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Publisko un privāto partnerattiecību biedrība Zied zeme  

2018. GADA PĀRSKATS  

 

    Finanšu pārskata gads:       01.01.2018.-31.12.2018.  
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Vadības 

ziņojums pie 

2018. 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 15.03.2018. 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 2018.gada 15.martā  sekojošā sastāvā: 

Normunds Raubiška, Andris Mačs, Sabīne Gudeiķe, Inese Lagzdiņa,  Guntis Vilnītis, Indra Leja, Jānis 

Siliņš, Pēteris Līcis, Armands Troska, Aija Romanovska, Dina Vārslavāne, Ilmārs Zemnieks.    

Izmaiņas Padome sastāvā apstiprinātas biedru Sapulcē 2018.gada 23.augustā  sekojošā sastāvā: 

Normunds Raubiška, Viola Āboltiņa, Sabīne Gudeiķe, Inese Lagzdiņa, Guntis Vilnītis, Indra Leja, 

Jānis Siliņš, Pēteris Līcis, Armands Troska, Aija Romanovska, Dina Vārslavāne, Dace Soboļeva.   

 

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 PPP biedrība “Zied zeme” īsteno 

Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju un ievēro Ministru kabineta noteikumus Nr.125 

“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai 

✤ Organizē LEADER projektu konkursus.  

✤ Īsteno starpteritoriālos un starptautiskos sadarbības projektus.  

✤ Īsteno Erasmus+ programma projektus.  

✤ Uztur Projektubanka.lv. 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.     



4 

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

✤ 2018. gadā iesniegti - 56 projekti 

✤ 2018. gadā publicēti - 19 projekti 

✤ 2018. gadā veiksmīgi - 3 projekti:  

1. SIMTGADES KAROGS CĒSĪM 

Latvijas simtgadē Cēsu Dziesmu svētku kalniņā pacelsim īpašu Simtgades Dziesmu svētku 

gaisotni pieredzējušu Latvijas karogu! 4,315€ 

2. LATVIJAS PĒDĒJIE MOHIKĀŅI: LATGALE 

Grāmata “Latvijas pēdējie mohikāņi: Latgale” ir iecerēts kā turpinājums 2016.gadā 

izdotajai grāmatai "Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi”  7,766€ 

3. BEZIEPAKOJUMA VEIKALS TURZA 

Pirmais beziepakojuma pašapkalpošanās veikals Latvijā, bezatkritumu (zero waste) 

dzīvesveida veicināšanai. 10,475€   

✤ 2018. gadā veiksmīgajos projektos piesaistītā finansējuma apjoms - 22556 €   

✤ 2018. gadā kopējais ieguldījumu apjoms - 25458 €   

✤ 2018. gadā Ieguldījumu skaits – 1791  

✤ Kopējais ieguldījumu skaits kopš dibināšanas - 4319 

✤ Kopējais ieguldītāju skaits kopš dibināšanas - 3537 

✤ Kopējais lietotāju skaits - 6980  

✤ Kopā ieguldīts – 126128 €   

23.augustā biedru sapulcē pieņemts lēmums veidot SIA Projektu banka.  

 Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas  

  Pārskata gada organizācijas darbība galvenokārt tika virzīta, lai:  

1. Īstenotu SVVA stratēģiju – aktivizēt vietējās ekonomikas iniciatīvas un sabiedriskā 

labuma iniciatīvas. 

2. Īstenotu Erasmus+ projekta aktivitātes.  

3. Nodrošinātu Projektubanka.lv nepārtrauktu darbību – pilnveidot iespējas.  

4. Veicinātu ziedošanas un filantropijas aktivitātes.  

 

SVVA stratēģijas īstenošana  

✤ SVVA stratēģijas īstenošanas ietvaros 2018.gadā izsludināta 6tā LEADER projektu 

pieņemšana: Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā 

produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana [Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un 

vietējās ekonomikas stiprināšana] 

Izsludinātais finansējums: 308 096.20 € 

Projektu konkursa ietvaros saņemti 12 projektu iesniegumi.  

