guntars Kurmis

Pašvaldību pārstāvis 
Roberts Ozols

Uzņēmējdarbības 
pārstāvis 

Pēteris Līcis

Uzņēmējdarbības pārstāvis 
zivsaimniecībā 

Ivars Putviķis Uzņēmēj-
darbības 
pārstāvji

Uzņēmējdarbības 
pārstāvis, lauksaimniecība 

Edīte Strazdiņa

Uzņēmējdarbības pārstāvis 
zivsaimniecībā 
Oskars Liepiņš
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 PPP biedrība „Zied zeme” 40008092249 Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070

 BIEDRU SARAKSTS

1  Ogres novada pašvaldība 

2  Ikšķiles novada pašvaldība              

3  Ķeguma novada dome

4  Lielvārdes novada pašvaldība

5  Latvijas vēžu audzētāju asociācija

6  Vija Jaunzema

7  Indra Leja

8  Pēteris Līcis

9  Velta Riekstiņa

10  biedrība Otrās Mājas

11  Maiga Livčāne

12 Ivars Putviķis

13 Anna Volkova

14 Jānis Leja

15 Latvijas industriālo kaņepju asociācija

16 Jānis Baltačs

17 Linda Cīrule

18 biedrība "Mēs zivīm"

19 Edīte Strazdiņa

20 Maruta Grīnberga

21 Gunita Bombāne

22 Jānis Siliņš

23 Dace Pavlovska

24 biedrība "Ogresgalieši"

25 biedrība Viriditas

26 biedrība Tautasskola 99 balti zirgi

27 biedrība Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem

28 biedrība Amazones SK

29 Ilze Knutova

30 biedrība Sporta klubs Fortūna

31  Sandra Gavare

32  biedrība Ogres novada krusts

33  Jānis Plūģis

34  biedrība Parkas

35  Miralda Ranga
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Vadības ziņojums 

pie 2014. gada pārskata 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība Zied zeme 
Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV5070 
reģistrācijas numurs: 40008092249  datums: 04.07.2005. 

ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem, vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums:  
valdes locekļi:  
 Linda Cīrule, Indra Leja, Velta Riekstiņa no 06.03.2014 

Padomes locekļi - stāšanās datums 06.03.2014 

 Agnese Jankuna ; Guntis Vilnītis ;Rita Grāvīte ; Guntars Kurmis; Pēteris Līcis; Edīte 
Strazdiņa; Ivars Durba; Anna Volkova; Aivars Troska; Roberts Ozols; Ivars Putviķis; Oskars Liepiņš.  

PPP biedrības “Zied zeme” (turpmāk – Biedrība) ir sadarbības ’rganizācija, kura apvienojot 
pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus. Biedrības darbības teritorijā 
atrodas 4 novadi: Ikšķiles novads, Lielvārdes novads,  Ķeguma novads un Ogres novads, izņemot 
Ogres pilsētu. 
Kopējā Biedrības darbības teritorija ir 1825,3 km².   

Biedrības mērķi 

• uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstīta darbība sociālekonomisko 
problēmu risināšanā; 

• teritorijas ilgtspējīga attīstība, izmantojot vietējos un 
piesaistītos ekonomiskos resursus; 

• pārrobežu sadarbības attīstīšana. 

Biedrības pārvaldes struktūra 

 PPP biedrība Zied zeme ir LR reģistrēta juridiska persona, 
kuras darbību regulē Biedru kopsapulcē apstiprināti Statūti.  
Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru kopsapulce, kura tiek 
sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.  
 Par Biedru var kļūt jebkura juridiska vai fiziska persona. 
 Biedru kopsapulce ievēl pārstāvju lēmējinstitūciju: Padomi 
 Padomi ievēl vienu reizi gadā: Biedru kopsaulcē. Padomes locekļu skaits ir 13 cilvēki un tie 
pārstāv, ievērojot partnerības principu, sabiedrisko organizāciju, pašvaldību un uzņēmējdarbības 
sektorus. Padomē tiek ievēlēti arī sieviešu organizācijas pārstāvis un jauniešu organizācijas 
pārstāvis. 
   

Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 
iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm 

                
 Izmantojot LEADER pieeju, Biedrība īsteno Vietējās attīstības stratēģiju, kuras ietvaros tiek 
organizēti atklāti projektu konkursi. Vietējā attīstības stratēģija ir detalizēts plāns, kas izstrādāts, 
balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, saskaņojot tās ar kopējām attīstības prioritātēm. Vietējā 
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attīstības stratēģijā tiek ietverta detalizēta lauku teritorijas situācijas analīze, noskaidrotas un 
izanalizētas galvenās attīstības problēmas un vajadzības, uz kuru pamata tiek veidota lauku 
teritorijas attīstības vīzija, noteiktas galvenās prioritātes un paredzētas konkrētas rīcības, kas 
sekmēs lauku teritorijas attīstību, veicinās jauninājumus, stiprinās lauku ekonomiku, nodrošinās 
pilnvērtīgu lauku iedzīvotāja dzīves kvalitāti. 

 LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina 
sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves 
kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides 
saglabāšanas iespējām.  

 Papildus Biedrība aktīvi iesaistās pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības interešu aizstāvībā. 
Biedrības pārstāvji pārstāv biedru intereses dažāda rakstura, galvenokārt, teritorijas attīstību 
veicinošās, darba grupās. Popularizējot biedrību tās pārstāvji piedalās gan sadarbības partneru 
rīkotās konferencēs un semināros, gan aktīvi piedalās darbības teritorijas novadu svētkos.  
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Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 

 Zied zeme jau desmito gadu strādā Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes lauku teritoriju 
attīstības labā. 2014. gadā PPP biedrība Zied zeme organizēja 3 projektu iesniegumu pieņemšanas 
kārtas (1 ELFLA fondā un 2 EZF fondā) un pabeidza iepriekšējā gada decembrī iesniegto projektu 
vērtēšanu rīcībā “Atbalsts mājražošanas attīstībai”. 2014. gada projektu konkursā tika iesniegti 35 
projekti (32 projekti līdz 07.04.2014 un 3 projekti līdz 07.08.2014), salīdzinoši 2013. gadā – 62 
projekti, 2012.gadā – 99, 2011.gadā – 99 projekti.  

No 35 projektiem 29 projekti ir iesniegti ELFLA fondā un 6 projekti EZF fondā, kas skaidrojams ar 
mazu finansējuma atlikumu EZF fondā, kā arī mazāku atbalsta intensitāti (60%), kā arī iesniedzēju 
interesi salīdzinājumā ar ELFLA fondu.  
Vairāk informācijas Gada pārskata saturiskajā pielikumā.  
 Nākamajā plānošanas periodā lielāka uzmanība tiks pievērsta uzņēmējdarbību un 
nodarbinātību veicinošiem projektiem, un projektiem, kas vērsti uz sadarbību jeb kooperāciju.  
 LEADER būtība ir iedzīvotājuvajadzībuunpriekšlikumuuzklausīšana, bet tos sadzirdēt mēs 
varam tikai savstarpēji sarunājoties, tālab iedzīvotāju forumos piedalīties un izteikt savu viedokli ir 
aicināts ikviens Zied zeme teritorijas iedzīvotājs. Ar to, ko mēs iekļausim darba plānā šogad, mums 
būs ‘jādzīvo’ līdz 2020.gadam, un tā tiks saukta par Sabiedrības virzītu vietējo attīstības strtēģiju.  

 PPP biedrība „Zied zeme” 40008092249 Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070



8 
Kapacitātes stiprināšanas pasākumi  

 Partnerības pārstāvji regulāri pārstāv Biedrību dažādos semināros un konferences gan 
Latvijā, gan ārzemēs. Biedrība pieredzes apmaiņā ir uzņēmusi arī citas Vietējās Rīcības Grupas 
(turpmāk- VRG) savā teritorijā un sniegusi labas prakses piemērus. 
2014.gadā Biedrības teritorijā viesojās vietējās rīcības grupas no Vācijas (Bavārijas), Lietuvas 
(Pierīgas partnerība) un Somijas.  
 Ir bijušas 3 vizītes uz Austriju, kopā deliģējot 7 Zied zeme teritorijas pārstāvjus.   

Austrijas lauku ražojumu tiešās tirdzniecības pieredze”.  
2014. gada 6. – 11. marts 

 Piedalās projektu iesniedzēji Pēteris Vilcāns, Pēteris Dimants un Liena Muciniece. 
 Apmācības atbilst PPP biedrība Zied zeme vietējās attīstības stratēģijas rīcībām: 2.1. 
Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību 
saistīto nozari); 4.1. Atbalsts mājražošanas attīstībai; un Latvijas Lauku attīstības programmas 
2007.–2013.gadam ass "LEADER pieejas īstenošana" pasākumu "Vietējās rīcības grupas darbības 
nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana" 4.4. pasākums, kas palielina potenciālo 
projektu iesniedzēju kapacitāti.  
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LINC Austrijas 2014 ir "Sadarbības māksla". 
2014. gada 2.-4.septembris 

