1

Biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””

2019. GADA PĀRSKATS

Finanšu pārskata gads:

01.01.2019.-31.12.2019.

Sagatavoja: Linda Cīrule

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

2
Saturs
- Vadības ziņojums

1-19

- Finanšu pārskats

20-22

- Finanšu pārskata pielikums

22-25

- Administratīvo izdevumu pārskats

26

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

3

Vadības
ziņojums pie
2019. gada
pārskata
Informācija par biedrību
Biedrības nosaukums:

Biedrība “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 - lēmējvara:
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 2019.gada 19.martā sekojošā sastāvā:
Normunds Raubiška, Zane Ulmane, Sabīne Gudeiķe, Renārs Manuilovs, Pēteris Langrāts, Ligita
Lastmane, Pēteris Līcis, Armands Troska, Aija Romanovska, Dina Vārslavāne, Dace Soboļeva, Jānis
Siliņš.
PPP biedrības Zied zeme padome - lēmējvara tiek ievēlēta no biedru vidus. Saskaņā ar Satūtiem,
padome biedrības darbā iegulda savu laiku un zināšanas bezatlīdzības. Padomes darbs tiek organizēts
padomes sēžu veidā, vidēji 3 h/ mēnesī, kas veido 36 h brīvprātīgā darba vienam padomes loceklim.
2019.gadā PPP Biedrībā Zied zeme bija 47 biedri. Ikviens biedrs var aktīvi līdzdarboties Biedrības
mērķu sasniegšanā un aktīvi līdzdarboties izvirzīto uzdevumu īstenošanā. Biedrus vieno izpratne par
ilgstējības teritorijas attīstību un pilsonisku sabiedrības līdzdalību, bet, ievērojot vienlīdzības principa
pieeju publiskā finansējuma apguvē, biedriem nav priviliģētu tiesību attiecībā pret citām sabiedrības
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grupām, Biedrības pakalpojumu: zināšanas, informācija, apmācību iespējas tsk.starptautiskas
pieredzes apmaiņa, konsultācijas, inventārs uc. saņēmējiem.

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 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.
✤ Vada kopfinansēšanas platformu Projektubanka.lv. Projektubanka.lv ir tīmekļa vietne, 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.

Projektu bankas administratīvais darbs un konsultācijas notiek

bezatlīdzības – brīvprātīgā kārtā, nodrošinot vismz 384 h brīvprātīgā darba.
✤ Projektu Bankā 2019. gadā:
Iesniegti – 84 projekti
Publicēti (ar sākuma vai beigu datumu 2019. gadā) – 34 projekti
Veiksmīgi – 17 projekti
Neveiksmīgi – 17 projekti
Izdošanās koeficients – 50%
Veiksmīgajos projektos piesaistītā finansējuma apjoms – 51264 €
Kopējais ieguldījumu apjoms – 58868 €
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Kopējais ieguldījumu skaits – 1043 gab
Projektubanka.lv statistika kopš dibināšanas (uz 06.07.2020):
Ieguldījumu skaits – 5597 gab
Ieguldītāju skaits – 4505 gab
Lietotāju skaits – 9231 gab
Kopā ieguldīts – 196647.00 €
2019. gadā veiksmīgie projekti:
Nosaukums un ieguldītais finansējums (% no finansiālā mērķa):
•

Ice Cross Malina uz KAZAHSTĀNU - 1,518€ (101%)

•

Kopā Paveikt neiespējamo - 10,990€ (109%)

•

Titanium Nails Konkurss “Biznesa skices” - 380€ (134%)

•

Ekoloģiski skrubji sejai un ķermenim Konkurss “Biznesa skices” - 1,050€ (300%)

•

Hide&Seek Konkurss “Biznesa skices” - 185€ (123%)

•

Ceļa krūzes ar apdruku Konkurss “Biznesa skices” - 355€ (101%)

•

ERATO Konkurss “Biznesa skices” - 1,805€ (102%)

•

Dokumentālā animācija MANS MĪĻĀKAIS KARŠ - 9,851€ (102%)

•

Dzimšanas dienas dāvana Rainim - 1,210€ (100%)

•

Kora Vox Animae dalība koru konkursā - 660€(110%)

•

25 kūkas un viena svecīte? - 755€ (100%)

•

SVĀLBARA. ARKTIKAS KARAĻA VALSTĪBA - 13,020€ (100%)

