
 

 

 

Biedrības “Jūras Zeme” 

vadības ziņojums 

2020. gada darbības pārskatam 

Biedrība “Jūras Zeme” dibināta 2009.gadā. Tās darbības mērķi atbilstoši biedrības 
statūtiem ir: 

1. Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas 

teritorijas attīstībā;  

2. Izstrādāt un īstenot stratēģiju ilgtspējīgai lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas 

teritorijas attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;  

3. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem 

un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas 

attīstību;  

4. Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos; 

5. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus 

Biedrības mērķu sasniegšanai;  

6. Pārstāvēt Biedrības darbības teritorijas lauku iedzīvotāju un zivsaimniecībai nozīmīgu 

nozaru pārstāvju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. 

Informācija par Biedrību 
 
Biedrības pilnais nosaukums Biedrība “Jūras Zeme” 
Reģistrācijas numurs, vieta un 
datums 

4000814576;  
Rīga – LR Uzņēmumu reģistrs; 07.09.2009 

Adrese Juridiskā adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas 
novads, LV-2163 

Biedrības vadības locekļi: Kristīne Zaķe, valdes locekle no 2020. gada 14.oktobris 
Āris Ādlers, valdes priekšsēdētājs no 2018. gada 13. 
marta 

Biedrības revidents: Kristaps Bergmanis 

Pārskata gads 2020. gada 1. janvāris  – 2020. gada 31. decembris 
 

 
  



 

Āris Ādlers 

(Biedrības “Jūras Zeme” valdes priekšsēdētājs) 

Biedrībai “Jūras Zeme” 2020. gadā ir bijis stabilitātes un 

izaugsmes gads, kura laikā biedrība, neskatoties uz 

izaicinājumiem, kas saistīti ar epidemioloģisko situāciju, 

veiksmīgi turpinājusi darbu tādā formātā kāda tā tika veidota 

iepriekšējo gadu pārmaiņu rezultātā, ar efektīvu vadību, 

optimālu lēmumu pieņēmēju sastāvu un jauno zīmolu.  

Biedrība pērnajā gadā izsludinājusi rekordlielu  projektu 

kārtu skaitu- trīs,  kā rezultātā mēs esam pabeiguši darbu pie 

ELFLA fonda investīcijām mūsu novados, un turpinām darbu 

pie Stratēģijas īstenošanas ar EJZF finansējumu, jo šī gada 

laikā esam piesaistījuši papildus 1.86 miljonus EUR.    

Neskatoties uz valsts ieviestajiem ilgstošu periodu 

ierobežojumiem tikties klātienē, aizvadītajā gadā mums 

izdevās gan tikties biedru sapulcē klātienē, gan noorganizēt 

klātienes semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem, 

pieredzes apmaiņas vizīti, vairākas padomes sēdes un pat 

piesaistīt jaunus biedrus un noorganizēt citus klātienes 

pasākumus, ieskaitot augsta līmeņa diskusiju par piekrastes 

kultūras mantojuma saglabāšanu.  

Šis ir gads, kad mēs esam mācījušies strādāt un īstenot 

ieceres savādākā formātā, tomēr klātienes sajūta, sadarbības 

gars ir saglabājies. Lielākais prieks par biedrības padomes 

aktīvo un intensīvo darbu, kā rezultātā mums šajā gadā ir 

izdevies sasniegt un pat pārsniegt pērn gadā plānoto un likt 

pamatus 2021. gada būtiskākajiem plāniem un 

izaicinājumiem. 

 

 

Biedrība 2021. gadā ir jaunu izaicinājumu priekšā: 1) 

Pabeigt esošā perioda stratēģiju 2) Sagatavoties 

Pārejas periodam un laicīgi izsludināt jaunās kārtas 

3) Veiksmīgi nodrošināt biedrības transformāciju, 

kas saistīti ar ATR un jauniem nosacījumiem VRG 

darbībai Jaunā plānošanas perioda kontekstā 4) 

Īstenot un aktīvi iesaistīties Jauno VRG sadarbības 

projektu īstenošanā 5) Aizstāvēt Pierīgas specifiskās 

Vietējo Rīcības grupu intereses   

Tomēr, pāri administratīvajiem izaicinājumiem, kas 

saistīti ar ELFLA un EJZF fondu administrēšanu, 

biedrības vadības lielākais izaicinājums ir uzlabot 

komunikāciju ar biedriem un novados dzīvojošajiem 

iedzīvotājiem- potenciālajiem projektu iesniedzējiem 

kur biedrībai “Jūras Zeme” jābūt par organizāciju, kas 

iedvesmo, satuvina, atbalsta, sadarbojas, motivē, 

ciena, lepojas, attīstās un jaunrada.  

