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Vadības ziņojums pie 2017. gada pārskata
Informācija par biedrību
Biedrības nosaukums:
Saīsinājums:
Juridiskais statuss:
Reģistrācijas nr.
Juridiskā adrese:
Pārvaldes institūcijas
Padome ir Biedrības
Valde ir Biedrības

Biedrība “Pierīgas partnerība”

biedrība
40008146170
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166

ir Padome un Valde lēmējinstitūcija.
lēmējinstitūcija
izpildinstitūcija

Biedrība “Pierīgas partnerība” mērķis:

Ar savu darbību veicināt Babītes, Olaines un Mārupes novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību kas ietver gan ekonomiskās un sociālās
aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu
izmantošanu.
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, “Pierīgas partnerība” :
•

•
•
•
•
•

12.02.2016. saņemts Zemkopības ministrijas sagatavots lēmums par sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu (turpmāk – SVVA) t.sk. atbalsta piešķiršanu
SVVA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER
vietējai attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju un
apakšpasākumā Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana –
EUR 1 478 965.96 apmērā.
08.03.2016. saņemts Lauku atbalsta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu un
Vietējai rīcības grupai projekta īstenošanas gadījumā būs iespējams saņemt finansējumu no
2015.-2020.gam EUR 221 844.89 apmērā.
05.04.2016. noslēgts sadarbības līgums ar Jaunatnes starptautisko programmas aģentūru
par Eurodesk punkta izveidi partnerības telpās.
23.11.2017. noslēgts līgums ar Nodarbinātības Valsts dienestu ESF projekta ietvaros par
jaunieša bezdarbnieka piesaisti biroja administrācijai.
piesaistīja darbiniekus un izveidoja komandu biedrības darbības nodrošināšanai.
atvēra un iekārtoja otru biroju Olaines novadā.
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Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas

Pārskata gada organizācijas darbība galvenokārt tika virzīta, lai:
Īstenotu SVVA stratēģiju – aktivizēt vietējās ekonomikas iniciatīvas un sabiedriskā
labuma iniciatīvas.
1.Veicinot jauniešu aktivitātes:
- Sadarbība resocializācijas projektā ar Go Beyond Olaines cietumā
- 3.maijā organizēts Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros sarunu vakars “iespējas”
- apmeklēta konference “European and national identity” Ķekavas novadā jaunatnes
speciālistiem
- dalība pieredzes braucienā uz Jelgavas novadu par jauniešiem kopā ar citiem jaunatnes
darbiniekiem
- 13.-16.jūlijs organizēts jauniešu velo brauciens – Kaimiņu būšana
- 21.jūlijs dalība Eurodesk vebinārā
- 3. un 18.oktobrī Mārupē organizēts pasākums jaunietis=uzņēmējs. Radošs un sociāls
- 16.-17.oktobris organizēta tikšanās/ projekta plānošana ar somu partneri Local Action
Youth projekta ietvaros
- 18.oktobris organizēts Olainē “Iespēju gadatirgus” (NVO+ES)
- 14.decembris apmeklēta Eurodesk gada tikšanās
- 19.-20. decembris organizēta tikšanās/ projekta plānošana ar somu partneri Local
Action Youth projekta ietvaros.
2.Stiprinot mājražotāju kapacitāti:
- 23.-25. janvārim organizēti LEADER semināri par “Atbalsta iespējām
uzņēmējdarbībai” (sadarbībā ar Altum, Biznesa inkubatoru, LIAA un LLKC)
- 16.martā sadarbībā ar Mārupes pašvaldību organizētas apmācības mājražotājiem par
Iepakojuma dizainu
- 29.martā apmeklētas apmācības “E-prasmes uzņēmējiem”
- 16.maijā sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību organizētas apmācības mājražotājiem
par fotografēšanu
- 22.-25.maijs LEADER semināri par uzņēmējdarbības projektu iesniegšanu
- 28.jūnijā sadarbībā ar Babītes novada pašvaldību organizētas apmācības mājražotājiem
par Digitālā mārketinga iespējām
- 5.-7.septembris LEADER semināri par atbalstu idejām un uzņēmējdarbībai (sadarbībā
ar Biznesa inkubatoru, LIAA, Altum un SEB (ie)dvesma)
- 27.oktobrī organizēts seminārs “Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?”
- 1.novembris dalība Mārupes uzņēmēju dienā
- sadarbībā ar Mārupes novada Domi, SIA Silja organizēts Mārupes Ziemassvētku POPUP veikaliņš
- 12.decembrī apmeklēts 7.Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbirža (
pasākuma laikā tika apzināti teritorijas mājražotāji, to popularizēšana)
- 16.decembrī sadarbībā ar Olaines Pieaugušo izglītības centru organizēts mājražotāju
Ziemassvētku tirdziņš Olainē
3.Veicinot sadarbību starp trīs pašvaldībām tūrisma attīstības jomā:
- 9.februārī “Tūrisms kopā” konference
- 28.februārī dalība Mārupes novada tūrisma konsultatīvajā padomē
- 19.aprīlis organizēta tikšanās/ brauciens Pierīgas VRG tūrisma maršruta plānošanā
- 4.jūnijs dalība “Pārgājiens – Iepazīsti Jaunmārupi”
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4.Veicinot NVO sadarbību un aktivizēt sadarbību:
- 6.-8.februāris LEADER NVO semināri “Idejas. Iespējas. Izaicinājumi.” (sadarbībā ar
Latvijas valsts simtgades biroju un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru)
- 26.maijā dalība NVO forumā Saeimā
- 7.jūnijs organizētas apmācības / seminārs “NVO kompetenču pilnveidošana”
- 28.jūlijā organizēts Mārupes, Babītes un Olaines novadu nevalstisko organizāciju
pieredzes apmaiņas brauciens
- 30.augustā organizēts NVO pieredzes brauciens uz Valmieras novada fondu
- 18., 20. un 27. oktobrī organizēti NVO gadatirgi
5.Popularizējot teritoriju un aktivizējot vietējās iniciatīvas ar savu piemēru:
- Ar Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu tika iesaistīts jaunietis biedrības darbībā.
- Uzsākta pieteikuma gatavošana starptautiskam mājražotāju projektam “Radi un Dari”
- Dalība TNC Vilnuis (Lietuva 12.-14.septembris)

