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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2015.gada 26.maijā          Nr. 99 

 

Par atbalstu biedrības „Gaujas Partnerība” vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 

2014.-2020.gada plānošanas periodā 

 

Biedrība „Gaujas Partnerība” tika dibināta 2009.gadā un tās darbības galvenais mērķis ir 

sekmēt Ādažu novada attīstību, veicinot šādu Ādažu novada attīstības programmas (2011-

2017) mērķu īstenošanu: „1.3.Apmierināts novada iedzīvotājs”, „1.6. Attīstīts tūrisms, atpūta 

un brīvā laika pavadīšanas iespējas”, „1.8. Ādaži – atpazīstams vārds”, „2.1. Novada teritorija 

pievilcīga investoriem”, „2.2. Daudzpusīgi attīstīta uzņēmējdarbība”, „3.1. Pieejama un 

kvalitatīva izglītība Ādažu novadā”, „3.2. Daudzveidīgas sporta aktivitātes Ādažu novadā”, 

„4.2.Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām”. Ņemot vērā 

iepriekšējo gadu pieredzi, Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam norādīts, ka tādu 

vietējo rīcības grupu, kāda ir arī biedrība „Gaujas Partnerība”, izstrādātajām stratēģijām ir ļoti 

liela nozīme lauku iedzīvotāju sociālo aktivitāšu veicināšanai. 

Pamatojoties uz biedrības „Gaujas Partnerība” 05.05.2015. vēstuli Nr. 17 par atbalstu 

biedrības „Gaujas Partnerība” vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā, Ādažu novada domes 28.04.2009. lēmumu Nr. 66 „Par Ādažu novada 

domes dalību Ādažu vietējās rīcības grupas dibināšanā un darbībā”, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK 10.03.2015. Noteikumu Nr.125 

„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai” 6.2.punktu, saskaņā ar Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gada plānošanas perioda prioritāti „6B Sekmēt vietējo 

attīstību lauku apvidos”, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā 

(12.05.2015.) un Finanšu komitejā (19.05.2015.), Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt biedrības „Gaujas Partnerība” darbību Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.–2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta 

vietējā attīstība)” īstenošanai Ādažu novadā. 

2. Atbalstīt biedrības „Gaujas Partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 

2015.-2020.gadam izstrādi. 

3. Noteikt, ka pašvaldības izvirzītajam pārstāvim ir pienākums atskaitīties domei par 

biedrības darbībām ne retāk kā divas reizes gadā. 

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ādažu novada domes pilnvarotajai pārstāvei biedrībā 

„Gaujas Partnerība” – projektu vadītājai Ingai Pērkonei. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  


