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Publisko un privāto partnerattiecību biedrība Zied zeme
2017. GADA PĀRSKATS

Finanšu pārskata gads:

01.01.2017.-31.12.2017.
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Vadības ziņojums
pie 2017. gada
pārskata
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 01.04.2015. Linda Cīrule
Pārvaldes institūcija:
Padome. Sastāv no 13 padomes locekļiem, kuri ievērojot partnerības principu, pārstāv: sabiedrisko
organizāciju, pašvaldību un uzņēmējdarbības sektorus. Padomē tiek ievēlēti arī sieviešu organizācijas
pārstāvis un jauniešu organizācijas pārstāvis. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.125 Rīgā 2015.gada
10.martā (prot. Nr.14 10.§) “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai” Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu
Padome apstiprināta biedru Sapulcē 2017.gada 22.martā sekojošā sastāvā:
Normunds Raubiška, Anna Volkova, Sabīne Gudeiķe, Inese Lagzdiņa, Guntis Vilnītis, Indra Leja, Miralda Ranga,
Pēteris Līcis, Egija Sniedzīte, Aija Romanovska, Karina Putniņa, Dina Vārslavāne, Roberts Ozols.

PPP biedrības Zied zeme mērķis:
• uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstīta teritorijas ilgtspējīga attīstība un
pilsoniski atbildīgas sabiedrības izaugsme.
Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos
pārskata gados izmantotajām metodēm
Pārskata gadā izmantotās metodes ir ekvivalentas iepriekšējos pārskata gados izmantotajām
metodēm. Lai īstenotu Statūtos noteikto mērķi, PPP biedrība Zied zeme apgūst vairāku fondu
finansētus projektus:
✤ No 2017.gada 24.01.-24.02.17. tiek izsludināta Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas 2015-2020 trešajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs
450 135 Euro 1. mērķim “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana”.
✤ No 2017.gada 03.04.-03.05.2017. tiek izsludināta Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas 2015-2020 ceturtajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta
apmērs 299211.78 Euro mērķim Nr.2. Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas
iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā.
✤ No 2017.gada 11.09.-11.10.2017. tiek izsludināta Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas 2015-2020 piektajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta
apmērs 227691,51 Euro, tajā skaitā 1. mērķim “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās
ekonomikas stiprināšana”.
✤ Līdz oktobra mēnesim tiek īstenots Erasmus + projekts: TransInnovation Camp for Youth
(Starptautiska nometne jauniešiem). Mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 18 - 30 gadiem. Projekta
mērķis ir ar inovatīvu un izzinošu nometņu palīdzību stiprināt jauniešu kompetences un veicināt
jauniešu iesaisti vietējo problēmu risināšanā un lauku teritoriju attīstībā. Notikušas 3
starptautiskas nometnes: Somijā, Ungārijā un Rumānijā. Ceturtā noslēdzošā nometne notiek
Latvijā, kuru organizē PPP biedrība Zied zeme Ikšķiles novada Turbās.
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✤ Turpinot darbu pilsoniskās līdzdalības un ilgtspējīgas attīstības jomā, noslēgta vienošanās ar as
Swedbank, par finansējumu Projektu bankas IT rīku pilnveidošanai. 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. Izstrādāta Sabiedrības integrācijas fonda finansējuma ietvaros.

Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas

1.
2.
3.
4.

Pārskata gada organizācijas darbība galvenokārt tika virzīta, lai:
Īstenotu SVVA stratēģiju – aktivizēt vietējās ekonomikas iniciatīvas un sabiedriskā labuma
iniciatīvas.
Īstenotu Erasmus+ projekta aktivitātes – veicināt jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā.
Nodrošinātu Projektubanka.lv nepārtrauktu darbību – pilnveidot iespējas.
Veicinātu ziedošanas un filantropijas aktivitātes.

