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ZIŅOJUMS 
 

1. Vispārīgā informācija par biedrību. 
 

1.1. Nosaukums: Biedrība Bauskas rajona lauku partnerība.  
1.2. Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901. 
1.3. Reģistrācijas numurs un datums: 40008097439, Rīga, 11.01.2006. 
1.4. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem –  

Valdes priekšsēdētāja - Jolanta Lauva,  
Valdes loceklis – Kristīne Rulle, 
Valdes loceklis - Raimonda Ribikauska,  
Valdes loceklis - Daina Akmentiņa,  
Valdes loceklis - Ruta Āboliņa,  
Valdes loceklis - Guntis Kalniņš,  
Valdes loceklis - Jānis Feldmanis,  
Valdes loceklis – Dace Šileika, 
Valdes loceklis - Inese Turkupole - Zilpure,  
Biedrības koordinatora vietniece – Jolanta Lauva. 

 
2. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata 
gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām 

metodēm. 
  

Organizācijas mērķu un uzdevumu sasniegšanai tika izmantotas šādas metodes: 
• Pasākuma “Netradicionālajās Latvijas kopienu spēles 2009” organizēšana. 
• Dalība konferencē „Lauku kopienu skolas 2009” Čehijā. 
• Partnerības atpazīstamības pasākumi: publikācijas, informatīvā stenda izstrāde, 
interneta mājas lapas izstrāde. 
• Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2009. - 2013.gadam īstenošana – 
izsludināta pirmā projektu konkursa kārta.   
• Apmācību semināra rīkošana par projektu izstrādi.  
• Dalība Latvijas lauku skolu tīklā. 
• Pieredzes apmaiņas veicinoši pasākumi. Noslēgti sadarbības līgumi ar Lietuvas 
partneriem – Birštonas VRG. 
• Sadarbības veicināšana un intensīvs ikdienas administratīvais darbs. 

 
 

3. Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas 
 

• Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam ieviešana, lai  
veicinātu Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadu attīstību. Stratēģijas 
īstenošanai piešķirtais finansējums 815 628,33 Ls. 
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• Izstrādātais projekta iesniegums ir apstiprināts un vietējās rīcības grupas darbības 
nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai noteiktais atbalsta apjoms 
ir 163 125,66 Ls. 

• Izsludināta atklāta projektu iesniegumu konkursa 1.kārta par kopējo finansējumu 
165 625,39 Ls.  
• Attīstības perspektīvas ir Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 
2013.gadam turpmākā ieviešana. 
• Darbība Latvijas Lauku forumā, Eiropas Lauku Aliansē. 

 
 

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

 
4.1. Biedrība 2009. gadā iegādājusies pamatlīdzekļus Ls 26592976.74 par projekta 

līgums Nr. 09-00-L43100-000024 līdzekļiem. 2009. gadā iegādātajiem 
pamatlīdzekļiem aprēķināts nolietojums Ls 317.35. 

4.2. Biedrības 2009. pārskatā gadā samaksātie nodokļi:  
4.2.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 1337.05;  
4.2.3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls 2113.82. Nodokļi 

pilnībā ieturēti un iemaksāti valsts kasē. Nodokļu parādu nav. 
 

4.3. Biedrība 2009. gadā aprēķinājusi darba algu Ls 6388.00. Darba algas 
finansējums no projekta Nr. 09-00-L43100-000024 līdzekļiem. 

 
4.3.1. 2009. pārskata gadā atlīdzību saņēmusi projektu vērtēšanas komisija 

sešu locekļu sastāvā par projekta pieteikumu vērtēšanu Ls 2975.70 ; 
 

 

5. Skaidrojumi par sniegtām garantijām (galvojumiem). 
5.1. 2009. gadā biedrībai nav sniegtu garantiju (galvojumu). 

 

6. Gada pārskata apstiprināšana 
6.1. Biedrības gada pārskats apstiprināts biedru sapulcē 2010. gada 26. martā, 
protokols Nr. 1. 

