Latvijas Republika
Saldus rajona attīstības biedrība
Reģ. Nr. 40008106375
Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Latvija

Telefona Nr.: 29494781

Valsts ieņēmuma dienesta
Saldus teritoriālajai iestādei

ZIŅOJUMS
Pie 2020.gada pārskata, saskaņā ar MK 2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808
1. Biedrība – Saldus rajona attīstības biedrība
2. Reģistrācijas numurs 40008106375, 2006.g. 20. septembrī
3. Juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV-3801
4. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem:
Biedrības padome:
Vārds, uzvārds

Personas kods

Amats

Sarmīte Ozoliņa

130457-12857

Padomes
priekšsēdētāja

Ilze Kļava
Inita Valtere
Ligita Rezgale
Daila Frīdmane
Lana Radčenko
Ginta Andersone

130467-12867
021259-12054
011155-12204
200471-12850
200890-12858
140573-12855

Padomes locekle
Padomes locekle
Padomes locekle
Padomes locekle
Padomes locekle
Padomes locekle

Iecelšanas
datums
03.02.2012
04.10.2017
pārvēlēta kā
fiziska persona
03.02.2012
03.02.2012
03.02.2012
03.02.2012
24.03.2015
25.09.2018

Atbrīvošanas
datums

Biedrības izpilddirektore Sandra Fridrihsone ir arī biedrības administratīvā vadītāja vietējās
attīstības stratēģijas īstenošanai, biedrības grāmatvede Gunita Daugela ir arī biedrības finanšu
vadītāja vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. Arta Ozoliņa ir biedrības vadītājas vietniece.
Madara Ābola ir biedrības projektu vadītāja asistente.
5. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu sasniegšanai pārskata gadā un atšķirības no
iepriekšējos gados izmantotajām metodēm:
● Biedrībā ir 8 juridiskas personas (2 pašvaldības, 3 uzņēmēji, 3 biedrības), 13
privātpersonas.
● Tiek uzturēta biedrības mājaslapa htpp://srab.saldus.lv, sociālais konts Facebook
https://www.facebook.com/srab.saldus

● Perspektīvē Saldus rajona attīstības biedrība spēj pārstāvēt Saldus un Brocēnu
novada intereses, pozitīvi ietekmēt Saldus un Brocēnu novada lauku attīstību,
piesaistīt finansējumu, efektīvi to izmantot.
6. Biedrības svarīgākie sasniegumi pārskata gadā; attīstības perspektīvas: Lai sasniegtu
organizācijas mērķus, biedrība turpināja strādāt pie Saldus rajona vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas. 2019. gada 13. decembrī - 2020. gada 13. janvārī tika izsludināta
LEADER projektu konkursa 6. kārta, 2020. gada 13. decembra – 2021. gada 13. janvārim
tika izsludināta LEADER projektu konkursa 7. kārta, izvērtēti projektu iesniegumi, sniegti
atzinumi Lauku atbalsta dienestā par atbilstību attīstības stratēģijai.
7. SRAB Saldus un Brocēnu novados uzņēmusi biedrību “Daugavpils un Ilūkstes novadu
partnerība “Kaimiņi”" (2020. gada 13. augustā), organizējusi projekta aktivitātes, kā arī
piedalījusies tiešsaistes pasākumos un projektu aktivitātēs Kandavā, Varakļānos, Engurē,
Liepājā, Druvienā, Utenā (Lietuva).
8. Ar biedrības atbalstu Jaunauces pilī noticis seminārs - darbnīca “Ceļojums kopienu
attīstībā”, ko organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar
biedrību ”Latvijas Lauku forums”
9. Biedrība ir vadošais partneris trīs Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projektos:
1) "Biškopības nozares attīstības veicināšana sadarbības partneru teritorijās un sabiedrības
izglītošana biškopības jomā”. Akronīms „Bites-Medus-Cilvēki", saņemot finansējumu no
ELFLA. Projekta partneri ir “Pro Comunitate Băhrineşti” (Moldova), “Pagėgių kraštas”,
Džūkijas VRG, Rietavas VRG, Ignalinas VRG (Lietuva), biedrība “Daugavpils un Ilūkstes
novadu partnerība „Kaimiņi””, biedrība “Preiļu rajona partnerība”, biedrība “Kandavas
Partnerība”.