✤ Veikta SVVA stratēģijas īstenošanas vidustermiņa novērtēšana, sagatavoti un iesniegti 

rīcības plāna grozījumi.   

✤ Projektu iesniedzēju kapacitātes stiprināšanai un zināšanu pilnveidei organizēti 12 

apmācību pasākumi.  

 

✤ Lai veicinātu lēmējvaras izpratni par LEADER pieeju, stiprinātu komandas sadarbības 

prasmes un pilnveidotu projektu vērtēšanas kvalitāti, veiktu stratēģijas novērtējumu un 

gūtu pieredzi labās prakses īstenošanā, no 8.-9.jūnijam tika organizētas biedrības padomes 

locekļu apmācības pie Alūksnes partnerības.  

 

✤ Biedrības pārstāvji ir piedalījušies sešās starptautiska mēroga konferencēs.  
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✤ Saņemts atbalsts 2 starptautiska mēroga sadarbības projektiem, kuri paredz vizītes pie 

potenciālajiem sadarbības partneriem:  

o LOCAL CRAFT UP Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā.  

o Kopējais finansējumus aktivitāšu īstenošanai: 95585.31 Eiro.  

Projekta mērķis ir attīstīt mājražošanu un amatniecību vietējās rīcības grupās, iesaistot tūrisma 

un kultūras pasākumos, veicinot sadarbību starp nozarēm un izstrādājot inovatīvus produktus 

un pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Projekta aprakstā ir norādīts, ka 

sadarbības projekts sniegs ne tikai jaunas darba vietas (potenciālie mazie ražotāji), bet arī radīs 

jaunas preces, produktus un pakalpojums.    

Sadarbības partneri nodrošinās meistarklases Latvijas pārstāvjiem - tādejādi gūstot pieredzi par 

tradicionāla produkta radīšanu un iespēju gūt zināšanu pārnesi.  

Tiks nodrošināta zināšanu pārnese tēmas 'mājas restorāns" 'ietvaros, kas ir kopīga partneru 

īstenota aktivitāte.  

Projektā ir paredzēta mājražotāju sadarbība ar zinātniekiem, uztura speciālistiem, 

māksliniekiem un citiem nozaru speciālistiem. Šo tikšanos nodrošinās 3 dienu nometne 

Latvijā. Nometnes dalībnieki: esošie un potenciālie amatnieki, mājražotāji. Paredzamie lektori 

sniegs gan praktiskas zināšanas par produktu pozicionēšanu tirgū, gan stāsta nozīmi produkta 

pārdošanā, gan informāciju par jaunajām tehnoloģijām un risinājumiem, kuri pieejami pie LLU 

laboratorijās, gan sanitārajām prasībām, kādas ir jāievēro tiem projekta dalībniekiem, kuri 

plāno atvērt savas saimniecības ‘mājas restorānu’ kustība, gan pasākumu dekorators, stilists, 

kura zināšanas ir nozīmīgas projekta ietvaros tieši ‘mājas restorānu’ kustības un degustāciju 

saimniecības ietvaros. 

 
o  

o  

o  
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o COLABORA European cooperation project on coworking spaces in rural 

areas 

Kopējais finansējumus aktivitāšu īstenošanai: 97144.03 Eiro.  

Projekta mērķis ir ar sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, izveidot un 

attīstīt koprades telpas PPP biedrība Zied zeme un Pierīgas partnerības darbības 

teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību. 

Projekta starptautiskie sadarbības partneri ir LEADER grupas no Spānjas, Īrijas, 

Lielbritānijas, Vācijas un Francijas. Koprades telpas partneru teritorijās atrodas 

dažādās attīstības stadijās - dažviet jau ir izveidojušās vairākas stabilas koprades 

telpas, citur ir iekārtotas telpas, taču pietrūkt aktīvu koprades dalībnieku, citur ir 

privātas koprades telpas, savukārt citur tikai plāns veidot koprades telpas. Projekta 

partneri ir tik dažādi, ka var gan mācīties viens no otra, gan veikt kopīgas darbības. 