•

Café M - zero waste kafejnīca - 5,045€ (100%)

•

Esmu mazs LIELAIS gleznotājs Latvijas Kultūras akadēmijas radošie projekti - 700€ (100%)

•

Sajūtu teātris "Sajūti Grāmatu!" Latvijas Kultūras akadēmijas radošie projekti - 625€ (104%)

•

14 jaunas Latvijas īsfilmas Latvijas Kultūras akadēmijas radošie projekti - 3,015€ (100%)

•

Interaktīvais teātris ''Filmu vakars'' Latvijas Kultūras akadēmijas radošie projekti - 1,000€ (100%)

Papildus informācija:
Veiksmīgas sadarbības rezultātā ar a/s Swedbank un "Junior Achievement Latvia" īstenots
konkurss “Biznesa skices”. “Biznesa skices" ir skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) biznesa
plānošanas sacensības. Konkursā kopumā piedalījās 90 komandas ar saviem biznesa plāniem.
Konkursa finālā 10 SMU sacentās par balsīm un ieguldījumiem kolektīvā ieguldījuma
platformā ProjektuBanka.lv. Rezultātā 5 SMU izdevās sasniegt savas komānijas finansiālo
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mērķi: SMU uukrūzes, SMU ROSAELLA, SMU ERATO, SMU Hide & Seek un SMU
Titanium Nails, savukārt kopvērtējumā 1. vietu un 3000 EUR ieguva SMU ROSAELLA no
Kārsavas vidusskolas, 2. vietu un 2000 EUR ieguva SMU Hide & Seek no Ogres 1.
vidusskolas, 3. vietu un 1000 EUR ieguva SMU Titanium Nails no Kaunatas vidusskolas.
Detalizēti konkursa rezultāti šeit - https://konkurss.biznesaskices.lv.
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 2019.gadā izsludinātas 3 LEADER projektu kārtas:
✤ 7tā LEADER projektu pieņemšana: Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai,

esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai. [Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana]
Izsludinātais finansējums: 259 381.33 €
Projektu konkursa ietvaros saņemti un izvērtēti 22 projektu iesniegumi.
✤ 8tā LEADER projektu pieņemšana: Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai

skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai. [Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana]
Izsludinātais finansējums: 260 726.22 €
Projektu konkursa ietvaros saņemti un izvērtēti 12 projektu iesniegumi.
✤ 9tā LEADER projektu pieņemšana: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem

iedzīvotājiem [Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana]
Izsludinātais finansējums: 151 695,25 €
Projektu konkursa ietvaros saņemti un izvērtēti 27 projektu iesniegumi.
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✤ Projektu iesniedzēju kapacitātes stiprināšanai un zināšanu pilnveidei organizēti 10

semināri, kopumā iesaistot 169 dalībniekus tsk. 38 uzņēmējus, 125 sabiedrisko
organizāciju pārstāvjus un 15 pašvaldību darbiniekus.
✤ Organizēti 6 pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses pasākumi, kopumā iesaistot 108

dalībniekus, no tiem 33 uzņēmējus, 67 sabiedrisko organizāciju pārstāvjus un 8 pašvaldību
darbiniekus.
✤ 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 13.-14.06.2019 tika organizētas biedrības
padomes locekļu apmācības Liepājas rajona partnerības teritorijā.
✤ Biedrības pārstāvji ir piedalījušies četras starptautiska mēroga konferencēs.

SVVA stratēģijas īstenošanas ietvaros, īstenotas straptautisko projektu aktivitātes, kuras
paredz Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības
grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai:
✤ LOCAL CRAFT UP Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā.
✤ 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.
✤ Īstenota viena starptautiska vizīte Portugālē, Chaves.

