Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon”
vadības ziņojums
2018. gada darbības pārskatam
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” 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
Reģistrācijas numurs, vieta un datums

Biedrības revidents:

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon”
4000814576;
Rīga – LR Uzņēmumu reģistrs; 07.09.2009
Juridiskā adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas
novads, LV-2163
Renārs Peksis, valdes loceklis no 2018. gada 21. augusta
Āris Ādlers, valdes priekšsēdētājs no 2018. gada 13. marta
Marija Karvele

Pārskata gads

2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. decembris

Adrese
Biedrības vadības locekļi:

Āris Ādlers
(PPP biedrības “Sernikon”
valdes priekšsēdētājs)

PPP biedrība “Sernikon” ir lielu izaicinājumu priekšā – kļūt par
vietējo rīcību grupu, kas ne tikai spēj sasniegt sevis izstrādātās
stratēģijas rezultatīvos un kvantitatīvos rezultātus, bet patiesi
strādā atbilstoši LEADER pieejai, kas nozīmē (1) Strādā patiesā
partnerībā (biedrības darbā vienlīdz ir iesaistīta ne tikai
pašvaldība un ar tiem tieši saistīti profesionāļi, bet arī uzņēmēji
un vietējie iedzīvotāji), (2) Vietējā attīstības stratēģija ir
atbilstoša un interesanta gan Saulkrastu, gan Carnikavas novadu
pašvaldībām, uzņēmējiem un biedrībām (esošās stratēģijas
“gars” paredz atbalstīt pēc iespējas vairāk apdzīvotu vietu), (3)
Augšupejoša pieeja partnerības darbā (iedzīvotāju līdzdalības
lēmumu pieņemšanā veicināšana), (4) Kompleksu un
daudznozaru risinājumu ieviešana, (5) Inovāciju ieviešana
(sociālās un digitālās inovācijas), (6) Informācijas apmaiņas un
tīklu izveide un attīstība, (7) Sadarbības attīstība (neuzticības
mazināšana partnerībā).

Renārs Peksis
(PPP biedrības “Sernikon”
valdes loceklis)

Biedrība 2019. gada septembrī svinēs savu 10 gadu
jubileju, un tādēļ vērts gan atzīmēt biedrības
veiksmes un labos darbus, gan arī kritiski izvērtēt tos
faktorus, kas likuši šķēršļus tās pievienotās vērtības
radīšanai teritoriju attīstībai, kāpēc PPP biedrība
“Sernikon” tika dibināta un kāpēc sabiedrības
virzītas vietējās attīstības pieejai tiek tērēti lieli
administratīvie resursi – biedrībā iesaistīto zemā
līdzdalība un piederības un atbildības sajūta par savu
personīgo un institucionālo lomu partnerības
darbības teritorijas attīstībā.
Es kā biedrības valdes priekšsēdētājs turpināšu darbu
pie tā, lai biedrībā arvien iesaistītos jauni, aktīvi
biedri, augtu biedrības atpazīstamība un nozīmība
novadu attīstībā, piedāvājot ne tikai projektu
līdzfinansējuma iespējas, bet arī veidojot saites starp
pašvaldību un tās darbiniekiem ar uzņēmējiem,
plašāku sabiedrību un arī zināšanu nesējiem. Būtisks
darbs būs saistīts ar reputācijas uzlabošanu, ko var
panākt
ar
biedrības
darba
caurspīdīguma
veicināšanu, labas pārvaldības principu piemērošanu
un attīstību un uzticības vairošanu partnerības darbā
iesaistīto starpā.
2019. gadam ir jākļūst par pamatu biedrības
turpmākajai attīstībai, kā arī par iespēju biedrībai
turpināt darbu jaunajā plānošanas periodā, kas
saistīts ar mūsu kā Pierīgas partnerību nozīmības
apliecinājumu. Tas šogad prasīs daudz interešu
aizstāvības darba nacionālā un starptautiskā līmenī.