Projekta

ietvaros

2020.

gadā

izveidota

elektroniskā

rokasgrāmata

“Bites-Medus-Cilvēki”. Projekts tiek īstenots no 2018. gada 1. septembra līdz 2021. gada
12. jūlijam. Projektu finansē ELFLA.
2) ”Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas
attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās. Akronīms "4xmāksla". Projekta partneri:
nodibinājums “Madonas novada fonds”, biedrība „Ludzas rajona partnerība”, biedrība
„Partnerība laukiem un jūrai”, biedrība "Kandavas Partnerība". Projekts tiek īstenots no
2018. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūlijam. Projektu finansē ELFLA.
3)”Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības
veicināšanai akronīms “Ezis”. Projekta partneri: biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”,
biedrība "Kandavas Partnerība”, biedrība "Darīsim paši", biedrība „Partnerība laukiem un
jūrai”. Projekts tiek īstenots no 2019. gada 1. augusta līdz 2022. gada 15. jūnijam. Projektu
finansē ELFLA un uzņēmums SIA “SCHWENK Latvija”.

10. Biedrība kā partneris ir iesaistījusies divos Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projektos.
1) Projekts “Savvaļas brīnumi” kopā ar biedrību “Cēsu rajona partnerību”, Lietuvas,
Skotijas un Somijas VRG.
2) Projekts “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” tiek īstenots kopā
ar biedrību “Ropažu Garkalnes partnerību”, biedrību “Sateka”, biedrību “Liepājas rajona
partnerību”, VRG no Gruzijas un Moldovas.
11. Biedrība īstenojusi projektu “Izstāde ”Saldus iedvesmo!””, kas tika iesniegts Saldus novada
pašvaldības projektu fondā 2020. gadā.
12. Biedrība ir iesaistījusies Saldus novada pašvaldības pilsētattīstības URBACT iPlace
programmas rīcība grupā.
13. Biedrība iesaistījusies Saldus novada pašvaldības organizētajā konkursā “Saldus novada
Uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisijā.
14. Biedrība organizējusi seminārus par aktualitātēm LEADER programmā uzņēmējiem un
potenciālajiem sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem Brocēnos un Saldū.
15. Biedrības izvirzītais kandidāts biedrība “Mēs-Jaunaucei” ar projektu “Digitālie rīki
inovatīviem pakalpojumiem Jaunauces pilī” konkursā “Dižprojekts 2020” ieguvis gan
galveno titulu LEADER “Dižprojekts 2020”, gan arī lielāko atbalstu sabiedrības vidū ar
lielu sociālo mediju balsotāju skaitu.
16. Veikta un saskaņota SRAB arhīviskā uzziņu sistēma par 2015. gadu, elektroniski iesniegta
Tukuma zonālā valsts arhīvā.
17. Projektu publicitāte nodrošināta laikrakstā „Saldus Zeme” – 16 publikācijas par biedrības
darbu un LEADER projektiem. Laikraksta „Saldus Zeme” izdotajā sienas kalendārā,
publicēta informācija par biedrības darbību.
18. Biedrības svarīgākie sasniegumi pārskata gadā; attīstības perspektīvas: Lai sasniegtu
organizācijas mērķus, biedrība turpinās darbu pie LEADER projektu uzraudzības,
publicitātes nodrošināšanas projektiem, kas īstenoti stratēģijas 2014.- 2020. gada ietvaros.
Pārejas perioda laikā (2021-2022) biedrība veiks pētījumu par Stratēģijas 2014.- 2020.
gadam novērtējumu, veikt stratēģijas grozījumus pārejas perioda finansējuma piesaistei un
uzsākt darbu pie jaunās Stratēģijas izstrādes 2023.-2027. gadam. Biedrība piedalīsies
starptautiskās sadarbības projektos un starpteritoriālās sadarbības projektos. Lielāka
biedrības biedru potenciāla iesaistīšana biedrības mērķu sasniegšanai, jaunu biedru
iesaistīšana, finansējuma piesaistīšana.
19. Pamatlīdzekļi 2020.gadā iegādāti par summu 1800,00 eiro projekta ,,4xmāksla’’ietvaros.
Biedrības kontā SEB bankā atlikums uz 31.12.2020. paliek 3487,60 eiro.
Ieņēmumi:
Ieņēmumi no biedru naudām 49,00 eiro.

