
Biedrība

"Ziemeļkurzemes biznesu asociācija"

Biedru sapulce 2021.gada 23.martā



Darba kārtība:

1. Biedru sapulces darba kārtības apstiprināšana, 

vadītāja ievēlēšana, balsu skaitītāji

2. Biedru skaita apstiprināšana

3. Biedrības 2020.gada pārskats

4. Padomes sastāva izmaiņas

5. Revidenta vēlēšanas

6. Biedrības aktivitātes 2021.gadā

7. Neliels ieskats nākamās stratēģijas aktualitātē: 

Cik maksā daba?



Biedru skaita izmaiņas

• 2020.gada 3. marta biedru sapulcē 
apstiprināti 47 biedri

• Iesniegums no SIA «Saules kvartāls» Jāņa 
Saulīša par uzņemšanu biedros

• Iesniegumi no: Ģirta Purviņa IK GR Trading
par izstāšanos no biedrības

• 2021.gada 23.martā biedru sarakstā
reģistrēti 47 biedri



ELFLA

Piešķirtais finansējums  

2 354 804,97 EUR

Apgūtais finansējums

2 305 913,84 EUR

Pieejamais 

4 770,39 EUR

EJZF

Piešķirtais finansējums  

5 368 633,04 EUR

Apgūtais finansējums 

3 327 772,12 EUR

Pieejamais 

2 040 860,92 EUR



Pieejamais finansējums

Mērķis
ELFLA

(EUR)

EJZF
(EUR)

ELFLA 1 - 73 543,83

ELFLA 2 4 770,39

EJZF 1

EJZF 2 1 240 860,92

EJZF 3 800 000,00

Kopā: 4 770,39 2 040 860,92



SVVA stratēģijas īstenošana 

2020.gadā 

Fonds Rīcība Kārtas Iesniegtie Apstiprinātie
LAD 

noraidīti

ELFLA
Uzņēmējdarbība 2 31 22 1

Sabiedriskie 1 20 12 0

EJZF
Uzņēmējdarbība 1 4 4 1

Sabiedriskie 1 5 4 1



Īstenoto

un 

apstiprināto 

projektu 

skaits 



Īstenoto

un 

apstiprināto 

projektu 

piesaistītais 

finansējums 



Plānotie un sasniegtie rādītāji

ELFLA1   rīcībā



Plānotie un sasniegtie rādītāji

ELFLA2   rīcībā



Plānotie un sasniegtie rādītāji

EJZF1   rīcībā



Plānotie un sasniegtie rādītāji

EJZF2   rīcībā EJZF3   rīcībā



Starpteritoriālais projekts:

«Piekrastes zvejas gudrības»
Vadošais partneris: Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»
Sadarbības partneri: Liepājas rajona partnerība un Talsu rajona partnerība

Projekta ilgtermiņa mērķis: veicināt piekrastē dzīvojošo jauniešu izpratni 
un zināšanas par piekrastes zvejniecību Baltijas jūrā, tādejādi sekmējot 
jūras profesiju izvēli, piekrastes skolu skolēnu vidū. Veicināt zināšanu 
prasmju pārnesi no pieredzējušiem piekrastes zvejniekiem uz jauno 
paaudzi.

Īstermiņa mērķis: Izveidot attiecīgās jomas teorētisko un praktisko 
zināšanu bāzi – mācību programmu, piedāvājot to apgūt ieinteresētiem 
piekrastes jauniešiem ar iespēju izstrādāto mācību programmu izmantot 
jauniešu interešu izglītībā ilgtermiņā. 



Starptautiskais projekts:

«Ceļā uz viedumu piekrastē»
Vadošais partneris: Biedrība «Laukiem un jūrai»
Sadarbības partneri: 5 Latvijas ZVRG un Somijas ESKO ZVRG

Projekta mērķis ir iepazīstināt piekrastes iedzīvotājus ar viedo ciemu 
attīstības konceptu un uzsākt tās pakāpenisku pilotveida ieviešanu katrā 
no 6 sadarbības partneru izvēlētajām piekrastes teritorijām jeb 
apkaimēm, tādējādi aktivizējot vietējās piekrastes kopienas, izglītojot to 
līderus, stiprinot ciemu - apkaimju identitāti un veicinot uz mūsdienu 
zināšanām un inovācijām balstītu ilgtspējīgu attīstību un jaunu sociālu 
un ekonomisku sadarbību rašanos, lai uzlabotu piekrastes ciemu un 
apkaimju dzīves kvalitāti.