“Mūsu uzdevums bija iepazīstināt vietējos ar mūsu novada gardumiem, dodot degustēt
klaskisko medu ar īstu, kārtīgu rudzu rupjmaizi, ziedputekšņus un bišu maizi, kā arī piedāvājot
medu dažādās garšās. Lai arī portugāļi lepni teicās, ka viņiem ir rudzu graudu maize, “Bricēnu”
ceptā rupjmaize izrādījās krietni tumšāka un garšā spēcīgāka. Ar klasisku medu portugāļus
nepārsteigt, jo šajā dienvidu valstī ir pieejams visai plašs klāsts ar medu no dažādiem ziedu
veidiem. Bišu maize un ziedputekšņi, kā arī rieksti un sēkliņas medū portugāļiem garšoja, taču
dienvidu saldum- mīļiem medus ar upenēm vai cidonijām šķita mazliet par skābu. Paši
portugāļi festivālā lielākoties pie- dāvāja dažādus tradicionālus gaļas, siera un konditorejas
izstrādājumus, kā arī ievārījumus, liķierus, olīveļļu un, protams, vīnus.”- raksta starptaustiskās
vizītes dalībnieks Jānis Lūsis.
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Pieredzes apmaiņas aktivitāte nodrošina zināšanu pārnesi starp mājražotājiem un amatniekiem
starptautiskā līmenī, starp projekta sadarbības partneru teritorijām.
Starptautisko vizīšu dalībnieku skaitu paredzam vismaz 32 dalībnieki (8 katrā valstī: Portugāle,
Grieķija, Spānija, Lietuva). Jo vairāk amatnieki un mājražotāji piedalīsies pieredzes apmaiņas
braucienā, jo lielāka atgriezeniskā saite un būs teritorijai pienesums:
1. Lielāka amatnieku, mājražotāju aktivitāte tālākai projekta izstrādei;
2. Tieša ietekme uz PPP biedrība Zied zeme SVVA stratēģijas “Labvēlīga vide
uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana” mērķi;
3. Jaunu amatnieku, mājražotāju nodibināšanās.
✤ Noorganizēta uzņēmēju nometne:

Lektori un meistarklašu vadītāji sniedza praktiskas zināšanas par:
•

produktu pozicionēšanu tirgū;

•

stāsta nozīmi produkta pārdošanā;

•

informāciju par jauno tehnoloģiju atbalstu;

•

noteikumiem, kādi ir jāievēro tiem projekta dalībniekiem, kuri plāno atvērt savas
saimniecības ‘mājas restorānu’;

•

pasākumu stilists, kura zināšanas ir nozīmīgas projekta ietvaros tieši ‘mājas
restorānu’ kustības un degustāciju saimniecības ietvaros uc.

Nometnes ietvaros kopīgā darbā praktiski realizēts pirmais “Mājas restorānu”.
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Mājas restorānu veidošanas aktivitāti caurvij vienots koncepts - demonstrēt tradicionālo
pārtikas kultūras mantojumu, izcelt tā nozīmi un sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma
veicināšanai. Ēdienu gatavošanā izmantot tieši vietējos produktus, saimniecību ražojumus,
kuru izcelsmes vieta ir partnerības Zied zeme darbības teritorija, tādejādi izcelt teritorijas
unikalitāti un vietējo produktu atpazīstamību.
Pirmo Zied zeme mājas restorānu sadarbībā ar zivju audzētavu “Tome”, Turkalnes Muižas
Alus un vīna degustāciju darbnīcā realizēja 21 projekta dalībnieks no 12 mājražotāju un
amatnieku saimniecībām. Spēkus kopā apvienoja z/s “Siliņi”, SIA “Lūšu drava”, IK “ASS LJ”
jeb Zelmas maiznīca un z/s “Ķīvītes” no Lielvārdes novada, SIA “Diamond foods group” un
SIA “Akmeņsalas” no Ogres novada Suntažiem, “Lavandu leju” saimnieki, ražotājs Jānis
Smelters, Ikšķiles brīvā skola un SIA “Turkalnes muižas klēts” no Ikšķiles novada, kā arī
biedrība “Dzīvais māls” un “Vasariņu” saimnieki no Ķeguma novada.

Otrais mājās restorāns: Tas nav tikai šķūnis! tika organizēts Ķeguma novada Tomes pagastā
Daugavas krastā “Kalnabiķi” mājās. PPP biedrība Zied zeme projektu vadītāja Iluta
Jansone skaidro, ka viens no projekta mērķiem ir veicināt sadarbību starp ražotājiem,
amatniekiem un viesmīlības nozares speciālistiem, nodrošinot zināšanu pārnesi, izveidojot
mājas restorānu kustību dažādās vidēs un dažādos apstākļos. “Pirmo vienas dienas
restorānu organizējām Turkalnes muižā, kur arī ikdienā notiek pasākumi. Bet, lai sasniegtu
projekta mērķi, šoreiz būtiski mainījām dalībniekiem “spēles noteikumus”. Mums Latvijā
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siltie vasaras mēneši ir trīs, atlikušie brīvdabas un jaunu konceptu pasākumu
organizatoriem ir izaicinājums – norises vieta, laika apstākļi u.c. faktori. Kā ar šiem
apstākļiem tikt galā, kā risināt organizatoriskos jautājums, ko darīt, ja līst, kā nodrošināt,
lai viesiem ir silti utt.? Šie bija būtiski aspekti, ko darbojoties risināja dalībnieki.”
✤ COLABORA European cooperation project on coworking spaces in rural areas.

