
Saskaņā ar Ministru kabineta 

2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 

 

 

 

Valsts ieņēmumu dienesta Zemgales teritoriālās iestādes Jelgavas nodaļai 

  

 

ZIŅOJUMS 

pie 2017. gada pārskata 

 

 

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese  

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” 

Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001 

 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs  40008089164, datums 2005.gada 15.marts 

 

3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums) 

Līga Švānberga valdes priekšsēdētāja no 2008. gada 20. jūnija 

Kristīne Kode valdes priekšsēdētājas vietniece no 2014. gada 25. februāra 

 

4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 

iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm 

Projektu konkursi, pieredzes apmaiņas braucieni, dalība semināros un konferencēs, 

vietējās attīstības stratēģijas īstenošana. 

 

5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas. 

Organizētas 2 Leader projektu kārtas: 3. kārta (2017) apstiprināti 7 projekti par kopējo 

publisko finansējumu 134 165 EUR; 4. kārta (2017) apstiprināti 12 projekti par kopējo 

publisko finansējumu 234 582 EUR.   

 

Informatīvi un apmācību semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu Leader 

programmai: 16.03.2017.- Uzņēmējdarbības aktivitātes (25 dalībnieki), 22.03.2017. 

Uzņēmējdarbības aktivitātes (54 dalībnieki), Dalība Latvijas Lauku kopienu parlamentā, 

LLF pasākumos, LINC, pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes novadu.  

 

Organizēti 5 pieredzes un informācijas apmaiņas pasākumi “Iedvesmojies! Mācies! Radi!”, 

uzņemti 100 dalībnieki. 

 

Izstrādāti un uzsākti sadarbības projekti: 

- “Par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos” publiskais finansējums 56783 EUR; 

- “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” 

publiskais finansējums 100000 EUR; 

-  “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens 

tūristiem” publiskais finansējums 100000 EUR. 

 

6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem  

 

6.1.  Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pamatojums  

Ikgadējās nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma un pamatlīdzekļu nolietojuma 

summas tiek aprēķinātas, vienmērīgi sadalot pa gadiem derīgās lietošanas laikā norakstāmās 

summas, kas atbilst attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību 

sākotnējai vērtībai. Nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu uzskaites vienību derīgās 

lietošanas laiks (gados) noteikts: 



 - datorprogrammas – nolietojumu nerēķina, 

 - saimnieciskie pamatlīdzekļi – 10 gadi, 

 - datori, biroja tehnika – 5 gadi. 

 

6.2. Inventāra uzskaites pamatojums. 

Inventārs, kuram lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu, tiek uzskaitīts iegādes vērtībā līdz 

71.14 EUR par vienu vienību. 

 

7. Informācija par fondiem - (biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var nesniegt šo 

informāciju par mērķfondiem, ja šāda informācija saskaņā ar statūtiem vai pārvaldes 

institūcijas lēmumiem uzskatāma par konfidenciālu) 

Mērķfonds uz pārskata gada sākumu – 25821 EUR, uz pārskata gada beigām – 93489 

EUR. 

 

7.1. Atlikumi pārskata gada sākumā un beigās  

Atlikums norēķinu kontā AS SEB bankā uz 01.01.2017.- 471.77 EUR, uz 31.12.2017.- 

515.35 EUR, Valsts kasē projekta „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju 

apguve un teritorijas aktivizēšana” ieviešanai uz 01.01.2017.- 20893.57 EUR, uz 

31.12.2017.- 24775.68 EUR, projektu “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un 

atpazīstamības veicināšana”, “Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos”, “Ķultūrvēsturiskā 

mantojuma iesaiste tūrismā un uzņēmējdarbībā – muižas mūsu vēsture un bagātība”, “Dabas 

spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam” īstenošanai uz 01.01.2017.- 0.00 EUR, 

uz 31.12.2017. – 68485.75 EUR, projekta „Subsidētās darba vietas jauniešiem 

bezdarbniekiem” īstenošanai uz 01.01.2017.- 990.46 EUR, uz 31.12.2017. – 1124.60 EUR. 

Kases operāciju nav. 

 

7.2. Fondu līdzekļu palielinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa to veidošanās 

avotiem – no ieņēmumu un izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu 

starpības, no fondu līdzekļu pārdales vai no citiem avotiem 

Mērķfondam ir palielinājums no ieņēmumu un izdevumu starpības.  

 

7.3. Fondu līdzekļu samazinājums pārskata gadā kopsummā un sadalījumā pa virzieniem – 

pārdale uz citiem fondiem, fondos turēto līdzekļu izlietojums vai to vērtības samazinājums 

Mērķfonda samazinājums nav. 

 

8. Informācija par nodokļiem un nodevām 

Nav ar nodokļiem vai nodevām apliekamu darījumu. 

 

8.1. Pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu 

veidiem 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –  3928.32 EUR 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 9728.80 EUR. 

Uzņēmējdarbības riska nodeva – 8.64 EUR 

 

8.2. Saņemtie nodokļu atvieglojumi un piešķirtās atlaides – par katru nodokli atsevišķi, 

norādot dokumentus, kas apstiprina tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm 

Nav. 

 

8.3. Dati par nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš vēl nav iestājies, par 

nokavētajiem nodokļu maksājumiem un ar tiem saistītajām pamatparāda palielinājuma, 

nokavējuma naudas un soda naudas summām, kā arī par citām valsts budžetam vai 

pašvaldību budžetiem maksājamām summām sadalījumā pa nodokļu veidiem – pēc minēto 

datu saskaņošanas ar nodokļu administrāciju 

Nodokļu kavējumu nav.  

 



8.4. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē, par 

biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības sniegtajām garantijām (galvojumiem), kā arī par 

tiem apstākļiem, kādos šo garantiju (galvojumu) dēļ varētu rasties saistības. Norāda 

aizņēmumu summas, procentus un samaksas termiņus. Ja aizņēmumi ir nodrošināti ar ķīlu, 

par to ziņo un norāda, kurš īpašuma objekts izmantots par nodrošinājumu 

Saņemts aizņēmums 2016.gadā no privātpersonas – 2000 EUR. Atlikums uz 31.12.2017. 

– 2000 EUR. 

 

8.5. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši 

algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un 

paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti. Minēto darbinieku vidējo skaitu gadā 

aprēķina, saskaitot darbinieku skaitu pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un iegūto 

summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā 

Valdes priekšsēdētājai atalgojums 2017.gadā kopā 17804.45 EUR stratēģijas 

administrēšanai no ES līdzfinansētā projekta „Vietējās rīcības grupas darbības 

nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana” un projekta „Subsidētās 

darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem” vadībai .  

 

8.6. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba 

algas kopsumma 

1 darbinieks – 3312.49 EUR darba alga grāmatvedim.  7 uzņēmuma līgumi par 

projektu vērtēšanu un vadību – kopā 2833.28 EUR. NVA projektā darba alga 

bezdarbniekam-invalīdam – 6598.36 EUR. 

 

2018.gada 27. martā  

 

Valdes priekšsēdētāja: __________________________ L. Švānberga 

 