 

  

 

 
 
Biedrības valdes priekšsēdētāja                        Jolanta Lauva         _______ 
                           (vārds, uzvārds)   (paraksts) 
 

2010.gada 26.martā 
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Pielikums 

Ministru kabineta 

2008.gada  22.decembra 

noteikumiem Nr.1110 

  

Biedrība Bauskas rajona lauku partnerība 
(organizācijas nosaukums) 

40008097439 
(organizācijas reģistrācijas numurs)  

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns  

I. Vispārīgā daļa  

 1. Organizācijas darbības mērķis 

1.1. Veicināt Bauskas rajona teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību; 

1.2. Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Bauskas rajonā, ietverot formālu un neformālu 
vietējās attīstības grupu rašanos, kā arī aktīvu sadarbību. 

  

 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību 

  labdarība 

  cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība 

  pilsoniskās sabiedrības attīstība 

  veselības veicināšana 

  slimību profilakse 

  palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās 

  izglītības atbalstīšana 

  zinātnes atbalstīšana 

  vides aizsardzība 

  trūcīgo un sociāli 
mazaizsargāto personu 
grupu sociālās labklājības 
celšana 

  kultūras atbalstīšana 

  sporta atbalstīšana 

  kopienas attīstība 

 3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā 
labuma darbība 

   ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu 

   nepilnās ģimenes 

   cilvēki ar invaliditāti 

   personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu 

   15–25 gadus veci jaunieši 

   personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 

   ilgstošie bezdarbnieki 

   bezpajumtnieki 
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   cilvēktirdzniecības upuri 

   politiski represētās personas 

   personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu 
ģimenes 

   Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes 

   personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības 
problēmām un viņu ģimenes 

   ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti 

   bērni 

   no vardarbības cietušās personas 

  cita (norādīt)  sabiedrība kopumā 
                                                                                                                                           

 4. Informācijas saņemšanai: 

  juridiskā adrese:  Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901 

  kontaktadrese:  Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901  

  tālruņa numurs: 28377878, 29781969 

  faksa numurs nav 

  e-pasta adrese: jolanta.lauva@inbox.lv  

  mājas lapa:   www.bauskaspartneriba.lv  

 

  

II. 2009.gada darbības pārskats 

 5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra 
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot 
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

•  Pasākuma “Netradicionālajās Latvijas kopienu spēles 2009” organizēšana. 

• Dalība konferencē „Lauku kopienu skolas 2009” Čehijā. 

• Partnerības atpazīstamības pasākumi: publikācijas, informatīvā stenda izstrāde, interneta mājas 

lapas izstrāde. 

• Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2009. - 2013.gadam īstenošana – izsludināta pirmā 

projektu konkursa kārta.   

• Apmācību semināra rīkošana par projektu izstrādi.  

• Dalība Latvijas lauku skolu tīklā. 

• Pieredzes apmaiņas veicinoši pasākumi. Noslēgti sadarbības līgumi ar Lietuvas partneriem –

Birštonas VRG. 
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• Sadarbības veicināšana un intensīvs ikdienas administratīvais darbs. 

 

 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu 
un attiecīgajā jomā 

• Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam ieviešana, lai  veicinātu 

Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadu attīstību. Stratēģijas īstenošanai piešķirtais 

finansējums 815 628,33 Ls. 

• Izstrādātais projekta iesniegums ir apstiprināts un vietējās rīcības grupas darbības 

nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai noteiktais atbalsta apjoms ir 

163 125,66 Ls. 

•  Izsludināta atklāta projektu iesniegumu konkursa 1.kārta par kopējo finansējumu 165 625,39 

Ls.  

• Attīstības perspektīvas ir Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam 

turpmākā ieviešana. 

• Darbība Latvijas Lauku forumā, Eiropas Lauku Aliansē. 

 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

  dibinātāju/biedru skaits - 47 biedri. 

  iesaistīto personu skaits – nav. 

  sabiedriskā labuma guvēju skaits – Bauskas, Rundāles, Vecumnieku, Iecavas novadu iedzīvotāji.

 

 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

- kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma – 29.19 lati 

- kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma – 29.19 lati, tai skaitā: 

- sabiedriskā labuma darbībai – 29.19 lati 

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 
kopsummas - 0.00 lati 

 9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, 
komersantiem) 

•  Pieredzes apmaiņas veicinoši pasākumi. Noslēgti sadarbības līgumi ar Lietuvas partneriem –

Kauņas, Birštonas un Kupišķu VRG. 

• Semināru rīkošana sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, Latvijas Lauku Forumu un 

Zemkopības ministriju.  