Informācija par pārskata periodā veiktajiem darbiem un biedrības darbības rādītājiem
1. Nomainījusies biedrības valde visā sastāvā. Par biedrības valdes priekšsēdētāju 2018. gada 13.
martā ievēlēts Āris Ādlers un par valdes locekli 2018. gada 21. augustā ievēlēts Renārs Peksis.
2. Biedrībā 2018. gada martā pārvēlēta padome pilnā sastāvā, tomēr gada laikā divi padomes
locekļi atteikušies pildīt savus pienākumus, tāpēc viņu vietā biedrības padomē ievēlēti Gatis
Miglāns un Kristīne Liepiņa.
3. Darbā pieņemtie un atbrīvotie darbinieki
Slodze
100%
25%
20%
Madara Zamarina
Āris Ādlers
30%
Anita Līce
50%
Indra Leja
Uzņ. līgums
Gatis Miglāns
Uzņ. līgums
Elīna Kīna
Uzņ. līgums
Elīna Latvena
Uzņ. līgums

Jan

Feb

Zane Seržante
Sanita Pundiņa

Admin. Vadītājas
Prakses un
brīvprātīgie darbi
Projekta vadītāji

Projektu vērtētāji

Mar

Apr

Mai

Jūl

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

14.03.2018.
15.03.2018.

12.11.2018.
23.01.2018.
Prakse universitātē
Est- Lat projekta vadība
24.05.2018.
16.07.2018.
29.05.2018. 08.06.2018.
29.05.2018. 08.06.2018.
29.05.2018. 08.06.2018.
29.05.2018. 08.06.2018.

4. Darbinieku slodzes organizācijā

Sernikon nostrādātās darba slodzes gada griezumā
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5. Biedrības rīkotie un apmeklētie pasākumi

Biedrības rīkotie un apmeklētie pasākumi
6

4
3

4

2

3
2

2

1

2

0

0

Jan

Feb

1

0
Mar

Apr

May

Jun

Rīkotie pasākumi
Jan
Feb
Mar

Apr

Biedru sapulce (13. martā)
Uzņēmēju pieredzes apmaiņa Igaunijā
(5.-6. aprīli)
Seminārs projektu iesniedzējiem
Carnikavā (24. aprīlī)
Seminārs projektu iesniedzējiem
Saulkrastos (25. aprīlī)

Mai
Jūn

Nometne Salacgrīvā (7.-8. jūnijā)
Padomes sēde (12. jūnijā)

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Apmeklētie pasākumi

Ropažu un Garkalnes uzņēmēju diena
GaRoza (27. aprīlī)

Auces uzņēmēju diena (10.maijā)
LEADER izvērtēšanas seminārs
Somijā (17. maijā)
Bioekonomikas konference Briselē

(5.jūnijā)
Zivsaimniecības uzņēmumu apaļā
galda diskusija (31. jūlijā)
Padomes sēde (31. jūlijā)

Jūl

VRG Seminārs par administratīvajiem
procesiem (3. augustā)

Biedru sapulce (21. augustā)
Aug

Pieredzes apmaiņas brauciens Igaunijā
un Latvijā (28.-30. augustā)
Konference “Lauku telpas attīstība un
sabiedrības virzīta vietējā attīstība”
(13. septembrī)
Saulkrastu uzņēmēju biedrības sapulce
(13. septembrī)

Sep

Padomes sēde (1.oktobrī)
Seminārs skolotājiem (24. oktobrī)
Pasākums jauniešiem (26. oktobrī)
Uzņēmēju tirgus Somijā (2425. novembrī)

Okt

Nov

VRG Seminārs par LEADER
pašnovērtējumu (12. novembrī)
Seminārs “Closing Loop for Circular
Economy” (20-22. novembrī)
“Sabiedrības virzīta vietējā attīstība –
LEADER domubiedru, darītāju un
partneru forums par mūsu rīcību šodien
labākai rītdienai” (6.-7. decembrī)

Dec

Pasākuma veids:
Biedru sapulces
EST- LAT projekta aktivitātes
ELFLA un EJZF fondu administrēšanas pasākumi
Padomes sēdes
“Uzņēmējdarbība”

6. Darbs pie informācijas rīku sakārtošanas/attīstīšanas
6.1. Saglabāts tikai viens domēns www.sernikon.lv (biedrība ir atteikusies no domēna
www.biedribasernikon.lv);
6.2. Sagatavoti un publicēti mājas lapā 25 ieraksti, paziņojumi, aicinājumi;
6.3. Atjaunota informācijas plūsma biedrības Facebook lapā:

FB lapā publicētie raksti pa mēnešiem
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Tā rezultātā būtiski pieaudzis lapas sekotāju skaits – no 115 sekotājiem 2018. gada janvārī uz 189
2018. gada decembrī.