Citi ieņēmumi ir 2063,00 eiro, no kuriem
320,00 eiro - saņemti no Daugavpils un Ilūkstes novada partnerības,,Kaimiņi” pieredzes
brauciena organizēšanai un ar to saistīto izdevumu segšanai,
60,00 eiro - saņemti no SIA ,,Sadarbnīca LLF’’ pasākuma koordinēšanai Jaunauces pilī.
185,00 eiro - saņemti no biedrības ,,Latvijas Lauku Forums’’par vebināra norises
organizēšanu.
1498,00 eiro - saņemti no Saldus novada pašvaldības projektu fonda
Saņemtās dotācijas 2020.gadā ir 102374,70 eiro, no kuriem:
LAD finansējums projekta ,,Bites-Medus -Cilvēki’’ nodrošināšanai 6719,76 eiro,
LAD finansējums projekta ,,4xmāksla’’ nodrošināšanai 21669,29 eiro.
LAD finansējums VRG darbības nodrošināšanai 73985,65 eiro.
Kopējie ieņēmumi2020.gadā ir 104486,70 eiro.
Izdevumi:
Izmaksās,

kas saistītas

ar

naudas maksājumiem

personām ietilpst

samaksa 4

pašnodarbinātām personām, kas sastāda 6867,00 eiro ( t.sk.projekta,,Bites-Medus-Cilvēki’’,
projekta .,,EZIS’’, projekta ,,4xmāksla’’ un VRG projektu vērtētāju samaksa) un samaksa 2
personām par autoratlīdzībām 2140,00 eiro projekta,,Bites-Medus-Cilvēki’’ietvaros.
Materiālu izdevumi (biroja preces) projektu ietvaros sastāda 1247,00 eiro.
Darba samaksas izdevumi ir 54525,00 eiro, kas ietver VRG darbības nodrošināšanas
darbinieku atalgojuma, VRG projekta vērtētāju un projekta ,,Inženierzinātņu apguves
popularizēšana

reģiona

ilgtspējīgas

ekonomikās

attīstības

veicināšanai’’

darbības

nodrošināšanai 2020.gadam darba samaksu.
Sociālās apdrošināšanas maksājumi, kas ieturēti no attiecīgo projektu darbinieku darba
samaksas un nomaksāts valsts budžetā ir 12615,51 eiro.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 2020.gadā sastāda 1713,14 eiro.
Citi izdevumi ir 44877,00 eiro, kas ietver esošo projektu:
● samaksātā biedru nauda Latvijas Lauku Forumam 469,71 eiro,
● pakalpojumu apmaksu (41977,46 eiro),
● transporta izdevumus,amortizācija,degviela (2429,45 eiro),
● pamatlīdzekļu nolietojuma vērtība (1713,14 eiro).
Uzņēmējdarbības riska nodeva esošo projektu ietvaros aprēķināta un ieskaitīta valsts budžetā
ir 17,28 eiro.
20. Padomes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
Biedrības padomes priekšsēdētāja
Tel. 29453184

S. Ozoliņa