Mēs patiesi ceram, ka Pandēmija atkāpsies un tas būs 

iespējams.  

Liels prieks, ka biedrībai vadības mērķu īstenošanai 

ir izdevies piesaistīt profesionālu valdes locekli, kas 

palīdzēs veidot saiknes ar kopienām un kvalitatīvi 

uzlabos biedrības konsultāciju procesu.  

2021. gadā noslēdzas mans 3 gadu kā valdes 

priekšsēdētāja termiņš- tas bijis intensīvs un 

emocionāls, tomēr šobrīd ar gandarījumu varu teikt, 

ka esmu apmierināts ar paveikto: Spēja nodrošināt 

rezultatīvas projektu kārtas, spēja piesaistīt papildus 

finansējumu, spēja funkcionēt un nodrošināt 

normālu lēmumu pieņemšanas procesu, būt 

atpazīstamiem un tādai organizācijai, kuru iesaista 

gan projektos, gan uztic vadošā partnera lomu un 

kam uztic pārstāvēt Latvijas Vietējās rīcības grupas 

arī starptautiskā līmenī.  

Pārmaiņas nekur un nekad nenotiek ātri un viegli. 

Mūsu biedrība ir nodrošinājusi straujas pārmaiņas, 

kas izgaismojusi arī daudzus trūkumus, kam jākļūst 

par 2021. gada izaicinājumiem.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristīne Zaķe 

(Biedrības “Jūras Zeme” valdes locekle) 

Biedrībā “Jūras Zeme” darbu uzsāku 2020.gada 14.oktobrī. 

Sadarbība gan formālā, gan neformālā līmenī bijusi jau 

iepriekš – dažādu sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā 

un vietējo rīcības grupu darbības popularizēšanā. 

 

Iepazīstot teritoriju saskatu potenciālu 

uzņēmējdarbības attīstībai veicot konsultatīvo darbu 

par uzņēmējdarbību kopumā un atbalsta iespējām, 

piesaistot publisko finansējumu. 

 Izaicinājums uzlabot potenciālo projektu iesniedzēju 

projektu pieteikumu kvalitāti vairojis uzņēmēju 

aktivitātes pēdējās projektu konkursu kārtās. 

Rīkoti praktiski semināri un sniegtas konsultācijas, 

kas būtiski uzlabojušas projektu pieteikumu kvalitāti 

un interesi par finansējuma iespējām. 

2021.gada izaicinājumi – turpināt darbu ar 

uzņēmējiem, aktivizēt teritoriju un popularizēt 

biedrības “Jūras Zeme” darbību, sasniedzot statūtos 

paredzētos mērķus, un motivēt sabiedrību iesaistīties 

mūsu teritorijas attīstībā. 

Esmu gandarīta, ka savas zināšanas un pieredzi varu 

integrēt biedrības “Jūras Zeme” darbībā un kopā kā 

komanda saskatu potenciālu 2021.gada 

izaicinājumiem un pārbaudījumiem, kas mūs skar 

administratīvi teritoriālās reformas rezultātā un 

nākamā plānošanas perioda attīstības dokumentu 

izstrādē. 

 

Informācija par pārskata periodā veiktajiem darbiem un biedrības darbības rādītājiem 

1. Biedrības valdē notikušas izmaiņas. Valdes priekšsēdētāja amatā ir  bijis Āris Ādlers, bet 
par otru valdes locekli no 2020. gada 14. oktobra ir Kristīne Zaķe.  

2. Biedrībā kopš 2019. gada augusta darbojas padome (Atbilstoši statūtiem līdz 2022. gada 
augustam) , kurā šobrīd darbojas Normunds Līcis (Padomes priekšsēdētājs), Gunita Dzene 
(Padomes priekšsēdētāja vietniece), Aldonis Lūkins, Ilmārs Lielmanis, Māris Miglāns, 
Dārta Smilga, Liene Mielava  

3. Darbā pieņemtie un atbrīvotie darbinieki. 

 

4. Biedrības rīkotie un apmeklētie pasākumi (Izņemot projektu aktivitātes) 
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Biedrības rīkotās un apmeklētās aktivitāes