Papildus ievērojami palielinājies lapas skatījumu skaits:

Rekordlielu skatījumu skaitu 2018. gadā ieguvuši sekojoši ieraksti: 2018. gada 23. jūlija ieraksts
par apaļā galda diskusiju (3000 skatījumi) un 2018. gada 30. septembra aicinājums popularizēt savu
produkciju Somijā (3400 skatījumu).
6.4. Iesniegtas “Preses relīzes”, kas publicētas Saulkrastu un Carnikavas novadu pašvaldību
portālos;
6.5. Iegādāts telefona aparāts un izveidots speciāls pieslēgums biedrības vajadzībām (Tālruņa
numurs: 20044241).
7. Pārskata periodā noticis biedrības interešu aizstāvības darbs nacionālā un starptautiskā līmenī:
7.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs (kopš ievēlēšanas amatā pārstāvot PPP biedrību
“Sernikon”) darbojas biedrības “Latvijas Lauku forums” padomē;
7.2. 2018. gada 14. decembrī LR Zemkopības ministrija apstiprinājusi biedrības valdes
priekšsēdētāju Āri Ādleru darbam LEADER/SVAA apakšgrupā) (LEADER/CommunityLed Local Development permanent subgroup) 2019. gada 1. februārī notiks pirmā grupas
sēde ar “Sernikon” pārstāvniecību.
8. Pārskata periodā PPP biedrība “Sernikon” bijusi iesaistīta sekojošos projektos:
8.1. Interreg projekts “ESTLAT business” (Vadošais partneris – “Mulgimā attīstības centrs”);
8.2. Interreg projekts bez finašu saistībām “Coast4us”;
8.3. “Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas piekrastē”
(Vadošais partneris – partnerība “Laukiem un Jūrai”).
9. Pārskata periodā PPP biedrība ir iesaistījusies vairāku projektu izstrādē, no kuriem:
9.1. “Vasaras nometne “Vai Tu zini Jūru?”” (EJZF; nav apstiprināts);
9.2. “Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un
popularizēšana” (Vadošais partneris – biedrība “Jūrkante”; ir apstiprināts);
9.3. Projekta par viedo ciemu koncepta ieviešanu attīstīšana (turpinās 2019. gadā);
10. Izsludināta viena EJZF projektu kārta, kas nav bijusi veiksmīga (iesniegti 2 projekti, bet
apstiprināts īstenošanai tikai viens).

11. 2018. gadā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ietvaros īstenoti un uzsākta
uzraudzība:
11.1.
6 projektiem, kas īstenoti ar ELFLA atbalstu;
11.2.
2 projektiem, kas īstenoti ar EJZF atbalstu.
No visiem projektiem 5 īstenoti Saulkrastu novadā, bet 3 Carnikavas novadā. Projekti ietver –
apartamentu viesnīcu “Strand”, SPA “Pelikāns”, medicīnas centru “Liepas”, orientēšanās klubu
“Kāpa”, Pēterupes evaņģēliski luterisko baznīcu un publisko infrastruktūra un labierīcības pie
Baltās kāpas.
No apstiprinātajiem un uzraudzībā esošajiem projektiem (12 projekti) Carnikavas un Saulkrastu
novados tiek investēti 250 255,33 EUR ELFLA publiskā finansējuma un 119 497,11 EUR EJZF
finansējuma (kopā 369 752, 41 EUR).
SVVA publiskie līdzekļi Saulkrastu un Carnikavas novados tiek investēti neproporcionāli:

Partnerības Sernikon SVVA publiskā finansējuma
procentuālais ieguldījums partnerības novadu
attīstībai

34%
66%
Carnikavas novads

Saulkrastu novads

Līdzšinējā darbībā ar SVVA ir tikuši veikti ieguldījumi 4 apdzīvotās vietās biedrības teritorijā:

SVAA investīcijas apdzīvotajās vietās "Sernikon"
teritorijā (EUR)
250000

210529,19

200000
150000
100000

81101,19
45656,17

50000

32465,86

0
Carnikava

Kalngale

Saulkrasti

Zvejniekciems

Līdz šim EJZF finansēti projekti īstenoti tikai Saulkrastu novadā.
Atbalstu līdz šim saņēmuši 4 uzņēmēji, 1 draudze, 3 biedrības un Saulkrastu novada pašvaldība un
tās iestāde.
Projektu īstenotāju tips
Projektu skaits
4
Uzņēmēji
3
Sporta biedrības
Saulkrastu novada pašvaldība
3
un tās iestāde
1
Attīstības biedrība
1
Draudze

SVVA stratēģijas ietvaros lielākie līdzekļi ieguldīti infrastruktūras, kas saistīta ar tūrismu un
kultūru, sakārtošanai.