• Dalība semināros, konferencēs Latvijā un Eiropā. 
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• Starp Partnerību un Ministru kabinetu parakstīts sadarbības memorands, lai sekmēt efektīvas 

un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības 

iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. 

• Dalība Latvijas lauku skolu tīklā. 

• Darbība Latvijas Lauku forumā, Eiropas Lauku Aliansē. 

• Sadarbība ar  vietējām pašvaldībām. 

• Aktīva biedrības biedru iesaistīšanās un līdzdalība biedrības mērķu un uzdevumu sekmīgā 

realizācijā. 

 

 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

• Sarežģītās dokumentācijas un projektu administrēšanas dēļ VRG dalībniekiem var zust 

motivācija turpināt darbību un ieviest projektus. 

• Valsts politikas maiņa. 

• Reģionālā reforma  (nav zināms vai un cik lielā mērā jauno novadu domes atbalstīs NVO 

darbību). 

• Uz iedzīvotāju vajadzībām vērstu attīstības plānu trūkums. 

• Nespēja realizēt projektus, jo izsludinātājās programmas ir nepieciešams līdzfinansējums. 

• Latvijā nav apstiprināts likums par sabiedrisko darbu, līdz ar to sabiedrisko darbu nevar uzrādīt 

kā pašu ieguldījumu vai līdzfinansējumu.   

 13



III. Turpmākās darbības plāns 

  

 11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 

  Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

• Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam ieviešana, lai  veicinātu Bauskas, 

Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadu attīstību. Stratēģijas īstenošanai piešķirtais finansējums 

815 628,33 Ls. 

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

• Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģija 2009.- 2013.gadam realizēšana. 

• Darbība Latvijas Lauku forumā, Eiropas Lauku Aliansē, Lauku skolu tīklā. 

  

  Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam): 

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

• Apmācību organizēšana vietējo rīcību grupu pārstāvjiem. 

  

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

•  Dalība pasākumā “Netradicionālās Latvijas kopienu spēles 2010”. 

• Vietējo iedzīvotāju aktivizēšana. 

• Otrās projektu konkursa kārtas izsludināšana. 

  

  

___________________________                                                      Jolanta Lauva 

 (organizācijas vadītāja paraksts*)                                                     (vārds un uzvārds) 

  

Piezīme. 
* Veidlapas rekvizītu "organizācijas vadītāja paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais 
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko 
dokumentu noformēšanas prasībām. 

  

2010.gada 26.martā 
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BIEDRĪBAS BAUSKAS RLP SKAIDROJUMI BILANCES POSTEŅIEM  GADA 
PĀRSKATAM 2009.  

  Rindas 
kods 

Uz 
31.12.2009. 

1 3 4 

AKTĪVS     
     1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 10 2 659.39 
          II. PAMATLĪDZEKĻI 30 2 659.39 
               4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 50 2 659.39 
                         1291 Pamatl. nolietojums Datortehn. proj 09-00-L43100-000024   - 105.28 
                         1292 Pamatl. nolietojums Pārējie  proj 09-00-L43100-000024   - 212.07 
                         12311 Printeris (lāzera)    191.46 
                         12312 Projektors proj. 09-00-L43100-000024    450.00 
                         12313 Digitālā kamera proj. 09-00-L43100-000024    450.00 
                         12314 Portatīvais dators   1 548.28 
                         12315 Printeris HP Color Laserjet CP1215, Skeneris Canon    192.00 
                         12316 Projekcijas ekrāns    145.00 

          II. PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ   2 659.39 
     1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPSUMMA   2 659.39 

     2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI     
          II. DEBITORI     
               4. Citi debitori    360.00 
                         2350 Norēķini ar citiem debitoriem (biedru naudas) 120  360.00 
               7. Nākamo periodu izmaksas (seminārs 2010. gada janvārī) 120  135.00 
                         2411 Nākamo periodu izd. proj. Nr. 09-00-L43100-000024    135.00 

          II. DEBITORI KOPĀ    495.00 
          IV. NAUDA     
               1. Nauda   16 511.70 
                         2610 Kase    0.00 
                         2620 Norēķinu konti bankās    387.45 
                         2621 Valsts kase Projekts 09-00-L43100-000024   16 124.25 