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.
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.

2019. gada 16. jūlijā Lielvārdē atklāta koprades (kostrādes) telpa CoLabora - atvērta darba
telpa ar radošu atmosfēru, kurā dalībnieki var strādāt pie saviem individuāliem vai kopējiem
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projektiem. Līdz gada beigām noslēgti 17 rezidentu līgumi par bezatlīdzības CoLabora telpu
izmantošanu.

Koprades telpa pieejama citām organizācijām un ārējiem poasākumiem, tiek organizētas arī
tīklošanās, mācību un neformālas aktivitātes, diskusijas, iedvesmojoši pasākumi, prezentācijas
un radošās darbnīcas. Telpā darbojas foto studija un aušanas studija. 9. augustā atzīmēta
starptautiskā kopā strādāšanas diena, aicinot iepazīst kopā strādāšanas darbības principus, kā
arī tīkloties un veidot uz sadarbību balstītu vidi. Organizēta atvērto durvju diena Olainē jaunajai
koprades telpai “Dzīvoklis”, sniedzot vīziju par Pierīgas partnerības iecerēm Olainē – kādas
iespējas piedāvās koprades telpa, kas to varēs izmantot. Septembrī uzsāktas regulāra Lielvārdes
foto pulciņa tikšanās. Projektu vadības kursos iesācējiem, apmācību dalībnieki Lielvārdē
mēneša garumā ieguva prakstiskas zināšanas un projektu vadības spējas, no mērķa definēšanas
līdz finansu piesaistei. Šādas pašas mācības tika organizētas arī Pierīgas partnerības
dalībniekem Olainē. Novembrī organizets tīklošanos pasākums – Rezidentu burziņš, kurā
darba grupās izrunāti jautājumi par iekšējās kārtības noteikumiem, rezidentu pienākumiem,
nepieciešamajām rezidentu mācībām, nākamo pasākumu plānošana.
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Aprīlī Zied zemes delegācija devas pieredzes apmaiņas braucienā uz Angliju.
Brauciena laikā Anglijā tika apmeklētas vairākas koprades telpas, kas katra atklāja un izcēlās
ar kādu īpašu pieeju dizainā, domāšanā un koprades piedāvājumā. Bristolē tika apmeklēta
koprades telpa “Boxworks”, kas ir veidota no 20 kuģu konteineriem, dizainiski tos pielāgojot
darba videi - konteineru galos ieliekot stiklotas sienas/durvis, nodrošinot apgaismojumu un ar
ekonomiskiem materiāliem pārklātas sienas, griestus, grīdu. Tādā veidā ekskluzīvā vietā
Bristoles centrā tiek nodrošinātas koprades telpas līdz 160 interesentiem. Šāds kuģu konteineru
princips izmantots arī apmeklētajā “Old Church School” piemērā, kas mūsdienīgā un drosmīgā
veidā integrētas vēsturiskā skolas teritorijā ar baznīcu tiešā tuvumā. Tika apmeklētas arī
koprades telpas “Eventure” un “Cheese and Grain” pilsētā Frome. Iespaidīga bija koprades
telpa “Welsh Ice” Velsā, kas kopš tās atvēršanas 2012.gadā ir kļuvusi par lielāko koprades
telpu “start-up” biznesam un mazajai uzņēmējdarbībai Velsā. Tā dod vietu vairāk nekā 200
jaunajām un augošām firmām, vienlaikus atbalstot vairāk nekā 350 uzņēmēju. Kā uzsvēra
vairāku apmeklēto vietu saimnieki, koprades telpas tiek dalītas darba vietās, izmantojot
ekonomiskus materiālus, kā skaidu plāksnes, koka dēļus, plastikāta aizslietņus, liela izmēra
telpaugus. Projekta dalībnieki strādāja arī darba grupās, veidojot metodoloģiju koprades telpu
izveidošanai jaunā vietā. Pieredzes apmaiņa tika noslēgta ar organizētu konferenci, kurā tika
rezumētas projektā iegūtās zināšanas, kā arī uzklausīti divi pieredzējušu personu iedvesmojoši
stāstījumi par koprades telpu būtību un iespējām.