 
4.1. Biedrības rīkotie pasākumi:  

- 8 Padomes sēdes 

- 2 Projektu vērtētāju sēdes 

- 3 Projektu apstiprināšanas komisijas sēdes 

- 1 Biedru sapulces 

- 2 Informatīvie semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem 

- 1 Publiska diskusija Carnikavā 

 
4.2. Biedrības apmeklētie pasākumi:  

- 2 Vizītes Briselē (Smart Village Subgroup un Leader subgroup) 

- 2 Pasākumi Piekrastes VRG interešu aizstāvībai un Sadarbībai 

- 2 Latvijas Lauku foruma pasākumi 

- 1 Virtuālā vizīte Partnerības teritorijā 

- 3 Ar Viedajiem Ciemiem saistīti attālināti pasākumi 

- 1 Nacionāla mēroga Konference ar uzstāšanos 

- Projektu prezentācijas pasākums Salacgrīvā 

 

5. Darbs pie informācijas rīku sakārtošanas/attīstīšanas 

5.1. Izveidota mājas lapa un nepārtraukti pilnveidota (Ieskaitot Angļu versijas izveidi) 
mājas lapa  juraszeme.lv     

5.2. Sagatavoti un publicēti mājas lapā 74 ieraksti, paziņojumi, aicinājumi; 
5.3. Attīstīta FB lapa /juraszeme 

 
Aug lapas sekotāju skaits – no 115 sekotājiem 2018. gada janvārī uz 189 2019. gada janvārī un 
līdz 325 sekotāji 2020. gada janvārī un 645 sekotājiem 2021. gada janvārī 
 

 
 
 

Populārākie FB ieraksti 2020. gadā: 
 “Sapņot lielus sapņu un izstrādāt projektus…” (Projekta uzsaukums) 2020. gada 4.decembris 
(5,4 tūkstoši) 
“Lai saņemtu Eiropas finansējum…” (Seminārs) 2020. gada 22.oktobris (2.3 tūkstoši) 
“Jūras Zeme atgādina, ka ” 2020. gada 29. jūnijs (3,1 tūkstoši) 

http://www.juraszeme.lv/


“Līdz 13. maijam gaidam …. “ 2020. gada 14. aprīlis (4.1 tūkstotis) 
“Boedrība izsludina… “2020. gada 16. marts (5.1 tūkstoši) 
“Ziņas no Briseles … “2020. gada 4. februāris (2.4. tūkstoši) 
 

5.4. Izveidots jauns e- pasts: atbalsta@juraszeme.lv un Instagram konts 
@VisitSealandLatvia 

 

6. Pārskata periodā biedrība  “Jūras Zeme” bijusi iesaistīta sekojošos projektos:  
6.1. Interreg projekts bez finanšu saistībām “Coast4us” (Asociētais biedrs) – Noslēdzies  

6.2. Projekts “Smart Villages LEADER Network” (Vadošais partneris PPP biedrība “Zied 
Zeme”) – 2021. gadā notiks publicitātes kampaņa 

6.3. Projekts “Vidzemes piekrastes zvejas tradīcijas un nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšana un popularizēšana” (Vadošais partneris biedrība “Jūrkante”)- Noslēdzies 

7. Pārskata periodā biedrība izstrādājusi sekojošus projektus  

7.1.  JŪRA VISU GADU- Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana- Gaidam apstiprinājumu 

7.2. Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības atbalsta nodrošināšana Latvijas Lauku 
attīstības un Piekrastes attīstības rīcībpolitikās 2021- 2027. gadam Pierīgas 
pašvaldībās un piekrastē.  (Noraidīts)  

8. Pārskata periodā Izsludinātas 3 projektu  kārtas: 

2020. gada 13. aprīlis līdz 2020. gada 13. maijs. ELFLA1  45 276,08 EUR un EJZF3 110 

561,21 EUR 

2020. gada 14. jūnijs līdz 2020. gada 14. jūlijs EJZF2 77649,45 EUR un EJZF3 173 066,66 

2020. gada 24. oktobris līdz 2020. gada 24. novembris ELFLA1 28 357.25, ELFLA2 2 

914.76 un ELFLA3 20 000.00 EUR 

Sagatavota izsludināšanai projektu kārta 2021. gadam  

Saņemti un izvērtēti 28 projekti (10 no Carnikavas un 18 no Saulkrastu novada) par summu 
774 042.52 EUR 