Piedalās Padomes locekle Agnese Jankuma 
Mērķis: veicināt sadarbību lauku teritorijā, kas aptver enerģiju, mobilitāti, tūrismu, sociālās, kultūras 
un dabas perspektīvas. Apmainīties ar informāciju un dzirdēt pieredzi no visas Eiropas laukiem. 
Kādi ir izaicinājumi, risinājumi un iespējas, mēs saskaramies? Ko mēs varam darīt kopā, izmantojot 
Leader?  
A.Jankuna:“LINC pasākums noris 3 daļās. Pirmā daļa ir diskusija, kas apvieno savstarpēju zināšanu 
un pieredzes nodošanu. Šajā gadā organizatori bija īpaši gatavojušies, organizējot dažādu valstu 
lektorus, kuri sniedza praktiskas zināšanas par lomu  sadalījumu un idejas izstrādes procesu 
organizācijās.  
Otrā daļa parasti ir veltīta sporta aktivitātēm, kuru laikā VRG komandas no Eiropas LEADER 
teritorijām var parādīt savu sportisko garu un prasmes. Tā kā šogad tika  akcentēta savstarpējā 
sadarbība, tad sporta sadaļā norisinājās tikai komandu cīņas. Katrai 4 cilvēku komandai bija jāveic 
stafete – laišanās pa virvi apmēram 100m garumā, braukšana ar riteni, peldēšana pāri dīķim ar 
pūsli un skriešana pret kalnu un šļukšana pa trubu. Biedrības “Zied zemes” pārstāvētā komanda 24 
komandu konkurencē palika pa vidu, izcīnot 11 vietu. Tiem, kuri dažādu apsvērumu dēļ 
nepiedalījās sportā, bija iespēja doties geocaching tūrē pa ciematu. Geocaching nozīmē dažādu 
slēpņu meklēšanā. 
Savukārt trešā un noslēdzošā daļa bija pieredzes brauciens uz LEADER realizētajiem projektiem. 
“Zied zeme” pārstāve Agnese devās pieredzes braucienā “Art of recharging energy in nature”. 
Viss brauciens bija veltīts, lai gūtu zināšanas par enerģijas ražošanu un atjaunošanu. Ekskursijas 
ietvaros grupa viesojās sulu spiedes uzņēmumā, Nacionālajā dabas parkā un trešā lielākajā ciematā 
Austrijā. Virgen mērs sniedza prezentāciju par dažādiem energoefektivitātes taupīšanas veidiem un 
detalizēti iepazīstināja viesus ar nacionālo iniciatīvu enerģijas politikas risināšanā. 20 gadu periodā, 
pateicoties sabiedrības informēšanai, elektro mobila parka izveidei, ēku siltināšanas, lampu 
nomaiņas u.c. pasākumu rezultātā, ieguvuši arī Eiropas goda balvu. 
Šāda veida pieredzes braucieni ir patiešām nepieciešami, jo tā ir iespēja ne vien gūt jaunu pieredzi 
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un paplašināt zināšanas dažādās specifiskās jomās, bet arī smelties iedvesmu un motivāciju 
turpmākajam darbam. 

Pateicoties Eiropas bufetei, kas noris LINC konferences ietvaros, bijusi iespēja iepazīstināt arī ar 
vietējā reģiona ražotājiem kā “Lūšu drava”, Ķeipenes piparkūkas, Bekubode u.c. Esmu ļoti 
iedvesmota no Virgen pagasta mēra, kurš ikvienu mudināja nevis sēdēt un gaidīt palīdzību no 
ārpuses, bet pašiem līdzdarboties sava reģiona attīstībā.” 

Apmācības atbilst PPP biedrība Zied zeme vietējās attīstības stratēģijas rīcībai: 1.2. Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem un Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–
2013.gadam ass "LEADER pieejas īstenošana" pasākumu "Vietējās rīcības grupas darbības 
nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana" 4.3. pasākumus, kas palielina vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanā un atjaunošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju kapacitāti 
. 

 PPP biedrība „Zied zeme” 40008092249 Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
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AUSTRIJA Vulkānzeme 2014. gada 25.-31.oktobris 

Piedalās PPP biedrība Zied zeme Padomes locekle Rita Grāvīte un potenciālie projektu iesniedzēji 
Miralda Ranga un Velta Riekstiņa. 
Mērķis bija apmeklēt Austrijas Štīrijas Vulkānzemes reģiona pārstāvjus un uzņēmējus, lai gūtu 
pieredzi par to, kā veiksmīgi attīstīt reģionu, balstoties uz kopīgi izvirzītiem attīstības mērķiem. 

Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz 
Vulkānzemi Austrijā. Braucienā piedalīties tika uzrunātas visas 40 vietējās rīcības grupas Latvijā, kas 
palīdz iedzīvotājiem apgūt Eiropas finansējumu lauku attīstībai – gan administrācijā strādājošie, 
gan arī esošie un potenciālie projektu iesniedzēji. 
Augstu attīstītā teritorijā ar nosaukumu Vulkānzeme, kas atrodas gan Ungārijas, gan Slovēnijas 
robežas tuvumā, agrāk valdīja stagnācija, un cilvēki to pameta. Lai vērstu radušos situāciju uz labu, 
Vulkānzemē notikusi vienošanās par trīs vērtībām – vietējo kulināriju, rokdarbiem un mājražošanu, 
kā arī vidi. Tās kļuvušas par balstiem attīstības stratēģijas plānošanā.  
Vēl izveidots Vulkānzemes zīmols visas teritorijas prezentēšanai, kura vērtība šobrīd sasniegusi 
apmēram 15 miljonus eiro. Par vietējā uzņēmēja iekļaušanu zīmola sastāvā katru gadu jāmaksā 400 
eiro, un iegūtos līdzekļus izmanto, lai nodrošinātu šī reģiona un uzņēmumu publicitāti – kartēm, 
bukletiem, mājaslapai. Visiem uzņēmējiem arī tiek nodrošinātas regulāras apmācības, piemēram, 
mārketingā, kas palīdz saprast, kā labāk sevi prezentēt viesiem.  
Cilvēki kopīgi spēj uzstādīt plašus mērķus, saskatīt kopīgas vērtības. Šo mērķu un vērtību vārdā viņi 
sadarbojas un atbalsta cits citu. Viņi savā starpā nesaskata konkurenci, bet gan iespēju. Piemēram, 
vilnas apstrādes uzņēmumā darbojas piecas sievietes, viņas neuzskata, ka konkurē savā starpā, bet 
gan papildina viena otru. Katra no vilnas rada kaut ko nedaudz citu, rezultātā kopīgi piedāvājot 
plašāku produktu klāstu, nekā viņas varētu piedāvāt, darbojoties pa vienai. Kā vēl vienu piemēru 
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uzņēmēju ciešajai sadarbībai var minēt to, ka veikalā līdzās savai uzņēmuma produkcijai ir plaukti, 
kuros pieejamas arī citas reģionā ražotas preces. Tāpat izveidotas arī uzņēmēju „ķēdes”. Izejvielas, 
kas nepieciešamas vienam ražotājam, piegādā citi vietējie ražotāji.  

Miralda Ranga atzīst, ka viņai būtiskākā mācība bijusi tieši par uzņēmē’u sadarbību: „Mums ir 
jāsadarbojas, jākomunicē vienam ar otru. Šķiet, šeit to esam aizmirsuši.” Viņa atzīst, ka „šajā ziņā 
mums vēl tāls ceļš ejams, taču labi, ka tagad tas ir vismaz domās.” Iegūtajās zināšanās Miralda 
Ranga dalās ar citiem mājražotājiem, un ir pārliecināta, ka Vulkānzemes filozofija lieliski darbotos 
arī šeit. Viņa ierosina, ka vietējie mājražotāji varētu kaut kopīgu Ziemassvētku tirdziņu uzrīkot.  
Svarīgi ir nodarboties ar sev tīkamām lietām. Ar patiku radītajam ir augstāka pievienotā vērtība. 
Svarīgi darīt to, ko mēs nedarām, proti, domāt ilgtermiņā. Var izveidot kaut ko vienkārši peļņai, bet 
var arī izveidot kaut ko, kas ir paliekošs un uz vērtībām balstīts. 

Apmācības atbilst PPP biedrība Zied zeme vietējās attīstības stratēģijas  
 1.PRIORITĀTE - DZĪVES KVALITĀTES VEICINĀŠANA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 
ĪSTENOŠANAS TERITORIJĀ. rīcība 1.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem,  
 4. PRIORITĀTE - LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU RAŽOŠANA UN PĀRSTRĀDE 4.1. 
RĪCĪBA - ATBALSTS MĀJRAŽOŠANAS ATTĪSTĪBAI   
 Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam ass "LEADER pieejas īstenošana" 
pasākumu "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas 
aktivizēšana" 4.3. pasākumus, kas palielina vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā un atjaunošanā 
iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju kapacitāti un 4.4. pasākums, kas palielina potenciālo 
projektu iesniedzēju kapacitāti.  
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Kopfinansēšanas portāls – projektubanka.lv 

  
Lai papildinātu Biedrības esošo darbību pilsoniskās līdzdalības un ilgtspējīgas attīstības jomā, tiek 
īstenots Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk - SIF) finansēts projekts: Ideju īstenošanas 
platformas projektubanka.lv darbības nodrošināšana. projektubanka.lv ir interaktīva vide, kurā 
iedzīvotājiem un organizācijām pašām attīstīt savus projektus, atrast partnerus, sabiedrotos un 
finansētājus. projektubanka.lv  misija ir palīdzēt īstenot idejas, kas padarītu labāku vidi, kurā mēs 
dzīvojam.     