Ieguldījums dažādās nozarēs (EUR)

9 88 68,00
16 63 05,25
5 95 82,05

Uzņēmējdarbības atbalstam

Sporta attīstībai

Kultūras un tūrisma Infrastruktūrai

12. Konstatēts, ka biedrība nesasniedz SVVA izpildes un rezultatīvos rādītājus (īpaši EJZF), kā
rezultātā pieņemts lēmums grozīt stratēģiju. Lai to veiktu:
12.1.
Notikusi apaļā galda diskusija ar zivsaimniekiem;
12.2.
Notikušas divas padomes sēdes;
12.3.
Izstrādāti jauni projektu vērtēšanas kritēriji;
12.4.
Izstrādāts un iesniegts Lauku atbalsta dienestā PPP biedrības “Sernikon” SVVA
stratēģijas projekts.
13. Pārskata periodā mainījusies LR normatīvā bāze, kā rezultātā, lai biedrība varētu īstenot SVVA
stratēģiju ir veiktas sekojošas darbības:
13.1.
Mainīti biedrības statūti;
13.2.
Izveidota projektu atbilstības stratēģijai vērtēšanas komisija, kurā ievēlēti padomes
pārstāvji;
13.3.
Biedrības valdes locekļi ir kļuvuši par Lauku atbalsta dienesta amatpersonām;
13.4.
Biedrība ir sagatavojusi dokumentus papildu finansējuma saņemšanai
uzņēmējdarbības attīstībai (papildinājums ELFLA rīcībām).
14. Biedrībai ir nācies veikt finanšu plūsmu revīziju un izdevumu optimizāciju sekojošu iemeslu
dēļ:
14.1.
Biedrība 2017. gadā bija uzņēmusies finanšu saistības 26 580,63 EUR apmērā
(uzsākot projekta “EstLat bizness” īstenošanu), kura finansēšanai nebija zināmi avoti.
Projekta mērķu sasniegšanai 70% no darba tika veikts brīvprātīgi. Papildus tika ņemts
bezprocentu aizņēmums no biedrības “Latvijas Lauku forums” 4 000 EUR apmērā, no
kuriem līdz šim atdoti 2 000 EUR. Projekta mērķi sasniegti ar finansējumu 9 272 EUR (3
906 EUR iztērēti atalgojumam līdz 2018. jūlijam, bet aktivitāšu īstenošanai 5 365 EUR);
14.2.
2018. gada laikā ievērojami samazināti biedrības uzturēšanas un fondu
administrēšanas ikmēneša izdevumi (no vidēji 1 570 EUR mēnesī uz 1 060 EUR mēnesī),
jo iepriekšējā darbības periodā administratīvie izdevumi pārsnieguši budžeta iespējas. Tas ir
panākts, pakāpeniski samazinot atalgojumu (slodzes) biedrības algotajiem darbiniekiem no
kopā 15 178 EUR 2017. gadā uz 12 421 EUR 2018. gadā un telpu nomas izdevumus no
2 016 EUR 2017. gadā uz 1 770 EUR 2018. gadā). Biedrība no 2018. gada septembra neīrē
biroja telpas.

15. PPP biedrības “Sernikon” 2018. gada finanšu pārskats:
1. Ieņēmumu un izdevumu pārskats
Ieņēmumi
Biedru naudas
Valsts kase - VRG darbība 2014-2020
Projekts EST-LAT48
Citi ieņēmumi
KOPĀ

2018
1 640
19 264
5 852
0
26 756

2017
1 559
18 821
1 994
422
22 796

KOPĀ
ATLIKUMS

68
10 000
2 421
3 148
758
5 365
2 480
1 770
87
600
78
26 775
-19

56
12 281
2 897
494
116
1 663
1 295
2 016
411
600
1 186
23 015
-219

Izdevumi
Bankas komisijas
Algas
Sociālais nodoklis
Algas EST-LAT48 proj. ietvaros
Sociālais nodoklis EST-LAT48 proj. ietvaros
Izdevumi EST-LAT48 proj. ietvaros
Administratīvie saimniec. izdev.*
Telpu noma
PL nolietojums
Uzņēmuma līgumi-grāmatvedība
Uzņēmuma līgumi-vērtētāji