SVVA stratēģijas īstenošana
✤ SVVA stratēģijas īstenošanas ietvaros organizēti 4 atklāti LEADER projektu konkursi, iesniegti
un izvērtēti 85 projekti.
✤ Projektu iesniedzēju kapacitātes stiprināšanai un zināšanu pilnveidei organizēti pasākumi, kas
minēti iepriekš:
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FINANŠU PĀRSKATS
BILANCE
AKTĪVI EUR

31.12.2017

31.12.2016

Pamatlīdzekļi

3989

4520

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:

3989

4520

Nākamo periodu izdevumi

366

0

Debitori

5565

358

NAUDAS LĪDZEKĻI

37439

15574

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ

15932

15932

47359

20452

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

AKTĪVI KOPĀ
PASĪVI EUR

31.12.2017

31.12.2016

14771

5821

14771

5821

Kreditori

14149

14631

Nākamo perioda ieņēmumi

19467

0

32588

14631

47359

20452

FONDI
Rezerves fonds
Iepriekšējo gadu rezerves fonds
FONDI KOPĀ:
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

5630

570

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

4561

1235

CITI ieņēmumi - saņemtās dotācijas tsk. (Mārupe, LLKC, ES
komisija, SIF)

8959

67380

SVVA stratēģijas īstenošanas ieņēmumi

67254

0

Ziedojumi

90

0

IEŅĒMUMI KOPĀ

86494

69185

41085

34312

10480

8132

IEŅĒMUMI

IZDEVUMI
Algas
Sociālās apdrošināšanas maksājumi tsk. riska nodeva
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un
norakstīšana

531

529

Citi izdevumi sk. atšifrējumu finanšu pielikumā

25448

12429

IZDEVUMI KOPĀ

77544

55402

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA

8950

13783

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS

2017

2016

Atlikums pārskata gada sākumā

0

0

Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie ziedojumi)

90

0

Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķa ziedojumi)

0

0

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu kopsumma

90

0

0

0

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 euro (EUR ).
Finanšu pārskata gads aptver laika periodu no 01.01.2017.-31.12.2017.
Finanšu pārskats ir sagatavots pēc divkāršā ieraksta principa, izmantojot licenzētu grāmatvedības
uzskaites datorprogrammu Horizont.
Izmaksu nošķirtībai tiek izmantotas grāmatvedības programmas piedāvātās Dimensijas.
Pielietotie grāmatvedības principi
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši grāmatvedības principiem:
1) Pieņemts, ka biedrība „Pierīgas partnerība” 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 – nav.
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