Kādiem projektiem ir paredzēta Projektu banka? 
Radošiem, inovatīviem, sociāli nozīmīgiem un pašpietiekamiem. Ar radošiem mēs domājam tādus, 
kuros ir ielikta saprātīga, bet pietiekama deva sapņošanas. Tie radušies netraucētā iedvesmā un 
neierobežotā drosmē. Ar inovatīviem mēs domājam tādus, kas rada, nevis atražo. Tie radušies no 
mūsu laika vajadzībām, iespējām un prāta lidojumiem. Par sociāli nozīmīgiem mēs saucam tādus, 
kurus par savu ieguvumu var saukt jo vairāki, jo labāk, bet pašpietiekami ir tādi, kuri dzīvos, plauks 
un attīstīsies arī pēc Projektu bankas. 
Cik liela ir iespēja, ka Latvijā varētu veiksmīgi darboties kolektīvā ieguldījuma platforma? 
Kāds teiks, ka Latvija ir maza, mums nepietiek cilvēku vai nav naudas. Mēs sakām- Latvija ir laba 
tieši tāda kā ir, cilvēku mums ir pilnīgi pietiekami un dzīvojam mēs arī labi. Ja domu, ka mums 
nesanāks, nomainīsim pret- sanāks!, mēs visi kopā izveidosim platformu, kurā rasties lielām un 
skaistām lietām, kas palīdz Latvijai augt. Cik tad liela ir iespēja, ka mums sanāks? Piesakām savas 
idejas, ieguldām citās un sanāks! 
Kas stāv aiz projektubanka.lv? 
Latvijas kolektīvā ieguldījuma platformas ideja, kas šobrīd ir kļuvusi par projektubanka.lv, ir bijusi 
aktuāla jau vairākus gadus. Turot prātā domu, ka mūsu tauta pagātnē ir vairākkārtēji pierādījusi 
savu spēju mobilizēties un paveikt lielas lietas, mums nebija ne mazāko šaubu, ka Latvijā šis 
princips neiedzīvotos arī tagad. Esam kopīgi finansējuši tautas skolas, esam atjaunojuši karos 
nodegušos pilsētas parkus, pat savam brīvības piemineklim mēs sakrājām paši. Latvieši vienmēr 
mācējuši dalīties, vienmēr ir bijuši progresīvi domājoši un ļoti ātri atraduši risinājumus jebkurā krīzē. 
Projektubanka.lv komanda, kas apvienojusies no diviem līdzīgiem projektiem idejuarmija.lv un 
mecenats.lv, ar svaigu skatu, jaunu entuziasmu un Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu, ir gatavi 
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strādāt, lai mums izdotos. 
Kas finansē projektubanka.lv? 
Novērtējot šīs iniciatīvas milzīgo potenciālu, kas var palīdzēt rastiem jauniem projektiem, 
uzņēmumiem, sociāli nozīmīgām lietām un vietām Latvijā, Sabiedrības Integrācijas fonds ir piešķīris 
finansējumu projektubanka.lv izstrādei un ieviešanai. Turpmāko platformas darbību, 
administrēšanu un mentoru programmu palīdzēs nodrošināt 5% komisijas maksa, kas tiek 
piemērota visiem projektiem no savāktā ieguldījuma summas. Projektubanka.lv ir pašpietiekams 
projekts, kura darbība ir atkarīga no iedzīvotāju iesaistes tajā. 
Kāda ir garantija, ka projekta autors ieguldīto naudu izlietos apdomīgi? 
Projektu banka darbojas uz godaprāta, savstarpējas uzticības un paļāvības principa. Mēs 
sadarbojamies, lai sasniegtu lielākus mērķus. Mēs viens pret otru esam godīgi un viens otram 
uzticamies, lai padarītu Projektu banku iespējamu. Mēs no savas puses pārbaudīsim autora 
personu un izvērtēsim vai projekts atbilst kritērijiem, bet tu sazinies ar projekta autoru, papēti viņa 
vēsturi un sociālos lokus, lai iegūtu maksimālu uzticību. Ja tu tici idejai un autoram, tad atliek vien 
ielikt labas domas tajā, ka viņam viss izdosies. 
Kas notiek, ja projekts nesavāc starta kapitāla summu simtprocentīgi? 
Ja projekta kampaņas laiks ir beidzies un nepieciešamā summa nav savākta, visi ieguldītāji savu 
naudas summu saņem atpakaļ Projektu bankas virtuālajā kontā. Šo summu ir iespējams novirzīt 
citam projektam vai arī pieprasīt naudu atgriezt. Projekts, kurš netika 100% atbalstīts, savukārt, var 
novērtēt atbalstu idejai, mācīties no savām kļūdām, pārstrādāt projektu un mēģināt to iesniegt 
otreiz. Tomēr pieredze rāda, ka labāk ir piestrādāt pie pirmās kampaņas un iet uz maksimumu. 
Kas notiek, ja projekts savāc vairāk kā nepieciešams? 
Lieliski! Tas nozīmē, ka cilvēki idejai tic un redz tās nepieciešamību. Visi savāktie līdzekļi tiek 
novirzīti projekta realizācijai, un, kā tas ir zināms, jauniem projektiem un veiksmīgiem startiem 
nekad nevar būt par daudz. 
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Starptautiskā sadarbība                                                                                                                        

2014. gadā noslēdzās starptautisku sadarbības projektu “ABC vietējiem ražotājiem”. Tā mērķis bija 
izveidot sistēmu vietējo ražotāju un produktu atbalstam, pamatojoties uz zināšanu un 
paraugprakses apmaiņu starp Latvijas, Čehijas un Lietuvas vietējām rīcības grupām.  