Starpteritoriālais projekts:

«JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana»

Vadošais partneris: Biedrība «Jūras zeme»

Sadarbības partneri: 5 Latvijas ZVRG

Projekta mērķis: Īstenot aktivitātes, kas piejūras teritorijām veidotu 

reputāciju kā izcilu vietu dzīvošanai, strādāšanai un tūrismam visa gada 

garumā.
1) Palielināt to Latvijas iedzīvotāju skaitu, kas apmeklē piejūru nesezonā, tādā veidā 

stiprinot vietējo ekonomiku;

2) Palielināt vietējo uzņēmēju, īpaši tūrisma uzņēmēju iespēju gūt peļņu nesezonā;

3) Palielināt to iedzīvotāju skaitu, kas vēlas piekrastē deklarēt savu patstāvīgo dzīves 

vietu vai uzsākt uzņēmējdarbību;

4) Vairot inovatīvu vissezonas pakalpojumu klāstu piekrastē;

5) Veicināt līdz šim mazāk populāras piekrastes vietas un pakalpojumu sniedzējus;

6) Veicināt piekrastes iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzīves vietai.



Biedrības aktivitātes -1

• 6 darbinieki: kopā 2,5 pilna laika darbs:
(administratīvā vadība, finanšu un grāmatvedības 
uzskaite, konsultācijas, projektu koordinēšana, 
publicitāte)

• Biedrs biedrībā LLF
Koordinatore:
- padomes priekšsēdētāja
- ES Zivsaimniecības uzraudzības komiteja
- ZM Zivsaimniecības konsultatīvā padome

• Pakalpojuma līgums ar  Dabas aizsardzības pārvaldi



Biedrības aktivitātes - 2

• 3 Informatīvie semināri potenciāliem projektu 
iesniedzējiem 

• Dalība Talsu partnerības LEADER dienās

• 2 Kurzemes VRG pieredzes apmaiņas pasākumi

• Uzņemti viesi no biedrībām «Liepājas rajona 
partnerība», «Laukiem un Jūrai», «No Salacas līdz 
Rūjai»

• Ik nedēļas informatīvi izglītojošie ZOOM semināri, 
ko organizē «Latvijas lauku forums»



2020. Gada pārskats  

IEŅĒMUMI SUMMA (EUR)

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2020.g. 43 666,97

Biedru nauda 3 638,50

Saņemtais finansējums no LAD projekta   

īstenošanai
79 146,34

Pārējie ieņēmumi (DAP) 4 298,00

Kopā Ieņēmumi EUR: 87 082,84



Biedrības konta izdevumu pārskats
Nr. Izdevumi Summa EUR

1.
Uzņēmuma līgumi un autoratlīdzības 

pakalpojuma nodrošināšanai
2 745,91

2. Semināru, valdes sēžu, sapulču nodrošināšanai 1 104,55

3. Pārējie ar iestādes darbību saistītie izdevumi 3 188,78

4. Bankas pakalpojumi 96,21

5. Degviela 63,05

6. Biroja preces 27,19

7. Pamatlīdzekļu nolietojums 51,32

8. Kopā izlietots 2020.gadā 6 172,46

9. Nauda kontā 31.12.2020 25 525,33



Projekta konta izdevumu pārskats
Nr. Izdevumi Summa EUR

1. Darba un uzņēmuma līgumi (ar nodokļiem) 62 683,18

2. Sakaru pakalpojumi 568,92

3. Vadīšanas un administrācijas izdevumi 2 657,42

4. Telpu noma 446,71

5. Pārējie ar iestādes darbību saistītie izdevumi 2 051,80

6. Biroja preces 999,46

7.
Transporta nodrošinājums (degviela, noma, 

kompensācija)
1 560,95

8. Pamatlīdzekļu iegāde 1 086,72

9. Kopā izlietots 2020.gadā 72 055,16



Projektu konkursi 2021.gadā

• ELFLA1 projektu konkurss rudenī - Pārejas finansējums

• ELFLA2 projektu konkurss rudenī - Pārejas finansējums

• EJZF1 projektu konkursa kārta noslēdzās 15.februārī

• EJZF2 un EJZF3 projektu iesniegšana līdz 10.maijam

• Ja būs neapgūts finansējums kādā no EJZF rīcībām, tad būs 
vēl viena kārta rudenī



Aktivitātes 2021.gadā

• Seminārs par nodokļu aktualitātēm maziem uzņēmējiem (13.01.21.)
• ZOOM platformas apmācību seminārs (16.02.21.)
• Biedrības stratēģijas novērtēšana un nākamās stratēģijas pamatu 

sagatavošana. Diskusijas katrā pagastā un pilsētā.
• 24.04. – 01.05. tūrisma uzņēmēju projekta pasākums Cēsu un Liepājas VRG
• 06.06. - 10.06. tūrisma uzņēmēju projekta pasākums Igaunijā
• 26.07. - 02.08. NAC parku uzņēmēju projekta noslēgums
• 14.09. - 17.09. starptautiskā konference LINC Čehijā
• 26.09. – 02.10. tūrisma uzņēmēju projekta pasākums Lietuvā Žemaitijā
• Labvēlīga COVID situācijas gadījumā pieredzes brauciens uz kādu Vidzemes 

vai Sēlijas VRG



Plānojam nākotni kopā!