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

13

Savukārt, novembra sākumā Zied zeme kopā ar Pierīgas partnerību un sadarbības
partneriem no koprades telpas CoLabora Lielvārde un Biznesa Vēstniecība devās pieredzes
apmaiņas un mācību braucienā uz Vāciju pie LEADER grupas Leipziger Muldenland, lai gūtu
plašākas zināšanas par koprades telpu izveidi. Leipziger Muldenland ir viena no 30 LEADER
grupām Saksonijas reģionā, ar 120 tūkstošiem iedzīvotāju, 14 kopienām, LEADER budžetu
22 miljoni eiro un atbalstītiem 650 projektiem kopš 2007. gada. Leipziger Muldenland projekta
laikā izveidojis vietējo kopstrādes tīklu, sadarbībā ar Drēzdenes Tehnisko universitāti
izstrādājis trīs potenciālo lauku darba vietu koncepcijas, organizē reģionālu konferenci par
kopstrādi laukos, un šobrīd gatavojas pirmo lauku koprades telpu finansēšanai.
✤ Noslēdzies Daugavabasmalas Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība.

2019.gada 30.septembrī PPP biedrība “Zied zeme” koprades telpā “CoLabora Lielvārde”
pulcējās pašvaldību un vietējo rīcības grupu pārstāvji no visa Daugavas baseina teritorijas, lai,
apzinot pašvaldību pašreizējās sadarbības platformas Daugavas abos krastos, izveidotu
pašvaldību sadarbības pārus kopīgām nākotnes aktivitātēm.
Dalībniekiem: "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"", biedrības
"Aizkraukles rajona partnerība", biedrības "Partnerība "Daugavkrasts"" pašvaldību
pārstāvjiem no Lielvārdes, Ķeguma, Ogres, Ikšķiles, Skrīveru, Daugavpils, Ilūkstes, Ķekavas,
Salaspils, Aizkraukles un Jaunjelgavas novadiem un, protams, PPP biedrība “Zied zeme”, bija
iespēja savstarpējās diskusijās apzināt pašvaldību starpā jau esošās sadarbības formas un
veidot pašvaldību pāru sadarbības darba grupas. Esošo sadarbību stiprinās un jaunas aktivitātes
veidos:
o

Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldību pāru sadarbības darba grupa;

o

Daugavpils un Ilūkstes novadu pašvaldību pāru sadarbības darba grupa;

o

Ikšķiles, Ķekavas un Salaspils novadu pašvaldību pāru sadarbības darba grupa;

o

Aizkraukles, Skrīveru un Jaunjelgavas novadu pašvaldību pāru sadarbības

darba grupa.
✤ Noslēgts Līgums par EXIT RIGA kopīgu aktivitāšu īstenošanu.

2019.gada 15.oktobrī Olainē Olaines 1.vidusskolas konferenču zālē visas 20 projektā
iesaistītas puses (sešas vietējās rīcības grupas un 14 pašvaldības) parakstīja sadarbības
līgumu, šādi apstiprinot reģiona vienoto interesi par tūrisma attīstību, ar mērķi attīstīt
vienotu, konkurētspējīgu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem,
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Rīgas apkārtnes vietējās rīcības grupas un novadu pašvaldības vienojās par sadarbību
projekta “Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums” īstenošanā.
Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas – biedrība “Pierīgas Partnerība” (vadošais
partneris), biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”,
biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un
Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība” un 14 Rīgas apkārtnes novadi –
Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži,
Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde, lai kopīgi veidotu Pierīgas tūrisma reģionu kā
vienotu tūrisma galamērķi.

✤ Strapteritoriālās sadarbības projekts KOPA.