Projekta ietvaros tika īstenotas vairākas aktivitātes:  
1. Vietējo produktu zīmola “Vidzemes Grozs”: https://www.facebook.com/vidzemesgrozs 
izstrāde un īstenošana – atbildīgā VRG: Cēsu rajona lauku partnerība, 
Latvija, ar visu partneru atbalstu. 05.12.2013-30.04.2014. 
2. Filmas veidošana par vietējiem produktiem – atbildīgā VRG: 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme”, Latvija, ar 
visu partneru atbalstu. 05.12.2013-01.10.2014. 
3. Vietējo produktu paraugu atlase un demonstrēšana Latvijā – 
atbildīgā VRG: Vidzemes lauku partnerība „Brasla”, Latvija. 
15.-16.06.2014. 
4. Starptautiska izstāde un seminārs Latvijā – atbildīgā VRG: biedrība 
„SATEKA”, Latvija. 06-07.09.2014 
5. Starptautiska izstāde un seminārs Čehijas Republikā, atbildīgā VRG: 
MAS POHODA venkova, Čehijas Republika. 22.-25.05.2014. 
6. Divas starptautiskas izstādes Lietuvā – atbildīgā VRG: Kedaiņu rajona vietējā rīcības grupa, 
Lietuva; vietējā rīcības grupa „Pajūrio kraštas”, Lietuva. 30.-31.05.2014. un 12.-13.07.2014 
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FINANSU PĀRSKATS 

BILANCE  AKTĪVI  EUR 31.12.2014 31.12.2013

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie ieguldījumi www.ziedzeme.lv 0 1241

Pamatlīdzekļi 1203 233

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:  1203 1474

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Debitori 4920 4920 

NAUDAS LĪDZEKĻI 63617 37372

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ 68537 42292

AKTĪVI KOPĀ  69740 43766
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BILANCE PASĪVI  EUR 31.12.2014 31.12.2013

FONDI

Rezerves fonds -15715 -17017

FONDI KOPĀ:  -15715 -17017

ĪSTERMIŅA KREDITORI 

Kreditori  1982 286

Nākamo perioda ieņēmumi ELFLA 54270 33679

Nākamo perioda ieņēmumi EZF 10526 13358

Nākamo perioda ieņēmumi SIF 18677 13460

ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ: 85455 60783

PASĪVI KOPĀ:  69740 43766
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IEŅĒMUMU IZDEVUMU PĀRSKATS 2014 2013

IEŅĒMUMI

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās 
iemaksas

3266 3428

Saņemtās dotācijas 56444 42854

Brīvprātīgā darba ieguldījums 1926 0

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 647 582

IEŅĒMUMI KOPĀ 62283 43436

IZDEVUMI

Algas 30845 27 457

Sociālās apdrošināšanas maksājumi 7172 6917

Pamalīdzekļu un nemater. Ieguld. nolietoj.un norakst. 2303 3981

Citi izdevumi sk.atšifrējumu finansu pielikumā 20661 20057

IZDEVUMI KOPĀ 60981 58 412

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 1302 -14 976

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 2014 2013

Atlikums pārskata gada sākumā 0 0

Neierobežotai lietošanai (t.sk.vispārējie ziedojumi) 0 0

Noteiktiem mērķiem (t.sk.mērķziedojumi) 0 0

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu kopsumma 0 0

Atlikums pārskata gada beigās 0 0
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FINANSU PĀRSKATA PIELIKUMS 
Vispārīgie principi  - Finansu pārskata sagatavošana 
Gada pārskats sagatavots saskaņā Latvijas Republikas Gada pārskata likumu, likumu “Par 
grāmatvedību” un Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 808 “Noteikumi par sabiedrisko 
organizāciju, to apvienību un arodbiedrību gada pārskatiem”. 
Finansu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā: euro (EUR ) 
Finansu pārskata gads aptver laika periodu no 01.01.2014.-31.12.2014. 
Finansu pārskats ir sagatavots izmantojot licenzētu grāmatvedības uzskaites datorprogrammu 
Horizont.  
Izmaksu nošķirtībai tiek izmantotas grāmatvedības programas piedāvātās Dimensijas.  

Pielietotie grāmatvedības principi 
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši grāmatvedības principiem: 
 1) Pieņemts, ka PPP  biedrība Zied zeme darbosies arī turpmāk; 
 2) Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i. 

● posteņos norādītie skaitļi pamatoti ar ierakstiem attaisnojuma dokumentos; 
● ieņēmumu un izdevumu pārskatā iekļauti tikai līdz pārskata gada beigām gūtie ieņēmumi; 
● nosakot pārskata gada rezultātu, ņemts vērā pārskata gada beigās esošo aktīvu izmaiņas. 