 

Projektā vairāk kā 2 gadu garumā plānots organizēt partneru pieredzes apmaiņu, 

apkopot koprades telpu darbības pozitīvo pieredzi, izstrādāt koprades telpu izveides 

un attīstības metodoloģiju, apmācīt kopienas veidotājus, veicināt tīklošanos un 

sadarbību, kā arī organizēt koprades telpu idejas popularizēšanas aktivitātes. 

Plānots, ka “Zied zeme” teritorijā tiks izveidota jauna koprades telpa - atvērta darba 

telpa ar radošu atmosfēru, kurā dalībnieki var strādāt pie saviem individuāliem vai 

kopējiem projektiem. Tiks organizētas arī tīklošanās, mācību un neformālas 

aktivitātes, diskusijas, iedvesmojoši pasākumi, prezentācijas un radošās darbnīcas, 

kā arī īslaicīgas koprades telpas vairākās vietās. 

 

 
 

 

 

 



7 
 

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

 

o Daugavabasmalas Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība 

Kopējais finansējumus aktivitāšu īstenošanai:  67479.80 Eiro. 

Sabiedrības līdzdalības veicināšana, pieejamu un drošu ūdensmalu marķēšana un 

kartēšana, praktiska darbības plāna izveidošana, publisko un privāto personu 

(vietējo rīcības grupu, pašvaldību, komersantu, tūrisma aģentūru, biedrību u.c.), kas 

piekļaujas Daugavas upei, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana, nolūkā 

paplašināt Daugavas baseina ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, 

uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību. 

 
 

✤ Uzsākta Rural Skills projekta īstenošana. 

o Kopējais finansējumus aktivitāšu īstenošanai:  19 025,00 Eiro. 

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 teritorijasa 

pskati, un organizēt mācību aktivitātes iedzīvotāju aktivizēšanai. Aprīļa mēnesī starptautisku 

pieredzi guva Zied zeme uzņēmēju tikšanās 2018 tikšanās pasākuma laureāti: Monika un Ivars 

Ziemeļi , gūstot pieredzi Beļģijas lauku attīstības jautājumos.  
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Savukārt, jūlija mēnesī pie Rural Skills sadarbības partneriem un projekta; turētājiem’ brauca 

ciemos PPP biedrība Zied zeme padomes priekšsēdētājs Pēteris Līcis. 

 
Bet novembra mēnesī Rural Skills sadarbības tēma bija zem Biodinamikas nosaukuma, tāpēc 

pieredzes vizītē brauca PPP biedrība padomes loceklis Guntis Vilnītis.   
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FINANŠU PĀRSKATS   

 

 BILANCE   

    

  AKTĪVI  EUR 31.12.2018  31.12.2017  

 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   

 Pamatlīdzekļi  1255 0 

 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:   1255 0 

 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI   

 Debitori  432 4752 

 Nākamo periodu izmaksas 3583 0 

 NAUDAS LĪDZEKĻI 91911 53819 

 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ 92926 58571 

 AKTĪVI KOPĀ   97181 58571 

  PASĪVI  EUR 31.12.2018 31.12.2018 

 FONDI   

 Rezerves fonds  -31435 -35358 

 FONDI KOPĀ:   -31435 -35358 

 ĪSTERMIŅA KREDITORI    

 Kreditori 14630 20162 

 Nākamo perioda ieņēmumi SVVA 113986 73767 

  ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ:  128616 93929 

 PASĪVI KOPĀ:   97181 58571 
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IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 2018 2017 

 IEŅĒMUMI   

 Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 

gadskārtējās iemaksas 

4925 5084 

 Ieņēmumi no saimnieciskās darbības  762 1680 

 Dotācijas: ieņēmumi no apstiprinātajiem 

projektiem ( Norden un Erasmus +)  

46296 6176 

 Saņemtās dotācijas tsk. ES fondi un SVVA 

stratēģijas īstenošana 

84277 78097 

 Ziedojumi un pielīdzināmie ieņēmumi (t.sk. 

brīvprātīgā darba ieguldījums ) 