Projekts “KOPA” stiprinās 32 lauku kopienas un aicinās tās domāt “ārpus rāmjiem”. Divu
gadu garumā 32 lauku teritoriju kopienas iesaistīsies projekta “KOPA / Kopienu pārdomāta
attīstība” aktivitātēs, meklējot un īstenojot praktiskus risinājumus saviem izaicinājumiem.
Projekta mērķis ir sekmēt kopienu iesaisti savu vajadzību apzināšanā un risinājumu
īstenošanā, sniedzot tām atbalstu un stiprinot to ilgtspējīgu izaugsmi.
2019.gada vasarā projekts “KOPA” aicināja pieteikties esošos un topošos līderus, kuriem
ir vēlme uzlabot dzīvi savā apkaimē un iesaistīties risinājumu darbnīcu organizēšanā. Līderi
tiek meklēti Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados.
PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijā tika identificētas 7 kopienas, kuras ir gatavas
sadarboties: Baldone, Ikšķile, Ķegums, Rembate, Lielvārde, Krape, Meņģele.
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✤

Apstiprināts straptautiskās sadarbības projekts SMART VILLAGE.

Projekta mērķis ir viedas vietējās attīstības veicināšana "Zied zeme", "Pierīgas partnerības" un
“Sernikon" darbības teritorijās, izmantojot starptautisku labās prakses pārņemšanu un
pieredzes apmaiņu. Projekta papildus uzdevumi ir identificēt pievienotās vērtības radīšanas
iespējas lauku teritorijās, pārņemt un ieviest projekta partneru labās prakses piemērus,
iedrošināt uzņēmējus un sociālos partnerus, izmantot dažādus digitālo tehnoloģiju risinājumus
savā ikdienas darbībā.
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No 19.-22.novembrim vietējo rīcības grupu Zied zeme, Pierīgas partnerības un Jūras zeme
kopienu līderi (kopā 20 dalībnieki) apmeklēja Skotijas viedos ciemus, lai gūtu pieredzi un
zināšanas par to, ko var darīt, lai veidotu savu ciemu vai kopienu par labāku vietu dzīvošanai,
biznesam un darbam. Pasākums bija starptautisks, piedalījās LEADER rīcības grupas no
Skotija, Somija, Beļģija, Latvija, Čehija, Rumānija, Ungārija, Grieķija, Velsas. Pasākumu
Skotijā organizē Skotijas LEADER grupa Forth Valley & Lomond, sadarbībā ar Skotijas lauku
tīklu un Viedo ciemu tīklu Eiropā.
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✤ Noslēgusies ERASMUS + projekta Rural Skills projekta īstenošana.

PPP biedrība “Zied zeme” kopš 2017. gada īstenoja Erasmus+ stratēģiskās sadarbības projektu
“Rural Shared Knowledge in Leading LAGs Strategies [Rural SKILLS]”, kas paredzēja
zināšanu apmaiņu starp Latvijas, Beļģijas, Itālijas, Portugāles, Spānijas un Horvātijas VRG jeb
LEADER grupām. Mobilitātes braucienos piedalījās partnerības administrācija, padome biedri
un projektu iesniedzēji.
Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu
un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no
līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.
Šis projekts ir ļāvis mums attīstīt un stiprināt sadarbības tīklu, paaugstināt savu kapacitāti un
darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanā.
Projekta laikā esam piedalījušies 5 pieredzes apmaiņas mācību braucienos ar 17 dalībniekiem,
kā arī esam noorganizējuši 1 uzņemšanu ārvalstu delegācijai Zied zeme darbības teritorijā.
2019.gadā notikusi mobilitātes vizīte notika projekta ceturtā mobilitāte, kuru kopīgi organizēja
Portugāles partneri ADRAT un CoraNE, un tā notika Portugāles ziemeļos, Bragankas un
Čavesas reģionos, no 2019. gada 25. līdz 29. martam. Pirmā mobilitātes daļa notika CORANE
teritorijā, pasākums sākās Bragankas pilsētā ar projekta partneru tikšanos, kurā dalībnieki

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

18
iepazinās ar VRG pārstāvjiem un biroju. Nākamjās dienās CoraNE darbinieki vadīja
delegāciju, lai informētu par vietējo labo praksi, ko finansē LEADER programma, jo īpaši
lauksaimniecības projektus Miranda do Douro lauku reģionā, uz robežas ar Spāniju. Mums bija
iespēja apmeklēt ziepju ražotni Eco Desenvolvimento, kas ražo kosmētikas produktus ar ēzeļu
pienu. Tika organizēts arī universitātes un kalnu pētījumu centra Braganca Centro de
Investigação de Montanha universitātes (IPB, Bragança) apmeklējums, kā arī lauku tūrisms
Montesinho nacionālajā parkā ar pārgājienu Rio de Onoru un Ecomuseum Museu do Touro
(Rio D'Onor).
Pēc tam apmeklējumi tika pārcelti uz Alto Tamega reģionu, kas ir īpaši veltīts vīna ražošanai.
Te bija iespējams apmeklēt konkrētus lauksaimniecības un amatniecības, kā arī tūrisma
uzņēmumus, kas sadarbojās ar vietējo rīcības grupu: ADRAT.