SVVA stratēģijas īstenošana
✤ SVVA stratēģijas īstenošanas ietvaros organizēti trīs atklāti LEADER projektu konkursi, kopā
izsludinot 62% no SVVA īstenošanai paredzētā finansējuma t.i. EUR 977 038.29 kopā saņemti 89
projektu iesniegumi.
✤ Projektu iesniedzēju kapacitātes stiprināšanai un zināšanu pilnveidei organizēti divdesmit
apmācību pasākumi.
✤ Lai veicinātu lēmējvaras izpratni par LEADER pieeju, stiprinātu komandas sadarbības prasmes un
pilnveidotu projektu vērtēšanas kvalitāti, no 18.-19.maijam tika organizētas biedrības padomes
locekļu apmācības.
✤ Biedrības pārstāvji ir piedalījušies sešās starptautiska mēroga konferencēs.
✤ Izstrādāts un saņemts atbalsts 2 tehniskiem starptautiska mēroga projektiem, kuri paredz vizītes
pie potenciālajiem sadarbības partneriem:
o Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā.
o Radi un sadarbojies (Create and co-work).
✤ Izstrādāts un saņemts atbalsts starp-teritoriālās sadarbības projekts:
o Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība - projekts tehniskai
sagatavošanai.
✤ Uzsākta jauna Erasmus + projekta īstenošana:
o Rual Skills - Projekta vadošais partneris ir VRG Montagn Appennino (Itālija), un kopā
tajā ir iesaistīti septiņu partneri no tādām valstīm, kā Itālija, Portugāle, Beļģija, Horvātija,
Spānija, kā arī no Latvijas. Šī projekta laikā (~2 gadu periodā) plānots īstenot vairākas
aktivitātes:
▪ stiprināt starptautisku sadarbību;
▪ paplašināt zināšanas un prasmes teritorijas popularizēšanā, iedzīvotāju
aktivizēšanā u.c.;
▪ dalīties ar idejām un pieredzi, kā arī pieeju lauku attīstības veicināšanai;
▪ radīt neformālās izglītības un iesaistes metodes, kas veicinātu nodarbinātību
un lauku teritoriju attīstību.
Savukārt biedrības “Zied zeme” mērķis ir apgūt un izmēģināt jaunas darba metodes vietējo iedzīvotāju
aktivizēšanā un teritorijas attīstības veicināšanā. To plānojam īstenot, organizējot pieredzes apmaiņas
braucienus pie projekta partneriem Beļģijā, Portugālē, Horvātijā un Itālijā. Tāpat plānots uzņemt 20
dalībnieku ārvalstu delegāciju un Zied zeme darbības teritorijas apskati, un organizēt mācību
aktivitātes iedzīvotāju aktivizēšanai.
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FINANŠU PĀRSKATS
BILANCE
AKTĪVI EUR

31.12.2017

31.12.2016

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Pamatlīdzekļi

0

250

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:

0

250

Debitori

4752

7414

NAUDAS LĪDZEKĻI

53819

25842

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ

58571

33256

58571

33506

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

AKTĪVI KOPĀ
PASĪVI EUR

31.12.2017

31.12.2016

Rezerves fonds

-35358

-19661

FONDI KOPĀ:

-35358

-19661

Kreditori

20162

11295

Nākamo perioda ieņēmumi SVVA

73767

41872

93929

53167

58571

33506

FONDI

ĪSTERMIŅA KREDITORI

ĪSTERMIŅA KREDITORI
PASĪVI KOPĀ:

KOPĀ:
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IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

2017

2016

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās
iemaksas

5084

5094

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

1680

6409

Dotācijas: ieņēmumi no apstiprinātajiem projektiem (
Norden un Erasmus +)

6176

32553

Saņemtās dotācijas tsk. ES fondi un SVVA stratēģijas
īstenošana

78097

23207

Ziedojumi un pielīdzināmie ieņēmumi (t.sk. brīvprātīgā
darba ieguldījums )

50

1821

IEŅĒMUMI KOPĀ

91037

69084

53537

35195

13082

8944

250

906

Citi izdevumi sk. atšifrējumu finanšu pielikumā

39915

43184

IZDEVUMI KOPĀ

106784

88229

-15747

-19145

2017

2016

Atlikums pārskata gada sākumā

1626

1100

Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie ziedojumi)

50

1821

IEŅĒMUMI

IZDEVUMI
Algas
Sociālās apdrošināšanas maksājumi tsk. Riska nodeva
Pamatlīdzekļu un nemater. Ieguld. nolietoj.un norakst.

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS

Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķa ziedojumi)
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu kopsumma
Atlikums pārskata gada beigās

0
770

1294

906

1626
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS
Vispārīgie principi - Finanšu 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”.
Finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti euro (EUR ).
Finanšu pārskata gads aptver laika periodu no 01.01.2017.-31.12.2017.
Finanšu pārskats ir sagatavots izmantojot licenzētu grāmatvedības uzskaites datorprogrammu Visma
enterpise.
Izmaksu nošķirtībai tiek izmantotas grāmatvedības programmas 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.
3) 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;
4) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
5) pārskata sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
6) saimnieciskie darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko būtību.
Darījumi Ārvalstu valūtā
Darījumi ārvalstu valūtā grāmatoti pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa attiecīgajā darījuma
dienā. Ieņēmumi 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 vietni www.ziedzeme.lv
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir materiāli ilgtermiņa ieguldījumi. Vispārējā kārtībā tiek uzskaitīti tiem materiālie
ieguldījumi, kuru iegādes vērtība nav mazāka par 430 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 metodi.
Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā.
Lietderīgais izmantošanas laiks, ja finansētāja pamatlīdzekļu 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.
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi tiek uzskaitīti ieņēmumu un izdevumu pārskatā to
rašanās brīdī.
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ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nosaukums