0 50 

 IEŅĒMUMI KOPĀ  136260 91087 

 IZDEVUMI   

 Algas  37621 53537 

 Sociālās apdrošināšanas maksājumi tsk. Riska 

nodeva 

9167 13082 

 Pamatlīdzekļu un norakstīšana 73 250 

 Citi izdevumi sk. atšifrējumu finanšu pielikumā 85476 39915 

 IZDEVUMI KOPĀ  132337 106784 

 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA  3923 -15697 

 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU 

PĀRSKATS 

2018 2017 

 Atlikums pārskata gada sākumā 636 1586 

 Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie 

ziedojumi) 

0 50 

 Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķa ziedojumi) 0 0 

 Ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu 

kopsumma 

0 1000 

 Atlikums pārskata gada beigās  636 636 
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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 eiro (EUR ).  

Finanšu pārskata gads aptver laika periodu no 01.01.2018.-31.12.2018.  

Finanšu pārskats ir sagatavots izmantojot licenzētu grāmatvedības uzskaites datorprogrammu 

Visma enterprise.   

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 eiro, 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 eiro 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.   

http://www.ziedzeme.lv/
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Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi tiek uzskaitīti ieņēmumu un izdevumu 

pārskatā to rašanās brīdī. 

 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 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  

12 Kafijas aparāts 1 2018 645 54 591 

13 Projektors 1 2018 683 19 664 

       

 PĀRĒJIE PAMATLĪDZEKĻI 

KOPĀ  

12  6881 5626 1255 

 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 

KOPĀ 

13  15818 14563 1255 

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.   
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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   

Biedru naudas tiek atzītas pēc kases principa. Projektu ieņēmumi tiek uzskaitīti atbilstoši 

uzkrāšanas principam, ieņēmumus rādot proporcionāli izmaksām, nerealizēto daļu uzrādot: 

nākamo periodu ieņēmumos.   

Ziedojumi un dāvinājumi   

Ziedojumi un dāvinājumi 2018.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 2018 2017 

1 Valsts kase 16-00A019_400-000006 30848 15753 

2 Valsts kase starptautiskā sadarbība 32856 2424 

3 Kase 0 0 

4 Swedbanka 18015 33007 

5 Projektu banka (Paysera un Paypal) 10192 2635 

  NAUDAS LĪDZEKĻI KOPĀ 91911 53819 

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.  

 REZERVES  FONDS 2018 2017 

1 Sabiedrības statūtos paredzētās rezerves 3922 -15697 

 KOPĀ 3922 -15697 
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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 

2018 2017 

1 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 5469 9285 

2 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas 

(t.sk. darba ņēmēja sociālā nodokļa 

iemaksas) 

13077 18892 

3 Riska nodeva 18 23 

    

Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā: 4 

Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku darba algas kopsumma: 37621 EUR  

Nodokļu atvieglojumi nav saņemti. 

  

Atbildīgā persona:  

Linda Cīrule              _______________ 
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 ADMINISTRATĪVO IZDEVUMU PĀRSKATS 2018 

   

 IZDEVUMI EUR 

1 Administratīvā personāla algas 37621 

2 Sociālais nodoklis 9167 

3 Pārējās sociālās izmaksas 19 

4 Pamatlīdzekļu nolietojums 73 

5 Projektu vadības izdevumi  55005 

6 Izdevumi sabiedriskā labuma darbībai  0 

7 Projektu vērtēšanas izdevumi  435 

9 Biedrības pārstāvju mācības 2776 

10 Komandējuma izdevumi  6366 

11 Potenciālo projektu iesniedzēju  mācības 2003 

12 Publicitātes un prezentācijas  izdevumi 2783 

13 Sakaru izdevumi (pasts, internets, telekomunikācija) 883 

14 Biroja izdevumi 3755 

15 IT vides uzturēšanas izdevumi 150 

16 Biedru naudas izdevumi (LOSP)  300 

17 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi 1170 

18 Transporta  izdevumi (t.sk. avio izdevumi) 9526 

19 Apdrošināšanas maksājumi 283 

20 Samaksātās soda naudas un līgumsodi 11 

21 Zaudējumi no valūtas pirkšanas un pārdošanas 11 

 IZDEVUMI KOPĀ:  132337 

 