Piektā, noslēdzošā vizīte no 3. līdz 7. jūnijam notika Latvijā. PPP biedrība Zied zeme
organizēja partneru uzņemšanas vizīti, kurā piedalījās 13 vietējo rīcības grupu dalībnieku un
sociālo organizāciju pārstāvji no MontagnAppennino (Itālija), ADRAT (Portugāle), CORANE
(Portugāle), Medimurski doli i Bregi (Horvātija) un Vlaamse Ardennen (Beļģija). Apmācību
nedēļa sākās ar projekta partneru tikšanos un īsu Rīgas vecpilsētas apskati, kamēr sagaidījām
visus viesus no lidostas. Nākamajās dienās, līdzīgi kā iepriekšējos mobilitātes braucienos, viesi
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tika izvadāti pa Zied zeme darbības teritoriju un īpaši LEADER projektiem, kas raksturo mūsu
atšķirīgo, novatorisko pieeju un veiksmīgos lauku attīstības piemērus. Apmeklējām un
novadītājām prezentāciju par Zied zeme darbību Zied Zeme galvenajā mītnē Lielvārdē, kurā
top koprades un kopā strādāšanas telpa, tad apmeklējām un tikāmies ar vietējo uzņēmumu
pārstāvjiem, piemēram, ābolu sidra ražotni "Jumpravas sidrs", bioloģiskā jēra audzēšanas
saimniecība ar lauku restorānu Z/S “Siliņi”, bezglutēna un bezlaktozes konditorejas ražotni
DIAMONDS FOOD GROUP, piparkūku studiju Ķeipenē, izklaides parku “AB park”, sociālās
iekļaušanas organizāciju “Zilais krusts” un trušu karalisti, izglītības organizāciju "Ikšķiles
Brīvā skola", aktīvās atpūtas centru jauniešiem Lēdmanē, bērza sulu ražotni Ikšķilē SIA
“Sula”, kultūras un tūrisma centru “Eizenšteina komunikāciju centrs”, degustāciju centru
“Turkalnes muiža”, Riekstukalna skatu torni, Baldones dūņas un kūrorta potenciālu, Baldones
Waterjump, kā arī citus objektus.
Partneru vizīte bija iespēja tikties, iepazīstināt ar mūsu teritoriju, kultūru un tradīcijām,
palepoties ar izdarīto, un domāt par nākamajiem projektiem.
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FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

AKTĪVI EUR

31.12.2019

31.12.2018

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Pamatlīdzekļi

1263

1255

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:

1263

1255

Debitori

879

432

Nākamo periodu izmaksas

2393

3583

NAUDAS LĪDZEKĻI

38001

91911

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ

41273

92926

42536

97181

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

AKTĪVI KOPĀ
PASĪVI EUR

31.12.2019

31.12.2018

Rezerves fonds

-25039

-31435

FONDI KOPĀ:

-56474

-31435

Kreditori

19110

14630

Nākamo perioda ieņēmumi SVVA

79900

113986

99010

128616

42536

97181

FONDI

ĪSTERMIŅA KREDITORI

ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ:
PASĪVI KOPĀ:
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IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS[i1]

2019

2018

4949

4925

44

762

7561

46296

Saņemtās dotācijas tsk. ES fondi un SVVA
stratēģijas īstenošana

131771

84277

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

2127

0

146452

136260

Algas

45657

37621

Sociālās apdrošināšanas maksājumi tsk. Riska
nodeva

11500

9167

484

73

113850

85476

171491

132337

-25039

3923

2019

2018

636

636

IEŅĒMUMI
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas
gadskārtējās iemaksas
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Dotācijas: ieņēmumi no apstiprinātajiem
projektiem (Erasmus +)

IEŅĒMUMI KOPĀ
IZDEVUMI

Pamatlīdzekļu nolietojums
Citi izdevumi sk. atšifrējumu finanšu pielikumā
IZDEVUMI KOPĀ
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU
PĀRSKATS
Atlikums pārskata gada sākumā
Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie
ziedojumi)

