
Par biedrības 

«Gaujas Partnerība» 

darbību

25.07.2017.

Inga Pērkone



25.07.2017.

Biedrība dibināta 29.04.2009.

Reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 14.07.2009. 

Dalībnieku skaits uz 25.07.2017. – 17:

Ādažu novada dome

1 uzņēmums (ZS)

5 biedrības

10 fiziskas personas

Darbības teritorija –

Ādažu novads
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Par biedrību «Gaujas Partnerība»



25.07.2017.

 Darbības mērķi: 

 Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;

 Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot 

sabiedrības līdzdalības principus;

 Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, 

uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot “Gaujas 

Partnerības” teritorijas attīstību;

 Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;

 Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida 

resursus Partnerības mērķu sasniegšanai;

 Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī

 Galvenā darbība līdz šim – LEADER veida pasākumu 

sekmēšana Ādažu novadā
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Par biedrību «Gaujas Partnerība»



25.07.2017.

1. Tiek īstenots ELFLA projekts «Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģijas sagatavošana un īstenošana biedrības 

«Gaujas Partnerība» teritorijā – Ādažu novadā» 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā
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Biedrības veiktās aktivitātes 2017.gada pirmajā 

pusgadā



25.07.2017.

1. Biedrības «Gaujas Partnerība» Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģija 2015.– 2020.gadam

Aktivitāte
01.

2017.

02.

2017.

03.

2017.

04.

2017.

05.

2017.

06.

2017.

07.

2017.

LEADER projektu konkursa 2.kārtas izsludināšana 15.02

.

Projektu iesniegumu pieņemšana 28.03

.

28.04

.

Projektu iesniegumu vērtēšana biedrībā 28.05

.

Projektu iesniegumu vērtēšana Lauku atbalsta 

dienestā (LAD)

LAD lēmumi par projektu iesniegumu 

apstiprināšanu / noraidīšanu
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1. Biedrības «Gaujas Partnerība» Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģija 2015.– 2020.gadam – 2.kārtas statistika
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Biedrības turpmākā darbība

LEADER programmas īstenošana Ādažu novadā.

Iedzīvotāju iniciatīvu attīstīšana Ādažu novadā.

Uzņēmējdarbības sekmēšana Ādažu novadā.

Sadarbības veicināšana ar pašvaldību un 

nevalstiskajām organizācijā.
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Ieguvumi un izdevumi pašvaldībai no biedrības 

«Gaujas Partnerība» darbības

 Tiešie ieguvumi:

 Īres maksa par telpu nomu semināriem;

 Netiešie ieguvumi:

 Pašvaldība un tās iestādes, īstenojot LEADER projektus, arī turpmāk varēs 

piesaistīt ELFLA līdzekļus;

 Ādažu novadā tiks īstenoti daudzi citi vietējai uzņēmējdarbībai un sabiedrībai 

nozīmīgi projekti.

 Tiešie izdevumi:

 Biedru gada maksa 500,00 EUR apmērā 
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Paldies par uzmanību!
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