PAMATLĪDZEKĻI

001 DATORS MACBOOK M/C2072HA

1

2010

1760

1760

002 DATORS ACER ASPIRE 8735G

1

2010

1379

1379

003 PRINTERIS HP LASERJET P3015

1

2010

571

571

01

Biroja mēbeļu komplekts ,lamināts
tumši pelēks

2

2015

1031

462

569

02

Atvilkņu bloks plauktam, Flexus, balts

2

2015

218

98

120

03

Konferenču krēsls sarkans
audums/alumīnija rāmis

6

2015

262

118

144

04

Biroja krēsls ar maināmu atzveltnes
audumu, sarkana atzveltne

2

2015

346

154

192

05

Konferenču galds, balts
2400*1200*22mmm

1

2015

293

132

161

06

EPSON Work force

1

2016

414

104

310

07

Epson EB-W04 projektors

1

2016

709

99

610

08

Biroja krēsls ar noņemamu atzveltnes
audumu, zila atzveltne

2

2016

312

40

272

09

Mēbeļu komplekts Olaines ofisa darba
nodrošināšanai: Dīvāngaldiņš 700 mm,
balta virsma, alumīnija pamatne;
konferences krēsls - 6: zils, hromēts
kāju rāmis

1

2016

294

29

265

10

Portatīvais dators ACER F5-573G 15,6
FHD i5-7200U 8GB 1TB+128SSD RU
W10 Silver NX.GDAEL.008

1

2016

760

75

685

11

Portatīvais dators DELL Vostro 5468
Silver 14 i5-7200U 8GB 256GB NE
W10 Pro S/N:D87BTC2

1

2016

732

72

660

PĀRĒJIE PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ

15

9082

5093

3989

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ

15

9082

5093

3989
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ADMINISTRATĪVO IZDEVUMU PĀRSKATS

2017

IZDEVUMI

EUR

1

Pārvaldes personāla un administratīvā personāla algas

2

Personāla algas - Brīvprātīgais darbs

3

Sociālais nodoklis

4

Pārējās sociālās izmaksas

17

5

Pamatlīdzekļu nolietojums

531

6

Projektu vadības izdevumi

7108

7

Projektu vērtēšanas izdevumi

3129

7

Komandējuma izdevumi

800

8

Sakaru izdevumi (pasts, internets, telekomunikācija)

210

9

Biedrības pārstāvju mācības

371

10

Potenciālo projektu iesniedzēju mācības

2122

11

Publicitātes izdevumi

2948

12

Administratīvie izdevumi

560

13

Biroja izdevumi

3106

4

Biedru naudas izdevumi (Latvijas Pilsoniskā Alianse; LLF)

428

15

Naudas apgrozījuma blakus izdevumi

68

16

Transporta izdevumi (t.sk. avio izdevumi)

17

Samaksātās soda naudas un līgumsodi
IZDEVUMI KOPĀ:

41085
0
10463

4597
0
77544

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
Biedru naudas tiek atzītas pēc kases principa. Projektu ieņēmumi tiek uzskaitīti atbilstoši uzkrāšanas
principam, ieņēmumus rādot proporcionāli izmaksām un nerealizēto daļu uzrādot debitoru atlikumā.
Biedru naudas tiek uzkrātas.
Ziedojumi un dāvinājumi
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Ziedojumi un dāvinājumi 2017.gadā netika saņemti.
Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un bankas kontu atlikumiem.
2017

2016

18123

14536

2 Valsts kase SIF

82

0

3 Valsts kase LAC

18050

0

4 Swedbanka

1184

1038

37439

15574

NAUDAS LĪDZEKĻI
1 Valsts kase SVVA

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

0

5821

KOPĀ

0

5821

REZERVES FONDS
1

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

8908

5186

2

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

15036

8118

3

Riska nodeva

17

17

Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā: 4 slodzes.
Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku darba algas kopsumma: 41117 EUR.
Nodokļu atvieglojumi par 2017.gadu 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 Nadīna Millere
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