2020. gadā 19 apstiprināti gan ELFLA, gan EJZF par kopsummu (459 674.54 EUR)  (6 
Carnikavas novadā 186 598.53 EUR , 13 Saulkrastu novadā 273 076.01 EUR) 

4 Projekti apstiprināti Carnikavas novada domei (144 364 EUR) 

4 Projekti apstiprināti Saulkrastu novada domei  (167 928 EUR) 

11 Projekti komersantiem. (140 148.24 EUR) 

9. 2020. gadā esošajam finansējumam piesaistīts papildus EUR 173 066,66 ELFLA un EUR 

1 858 809,57  EJZF  

10. Biedrības “Jūras Zeme” 2020. gada finanšu pārskats: 
 
Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

Ieņēmumi 2020 2019 

Biedru naudas 1 746    1 882    

Valsts kase - VRG darbība “2014-2020” 26 563    19 438    

Projekts EST-LAT48 0    6 855    

Citu proj. ieņēmumi 590    3 687    

 28 899    31 862    

mailto:atbalsta@juraszeme.lv


     

   

   

Izdevumi 2020 2019 

Bankas komisijas 69    72    

Algas 19 672    14 554    

Sociālais nodoklis 4 739    3 506    

Grāmatvedības apkalpošana 600    600    

Uzņēmuma līgumi-vērtētāji 1 260    1 340    

Administratīvie izdevumi 2 283    5 507    

PL nolietojums 227 132    

Izdevumi EST-LAT48 proj.ietvaros 0 50    

Citu projektu attiec.izdevumi 0 2 911    

Apgrozījums 28 850    28 672    

ATLIKUMS 49    3 190    

 
 

Pamatlīdzekļi     

 Pārējie 
pamatlīdzekļi 

KOPĀ 

Sākotnējā vērtība EUR EUR 

01.01.2020 962 962 

Iegādāts 0 0 

31.12.2020 962 962 

   
Nolietojums   

01.01.2020 414 414 

Aprēķināts 227 227 

31.12.2020 641 641 

Atlikusī vērtība   

01.01.2020 0 0 

31.12.2020 321 321 

 

Naudas līdzekļi 2020 2019 

AS SEB banka 5585    6 857    

Valsts kase “2014-2020” 3040    1 496    

TOTAL 8625    8 353    

 

Nodokļu kustība 
2020.gadā           

 

Sākuma 
+/- Aprēķināts Nokav.n. Samaksāts 

Beigu 
+/- 

VSAOI 2  -7 259  0 7 259  2  

IIN 1  -4 285  0 4 285  1  

KOPĀ 3  -11 544 0  11544  3  

 

Rezerves/Pamatfonda  kustību pārskats 2020.gadā     

  Sākuma +/- Aprēķināts Norakstīts Beigu +/- 



Rezerves fonds 8 352    276    0    8 628    

Pamatfonds 548    0    -227    321    

KOPĀ 8 900    276    -227    8 949    

 

Personāla izmaksas 2020.gadā Darba alga Soc.nod Kopā 

Administrācija-darba alga 19 672    4 739    24 411    

KOPĀ 19 672    4 739    24 411    

    
Personāla izmaksas 2019.gadā Darba alga Soc.nod Kopā 

Administrācija-darba alga 14 554    3 506    18 060    

KOPĀ 14 554    3 506    18 060    

 

  



Nākošajā pārskata periodā biedrība plāno turpināt aktīvu darbību un sasniegt šādus 
rezultātus: 

1. Veikt izmaiņas Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijā, lai nodrošinātu darbību 

“Pārejas” periodā (2021. 2022. gads)  

2. Uzsākt Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijas izstrādi periodam 2021- 2027. 

gadam 

3. Veikt izmaiņas biedrības statūtos, lai tā atbilstu situācijai pēc ATR 

 

4. Nodrošināt vismaz trīs projektu kārtas    

 

- Ziemā (EJZF) 

- Pavasarī (EJZF) 

- Rudenī (ELFLA) 

 

5. Turpināt un pastiprināt 2014.-2020. gada plānošanas periodā īstenoto projektu 

uzraudzību (12 +15 projekti) 

6. Turpināt darbu projektā “Smart Exelent Village”, Uzsākt īstenot projektu “Jūra Visu Gadu” 

un aktīvi līdzdarboties projektā “Piekrastes Viedie Ciemi”   

 
Apstiprinu  

Biedrības valdes priekšsēdētājs:  Āris Ādlers                                (2021. gada 11. marts):  

 

 