 4) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma 
datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem 
pārskata periodā; 
 5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 
 6) pārskata sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 
 7) saimnieciskie darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko būtību. 

Darījumi Ārvalstu valūtā 
Darījumi ārvastu valūtā grāmatoti pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa attiecīgajā darījuma 
dienā. Ieņemumi vai zaudējumi, kas radušies pārrēķinot ārvalstu valūtu euro, ietverti ieņēmuma un 
izdevumu pārskata posteņos “Citi ieņēmumi” vai “Citi izdevumi”.   

Nemateriālie ieguldījumi 
Nemateriālie ieguldījumi ietver  interneta vietnes www.ziedzeme.lv platformas izveidi. 

Pamatlīdzekļi 
Pamatlīdzeki ir materiāli ilgtermiņa ieguldījumi. Vispārējā kārtībā tiek uzskaitīti tiem materiālie 
ieguldījumii, kuru iegādes vērtība nav mazāka par 140 EUR un kuru lietderīgās izmantošanas laiks ir 
ilgāks par vienu gadu. Šie aktīvi tiek izmantoti biedrības uzdevumu veikšanai. Izņēmuma kārtā 
ilgtermiņa aktīvu iegādes summa var būt jebkura summa, par kuru tiek iegādāti aktīvi ilgtermiņa 
lietošanai, ja no nosaka finansētāja saistošie noteikumi. ’ 

Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtība, atskaitot uzkrāto nolietojumu.  
Nolietojums tiek aprēķināts aktīva lietderīgas izmantošanas laikā izmantojot lineāro medodi.  
Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā.  
Lietderīgais izmantošanas laiks, ja finansētāja pamatlīdekļu iegādes un ekspluatācijas noteikumi 
nenosaka citu kārtību, pamatlīdzekļiem tiek noteikts:  
Datori: 3 gadi; Mēbeles: 5 gadi, citi materiālie aktīvi - 3 gadi, nemateriālie aktīvi - 3 gadi.  

Pamatīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi tiek uzskaitīti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to 
rašanās brīdī. 

http://www.ziedzeme.lv/
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Debitori un kreditori 
Debitoru un kreditoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un 
ierakstiem grāmatvedības reģistros. 

Biedru naudas 
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas norādītas pārskata gadā iekasētās  
kasē vai bankā saņemtie biedru vai biedru kandidātu, locekļu vai dalībnieku gadskārtējie naudas 
maksājumi. 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nosaukums Skaits Iegādes  
gads

Uzskaite 
vērtība

Nolietojums Atlikusī 
vērtība

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI

1 web ziedzeme.lv 1 2011 8937 8937

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ 1 2011 8937 8937

PĀRĒJIE PAMATLĪDZEKĻI

2 Mobilais telefons Samsung 1 2010 441 441

3 Portatīvais dators Acer Aspire 1 2009 1281 1281

4 Portatīvais dators Acer Aspire 1 2010 660 660

5 Video projektors 1 2009 569 569

6 Portatīvais dators 1 2010 601 601

7 Datora komplekts Intel 1 2007 443 443

8 Fakss-skaneris 1 2008 214 214

9 Galda kopētājs 1 2010 283 283

10 Monitors LCD 1 2007 222 222

11 Portatīvais dators Mac Book 1 1 2009 1370 1370

12 Printer Laser Canon LBP-2900 1 2007 117 117

13 Biroja mēbeles 1 2009 1633 1633

14 Apple iPad 1 2014 649 271 378

15 Nojume 1 2014 470 196 274

16 Saliekamais galds 1 2014 65 27 38

17 Canon EOS 600 D 1 2014 422 176 246

18 Canon Printeris SENSYS MF 8550Cdn 1 2014 427 160 267

PĀRĒJIE PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ 17 9867 8664 1203

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ 18 18804 17601 1203

 PPP biedrība „Zied zeme” 40008092249 Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070



24
Ieņēmumu atzīšana  
Biedru naudas tiek atzītas pēc kases principa. Projektu ieņēmumi tiek uzskaitīti atbilstoši 
uzkrāšanas prinipam, ieņēmumus rādot proporcionāli izmaksām un nerealizēto daļu uzrādot 
nākamo periodu ieņēmumos.  

Ziedojumi un dāvinājumi  
Ziedojumi un dāvinājumi 2014.gadā tika saņemti brīvprātīgā darba veidā. Ziedojumu un 
dāvinājumi, kas paredzēti specifisku aktīvu iegādei, tiks uzskaitīti kā nākamo periodu ieņēmumi 
bilancē un tiks iekļauti ieņēmumu un izdevumu pārskatā proporcionāli to paredzamajam 
kalpošanas termiņam.  
  
Nauda un naudas ekvivalenti  
Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem.  