2. Pamatlīdzekļi
Pārējie
pamatlīdzekļi
Sākotnējā vērtība
01.01.2018
Norakstīts
31.12.2018

EUR
1 216
934
282

Bērnu un
jauniešu
atpūtas
laukumi*
EUR
1 994
1 994
0

KOPĀ
EUR
3 210
2 928
282

Nolietojums
01.01.2018
1 130
1 994
3 124
Aprēķināts
87
0
87
Norakstīts
935
1 994
2 929
31.12.2018
282
0
282
Atlikusī vērtība
01.01.2018
86
0
86
31.12.2018
0
0
0
*Ilgt.ieguldījumi: ar fondu atbalstu tika izveidoti 2 bērnu un jauniešu atpūtas laukumi
(2012.,2013.gadā)
3. Īstermiņa Debitori
Drošības nauda par telpām
Norēķini par nodokļiem
Nākam.per.izdevumi-citi
KOPĀ
4. Naudas līdzekļi
AS SEB banka

2018
100
2
0
102

2017
100
0
18
118

2018
183

2017
1 949

Valsts kase 2014-2020
KOPĀ

7 424
7 607

5 184
7 133

KOPĀ

2018
2 000
0
2 000

2017
1 600
9
1 609

5. Īstermiņa kreditori
Citi aizņēmumi
Avansa norēķinu persona

6. Nodokļu kustība 2018.gadā
VSAOI
IIN

Sākuma +/- Aprēķināts Samaksāts Beigu +/0
-4 663
4 664
1
0
-2 253
2 254
1
0
-6 916
6918
2

7. Rezerves/Pamatfonda kustību pārskats 2018.gadā
Sākuma +/- Aprēķināts Norakstīts Beigu +/Rezerves fonds
5 643
67
0
5 710
Pamatfonds-ilgt.ieguldījumi
86
0
-86
0
KOPĀ
5 729
67
-86
5 710
8. Gada vidējais nodarbināto skaits
2018.gadā
2017.gadā
2
2
Personāla izmaksas
2018.gadā
Administrācija-darba alga
Projektu vad.EST LAT-darba
alga
KOPĀ
Personāla izmaksas
2017.gadā
Administrācija-darba alga
Projektu vad.EST LAT-darba
alga
KOPĀ

Darba alga
Soc.nod
Kopā
10 000
2 421
12 421
3 148
13 148

758
3 179

3 906
16 327

Darba alga
Soc.nod
Kopā
12 281
2 897
15 178
494
12 775

116
3 013

610
15 788

*Administratīvie saimnieciskie izdevumi par 2018.gadu (2480EUR atšifrējums):
47 EUR – semināri/apmācība;
1296 EUR – komandējuma izdevumi;
295 EUR – sakari, internets;
112 EUR – kancelejas, biroja izdevumi;
20 EUR – aktivizēšanas izdevumi;
153 EUR – bukleti un publicitāte
557 EUR – biedru naudas Biedrībā Latvijas lauku forums, izdevumi par izmaiņām UR.

Nākošajā pārskata periodā biedrība plāno turpināt aktīvu darbību un sasniegt šādus
rezultātus:
1. Stiprināt biedrības praktiskajā darbā iesaistīto komandas garu un efektīvu sadarbību:

2. Mainīt komunikācijas veidu, uzlabojot biedrības atpazīstamību un piesaistot jaunus biedrus:

3. Pabeigt darbu pie SVVA stratēģijas grozījumu veikšanas un saskaņošanas ar Lauku atbalsta
dienestu.
4. Veikt 2014.-2020. gada plānošanas periodā īstenoto projektu uzraudzību (12 projekti):

5. Nodrošināt 2018. gadā grozīto un 2019. gadā apstiprināto 2014.-2020.gada plānošanas perioda
attīstības stratēģijas realizāciju, izsludinot vismaz vienu projektu kārtu, nodrošinot projektu
vērtēšanu un atbalstot projektu īstenotājus, ja vien tas ir nepieciešams:

6. Rīkot regulāras tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem un potenciāliem projektu īstenotājiem:

7. Izstrādāt jaunu biedrības mājaslapu un nodrošināt publicitāti (video).
8. Nodrošināt biedrības interešu aizstāvību (organizācijas neatkarība un caurspīdīgums,
finansējums pēc 2020. gada, starptautiskā darbība.
9. Veicināt jauninājumus darbības teritorijā:

10. Piedalīties vismaz vienā jaunā sadarbības projektā.
11. Veicināt biedrības kā biedru virzītas organizācijas attīstību.
12. Uzsākt darbu pie nākamā plānošanas perioda stratēģijas sagatavošanas.
Apstiprinu
PPP biedrības valdes priekšsēdētājs: Āris Ādlers

(2019. gada 3. februāris):