Iegādes
gads

Skaits

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

Video projektors

1

2009

569

569

3

Portatīvais dators

1

2010

601

601

4

Printer Laser Canon LBP-2900

1

2007

117

117

5

Biroja mēbeles

1

2009

1633

1633

6

Apple iPad

1

2014

649

649

7

Nojume

1

2014

470

470

8

Saliekamais galds

1

2014

65

60

9

Canon EOS 600 D

1

2014

422

422

10

Canon Printeris SENSYS MF 8550Cdn

1

2014

427

427

11

Mobilais telefons

1

2015

600

600

0

12

Kafijas aparāts

1

2016

419

419

0

PĀRĒJIE PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ

11

14909

14909

0

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ

12

14909

14909

0

Debitori un kreditori
Debitoru un kreditoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un
ierakstiem grāmatvedības reģistros. Biedrībai nav ilgtermiņa kreditoru uz pārskata gada beigām.
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.
Ieņēmumu atzīšana
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Biedru naudas tiek atzītas pēc kases principa. Projektu ieņēmumi tiek uzskaitīti atbilstoši uzkrāšanas
principam, ieņēmumus rādot proporcionāli izmaksām un nerealizēto daļu uzrādot nākamo periodu
ieņēmumos.
Ziedojumi un dāvinājumi
Ziedojumi un dāvinājumi 2017.gadā naudas izteiksmē. Saņemtais Ziedojums ir vispārēja tipa. Tā
izlietojums tiks nodrošināts saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto kārtību. 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 un bankas kontu atlikumiem.
NAUDAS LĪDZEKĻI

2017

2016

1 Valsts kase 16-00A019_400-000006

15753

16455

2 Valsts kase starptautiskā sadarbība

2424

0

0

36

4 Swedbanka

33007

4656

5 Projektu banka (Paysera un Paypal)

2635

5695

53819

25842

3 Kase

NAUDAS LĪDZEKĻI KOPĀ

Rezerves fonds
Biedrības rezerves fonds ir kopējā ieņēmumu izdevumu starpība. Saskaņā ar Biedrības izstrādāto
vietējās teritorijas attīstības stratēģiju, Biedrības ienākumus un izdevumus galvenokārt veido
finansējums no Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai finansējums. Tā izlietojumu
regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.769 Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 26. §) Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un
teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.
2017

2016

Sabiedrības statūtos paredzētās rezerves

-15696

-19145

KOPĀ

-15696

-19145

REZERVES FONDS
1
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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.
NODOKĻI UN SOCIĀLĀS
APDROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI

2017

2016

1

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

9285

6174

2

Sociālās apdrošināšanas iemaksas (t.sk.
darba ņēmēja sociālā nodokļa iemaksas)

18892

12908

3

Riska nodeva

23

12

Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā: 5.25
Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku darba algas kopsumma: 53537 EUR
Nodokļu atvieglojumi nav saņemti.

Atbildīgā persona:
Linda Cīrule
_______________
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ADMINISTRATĪVO IZDEVUMU PĀRSKATS

2017

IZDEVUMI

EUR

1

Administratīvā personāla algas

53537

2

Sociālais nodoklis

13059

3

Pārējās sociālās izmaksas

23

4

Pamatlīdzekļu nolietojums

250

5

Projektu vadības izdevumi

200

6

Izdevumi sabiedriskā labuma darbībai

770

7

Projektu vērtēšanas izdevumi

3625

9

Biedrības pārstāvju mācības

3577

10

Komandējuma izdevumi

1313

11

Potenciālo projektu iesniedzēju mācības

2767

12

Publicitātes un prezentācijas izdevumi

5312

13

Sakaru izdevumi (pasts, internets, telekomunikācija)

986

14

Biroja izdevumi

2786

15

IT vides uzturēšanas izdevumi

8281

16

Biedru naudas izdevumi (Latvijas Pilsoniskā Alianse un LOSP)

336

17

Naudas apgrozījuma blakus izdevumi

1327

18

Transporta izdevumi (t.sk. avio izdevumi)

8038

19

Apdrošināšanas maksājumi

388

20

Samaksātās soda naudas un līgumsodi

19

21

Zaudējumi no valūtas pirkšanas un pārdošanas

190

IZDEVUMI KOPĀ:

106784
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