Rezerves fonds 
Biedrības rezerves fonds ir kopējā ieņēmumu izdevumu starpība. Saskaņā ar Biedrības izstradāto 
vietējās teritorijas attīstības stratēģiju, Biedrības ienākumus un izdevumus galvenokārt veido 
finansējums no Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Eiropas 
Zivsaimniecības fonda finansējums. Tā izlietojumu regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.185 Rīgā   
2011.gada 8.martā (prot. Nr.14 30.§) Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai 

NAUDAS LĪDZEKĻI 2014 2013

1 Valsts kase ELFLA 09-00-L43100-000021 33801 10483

2 Valsts kase ABC 12-00-L421101-000013 0 775

3 Valsts kase EZF 10-00-Z40200-000012 6909 8829

4 Valsts kase IA SIF 2012.EEZ/DAP/MAC/190 14633 11362

5 Kase 22 0

7 Swedbanka Euro 8252 5923

 NAUDAS LĪDZEKĻI KOPĀ 63617 37372

REZERVES  FONDS 2014 2013

1 Sabiedrības statūtos paredzētās rezerves -15715 -17017

KOPĀ -15715 -17017
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Nodokļi  
Biedrības saistību kopsumma attiecībā pret valsts budžetu un pašvaldību budžetiem par 
maksājamiem nodokļiem un nodevām, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā: 4.16 
Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku darba algas kopsumma: 28919 EUR 
Brīvprātīgā darba ieguldījuma kopsumma: 1926 EUR 

Nodokļu atvieglojumi nav saņemti. 

Biedrībai nav būtisku saistību, kas nav ietvertas bilancē, nav saistību par Biedrības sniegtajām 
garantijām (galvojumiem), kā arī par tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu 
rasties saistības.  

Atbildīgā persona: 
Linda Cīrule              _________________

NODOKĻI UN SOCIĀLĀS 
APDROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI

2014 2013 

1 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 5923 6226

2 Sociālās apdrošināšanas iemaksas 7172 10061

3 Riska nodeva 18 10
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ADMINISTRATĪVO IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2014

IEŅĒMUMI EUR

1 Biedru naudas ieņēmumi 3266

2 Saimn. darb. ieņēmumi 647

3 Ieņēmumi ELFLA stratēģijas īstenošanai 09-00-L43100-000021 35157

4 Ieņēmumi EZF stratēģijas īstenošanai 10-00-Z40200-000012 8597

5 SIF Ideju armija 2012.EEZ/DAP/MAC/190/1/NAC/039/2013 12690

6 Brīvprātīgā darba ieguldījums 1926

IEŅĒMUMI KOPĀ 62283



�23

 PPP biedrība „Zied zeme” 40008092249 Raiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070

3%

26%

57%

13%

13% EZF 57% ELFLA 26% SIF 3% Biedrība

ADMINISTRATĪVO  IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2014

IZDEVUMI EUR

1 Izdevumi Biedrības darbības nodrošināšanai 2045

2 Izdevumi ELFLA stratēģijas īstenošanai 09-00-L43100-000021 34906

3 Izdevumi EZF stratēģijas īstenošanai 10-00-Z40200-000012 8007

4 Izdevumi  SIF Ideju armija 2012.EEZ/DAP/MAC/190/1/NAC/039/2013 16023

IZDEVUMI KOPĀ 60981
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ADMINISTRATĪVO IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2014

IZDEVUMI EUR

1 Projektu vadības izdevumi 245

2 Pārvaldes personāla un administratīvā personāla algas 28919

3 Personāla algas - Brīvprātīgais darbs 1926

4 Sociālais nodoklis 7172

5 Pārējās sociālās izmaksas 18

6 Pamatlīdzekļu nolietojums 2304

7 Vietējas Rīcības Grupas (Biedrības) pārstāvju mācības 1199

8 Vietējās Iniciatīvas Grupas (potenciālie pr.iesniedzēji) pārstāvju mācības 2304

9 Publicitātes izdevumi 7435

10 Interneta un pasta izdevumi 367

11 Telekomunikācija 1022

12 Kantora (biroja) izdevumi 878

13 Telpu uzturēšanas pakalpojumi 321

14 Kancelejas iegādes izdevumi 649

15 IT vides uzturēšanas izdevumi 219

16 Biedru naudas izdevumi (Latvijas Pilsoniskā Alianse) 36

17 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi 334

18 Degvielas izdevumi 1796

19 Autonomas izdevumi 2187

20 Autostāvietas izdevumi 6

21 Sab. transporta izdevumi 13

22 Padomes un valdes sēdes izdevumi 65

23 Projektu vērtēšanas izdevumi 1485

24 Prezentacijas izdevumi 70

25 Samaksātās soda naudas un līgumsodi 11

IZDEVUMI KOPĀ: 60981

Ieņēmumu un izdevumu starpība 1302




