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Par Ādažu novada pašvaldības pārstāvniecību biedrībā “Jūras Zeme” 

Biedrība “Jūras Zeme” (līdz 03.09.2019. biedrības nosaukums “PPP biedrība Sernikon” 
(turpmāk – Biedrība) ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Ādažu novada Carnikavas pagastā 
un Saulkrastu novadā, kurā Ādažu novada pašvaldība ir viens no biedriem.  
Biedrība tika nodibināta 07.09.2009., lai veicinātu un atbalstītu sabiedrības iesaistīšanos lauku 
un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībā, izstrādātu un realizētu stratēģiju ilgtspējīgai 
lauku un zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības 
principus, attīstītu sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, 
uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot biedrības darbības teritorijas 
attīstību.  
Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas periodā LEADER finansējuma 
apguvē Biedrība plāno sadarboties ar biedrību “Gaujas Partnerība”, kuras biedrs ir Ādažu 
novada pašvaldība. Biedrības “Jūras Zeme” 03.09.2021. vēstulē, kā arī biedrības “Gaujas 
Partnerība” 14.09.2021. vēstulē sniegts skaidrojums par abu biedrību plānoto sadarbības 
modelis. Tas paredz, ka Biedrība organizēs Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), 
bet “Gaujas Partnerība” – Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
finansējuma administrēšanu. EJZF finansējums Ādažu novadā būs pieejams Carnikavas 
pagasta teritorijā, bet ELFLA finansējums – visā Ādažu novada administratīvajā teritorijā 
(izņemot Ādažu pilsētu nākotnē). 
Biedrība lūdz pašvaldības domi noteikt Ādažu novada pašvaldības pārstāvniecību Biedrībā. 
Ņemot vērā, ka Biedrība nodarbojas ar attīstības projektiem, ir lietderīgi, ka pašvaldību tajā 
pārstāv pašvaldības administrācijas attīstības plānošanas struktūrvienības darbinieks. 
Balstoties uz biedrības “Jūras Zeme” 20.08.2021. un 03.09.2021. vēstulēm, biedrības “Gaujas 
Partnerība” 14.09.2021. vēstuli, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu, 95. panta piekto daļu, kā arī Attīstības komitejas 14.09.2021. atzinumu un 
Finanšu komitejas 21.09.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
1. Pilnvarot Ingu PĒRKONI, Ādažu novada pašvaldības administrācijas Attīstības un 

investīciju daļas projektu vadītāju, pārstāvēt pašvaldību biedrībā “Jūras Zeme”. 
2. I.Pērkonei ne retāk kā divas reizes gadā sniegt ziņojumu domei par Biedrības darbību. 
3. Atbalstīt Biedrības biedru naudas 0,07 EUR apmērā noteikšanu pašvaldībai, pamatojoties 

uz Ādažu novada Carnikavas pagasta teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitu. 
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4. Attīstības un investīciju daļai iekļaut pašvaldības 2022. gada budžeta projektā finanšu 
līdzekļus biedru naudas nomaksai Biedrībai par 2022. gadu. 

5. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli. 
 

 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks 