          IV. NAUDA KOPĀ 140 16 511.70 
     2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPSUMMA 80 17 006.70 

BILANCE 150 19 666.09 
      

PASĪVS     
     1. Fondi     
          5. Rezerves:     
               a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa    913.28 
                         3420 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa    913.28 
               b) pārskata gada nesadalītā peļņa   2 921.20 
                         3410 Pārskata gada nesadalītā peļņa   2 921.20 

          6. Rezerves fonds KOPĀ   3 834.48 
     1. Fondi kopā 10 3 834.48 

          I. ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ    0.00 
          II. ĪSTERMIŅA KREDITORI     
               6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem    151.47 
                         5310 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem    151.47 
               12. Nākamo periodu ieņēmumi (Projekta finansējums 2010.gadam)   15 680.14 
                         5911 Projekts Nr. 09-00-L43100-000014   15 680.14 

          II. ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ 80 15 831.61 
     3. KREDITORI (īstermiņa un ilgtermiņa) KOPSUMMA 110 15 831.61 

BILANCE 120 19 666.09 

 

 

 

Koordinatores vietniece                               Jolanta Lauva 
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BIEDRĪBA BAUSKAS RLP SKAIDROJUMI IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATAM 2009 
Rindas nosaukums Rindas kods 01.01.2009. - 

31.12.2009. 
1 2 3 

1. Neto apgrozījums. 10  884.00 
     6210 Ar nodokļiem neapliekamie pārdošanas ieņēmumi    140.00 
     6340 aprēķinātās biedru naudas    744.00 
2. Izdevumi sporta splēm un citi izdevumi no SEB bankas konta. 140  620.27 
     7320 Pārējās sociālās izmaksas    12.00 
     7550 Saimnieciskās darbības pārējās izmaksas    11.89 
     7551 Izdevumi sporta spēlēm    575.18 
     7570 Komandējumu izdevumi    21.20 
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.    263.73 
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi. 60 13 591.56 
     6333 VRG darbības nodrošināš.,proj.09-00-L43100-000024   13 591.56 
7. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas.   10 948.64 
     7223 Alga  admin.vad. Projekts 09-00-L43100-000024 110 2 670.00 
     7224 Alga fin.vad. proj.09-00-L43100-000024 110 1 320.00 
     7225 Alga vērt.komis. proj.09-00-L43100-000024 110 2 398.00 
     7313 VSAOI adm.vad. Projekts 09-00-L43100-000024 120  643.20 
     7314 VSAOI fin.vad.proj.09-00-L43100-000024 120  318.00 
     7315 VSAOI vērt.komisproj.09-00-L43100-000024 120  577.70 
     7421 Pamatlīdzekļu nolietojums proj.09-00-L43100-000024 130  317.35 
     7712 Sakaru izdevumi, telefons proj.09-00-L43100-000024 140  129.64 
     7713 Sakaru izd. pasta izd. proj.09-00-L43100-000024 140  20.00 
     7722 Printera pulvera kasetes proj.09-00-L43100-000024 100  178.56 
     7723 CD matricas proj.09-00-L43100-000024 100  49.97 
     7724 Flash atmiņas kartes proj.09-00-L43100-000024 100  42.01 
     7725 Kancelejas preces proj.09-00-L43100-000024 100  190.36 
     7726 Skenera tintes kasetes proj.09-00-L43100-000024 100  194.00 
     7733 Semināri proj.09-00-L43100-000024 140  481.50 
     7762 Transports (sabiedr.)proj.09-00-L43100-000024 140  19.00 
     7763 Transp.patap.transportam proj.09-00-L43100-000024 140  149.59 
     7782 Sludinājumi laikrakstos proj.09-00-L43100-000024 140  356.01 
     7783 VRG mājas lapas izveid.proj.09-00-L43100-000024 140  302.50 
     7784 Vizuāl. Ident.plāksne VRG proj.09-00-L43100-000024 100  70.18 
     7785 Biedru nauda LLLF,projekts 09-00-L43100-000024 140  60.00 
     7791 Telpu īre proj.09-00-L43100-000024 140  461.07 
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.    14.64 
     7750 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi 140  14.64 
13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.   2 892.01 
14. Ārkārtas ieņēmumi.    29.19 
     8140 Ziedojumi un citi ieņēmumi 20  29.19 
16. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem.   2 921.20 
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 170 2 921.20 

 

 

 

Koordinatores vietniece                                        Jolanta Lauva 