0

Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķa ziedojumi)

2128

0

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu
kopsumma

2228

0

536

636

Atlikums pārskata gada beigās
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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 01.01.2019.-31.12.2019.
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.
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Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi tiek uzskaitīti ieņēmumu un izdevumu
pārskatā to rašanās brīdī.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nosaukums

Iegādes
gads

Skaits

Uzskaite Nolietojums Atlikusī
vērtība
vērtība

NEMATERIĀLIE
IEGULDĪJUMI
1

web ziedzeme.lv

1

2011

8937

8937

NEMATERIĀLIE
IEGULDĪJUMI KOPĀ

1

2011

8937

8937

PĀRĒJIE PAMATLĪDZEKĻI
1

Portatīvais dators

1

2010

601

601

2

Printer Laser Canon LBP-2900

1

2007

117

117

3

Biroja mēbeles

1

2009

1633

1633

4

Canon Printeris SENSYS MF
8550Cdn

1

2014

427

427

5

Kafijas aparāts

1

2018

645

269

376

6

Projektors

1

2018

683

247

436

7

Portatīvais dators Lenovo

1

2010

492

41

451

PĀRĒJIE PAMATLĪDZEKĻI
KOPĀ

6

4598

3335

1263

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
7
13535
12272
1263
KOPĀ
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, nerealizēto daļu uzrādot:
nākamo periodu ieņēmumos.
Ziedojumi un dāvinājumi
Ziedojumi un dāvinājumi 2019.gadā naudas izteiksmē. Ziedojums no a/s Swedbank un "Junior
Achievement Latvia" 1127.60 euro apmērā, izmanotos konkurss “Biznesa skices” dalībnieku
iedzībotāju ienākuma nodokļa nomaksai. Ziedojums no SIA Karlsberg, ieguldīts filmas “Mans
mīlākais karš” izstrādē. Administrācijas izdevumiem izlietoti 100 euro no iepriekš uzkrātās
ziedojumu summas.
Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un bankas kontu atlikumiem.
NAUDAS LĪDZEKĻI

2019

2018

104

30848

17814

32856

0

0

4 Swedbank

9310

18015

5 Projektu banka (Paysera)

2800

5449

6 Projektu banka (Paypal)

7974

4743

38001

91911

1 Valsts kase (stratēģijas īstenošana)
2 Valsts kase (starptautiskā sadarbība)
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. 2019.gadā, papildus stratēģijas īstenošanas atbalstam, avansā tika saņemts
finansējums starptautisko projektu aktivitāšu īstenošanai, saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.238 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām
rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai.
2019

2018

Sabiedrības statūtos paredzētās rezerves

-25039

3922

KOPĀ

-25039

3922

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

2019

2018

1

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

9236

5469

2

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

17485

13077

3

Riska nodeva

14

18

Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā: 3.33
Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku darba algas kopsumma: 45657 EUR
Nodokļu atvieglojumi nav saņemti.

Atbildīgā persona:
Linda Cīrule

_______________
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ADMINISTRATĪVO IZDEVUMU PĀRSKATS

2019

IZDEVUMI

EUR

1

Administratīvā personāla algas

45657

2

Sociālais nodoklis

11485

3

Pārējās sociālās izmaksas

14

4

Pamatlīdzekļu nolietojums

484

5

Projektu vadības izdevumi

35925

6

Projektu vērtēšanas izdevumi

2169

7

Biedrības pārstāvju mācības

1580

8

Komandējuma izdevumi

14132

9

Potenciālo projektu iesniedzēju mācības

16541

10

Publicitātes un prezentācijas izdevumi

8467

11

Sakaru izdevumi (pasts, internets, telekomunikācija)

1761

12

Biroja izdevumi

11881

13

IT vides uzturēšanas izdevumi

417

14

Biedru naudas izdevumi (LOSP)

300

15

Naudas apgrozījuma blakus izdevumi

1230

16

Transporta izdevumi (t.sk. avio izdevumi)

18091

17

Apdrošināšanas maksājumi

704

18

Kancelejas izdevumi

565

19

Samaksātās soda naudas un līgumsodi

28

20

Zaudējumi no valūtas pirkšanas un pārdošanas

60

IZDEVUMI KOPĀ:

171491
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