Par biedrības
«Gaujas Partnerība»
darbību
29.01.2019.
Inga Pērkone

Par biedrību «Gaujas Partnerība»
Biedrība dibināta 29.04.2009.
Reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 14.07.2009.
Dalībnieku skaits uz 29.01.2019. – 18:
Ādažu novada dome
1 uzņēmums (SIA)
5 biedrības
11 fiziskas personas

Darbības teritorija –
Ādažu novads
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Par biedrību «Gaujas Partnerība»
 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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Biedrības veiktās aktivitātes 2018.gada 2.pusgadā
1. Tiek īstenots ELFLA projekts «Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijas sagatavošana un īstenošana biedrības
«Gaujas Partnerība» teritorijā – Ādažu novadā» 2014.-2020.gada
plānošanas periodā
2. Veikti grozījumi biedrības «Gaujas Partnerība» Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijā 2015.– 2020.gadam
3. Pabeigts konkursa «Sabiedrība ar dvēseli 2018» projekts
«Atpūtas vietu izveide pie Gaujas – Iļķenē un Āņos»
4. Kopā ar potenciālajiem sadarbības partneriem tika gatavots
starpteritoriālais sadarbības projekts “Gudra pieeja vietējā
mantojuma saglabāšanā”
5. Veikts biedrības SVVA stratēģijas vidusposma novērtējums
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1. Biedrības «Gaujas Partnerība» Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģija 2015.– 2020.gadam
01.
2018.

Aktivitāte

02.
2018.

03.
2018.

04.
2018.

05.
2018.

25.04.

25.05.

06.
2018.

07.
2018.

08.
2018.

09.
2018.

10.
2018.

11.
2018.

Biedrības SVVA stratēģijas grozījumu
izstrāde
Biedrības SVVA stratēģijas grozījumu
apstiprināšana

LEADER projektu konkursa 3.kārtas
izsludināšana
Projektu iesniegumu pieņemšana
Projektu iesniegumu vērtēšana
biedrībā

15.03.

21.06.

Projektu iesniegumu vērtēšana
Lauku atbalsta dienestā (LAD)
LAD lēmumi par projektu iesniegumu
apstiprināšanu / noraidīšanu
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05.09.

09.11.

12.
2018.

1. Biedrības «Gaujas Partnerība» Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģija 2015.– 2020.gadam – 3.kārtas statistika
 Tika iesniegti un biedrībā
«Gaujas Partnerība»
apstiprināti 2 projektu
iesniegumi – abi rīcībā «1.1.
Atbalsts lauksaimniecības
produktu pārstrādei, ar
lauksaimniecību nesaistītai
ražošanai un pakalpojumiem,
produkcijas realizācijai un
darbinieku produktivitātes
kāpināšanai»
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1. Biedrības «Gaujas Partnerība» Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģija 2015.– 2020.gadam – 1., 2. un 3.kārta kopā
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2. Biedrības «Gaujas Partnerība» SVVA stratēģija 2015.–
2020.gadam
Ņemot vērā to, ka 2018.gada beigās biedrība vēlējās
pieteikties papildus finansējumam, turklāt bija radies
neapgūts publiskais finansējums pēc 3.kārtas, tika veikti
grozījumi biedrības SVVA stratēģijā
Zemkopības ministrija izskatīja biedrības iesniegtos
SVVA stratēģijas grozījumus

2019.01.07. Zemkopības ministrija apstiprināja
biedrības SVVA stratēģijas grozījumus

2019.03.01.-2019.04.01. notiek projektu iesniegumu
pieņemšanas 4.kārta
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2. Biedrības «Gaujas Partnerība» SVVA stratēģija 2015.–
2020.gadam – 4.kārta
Atbalsta
intensitāte,
%

1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei,
ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un
pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku
produktivitātes kāpināšanai

29 672,46

70;
80 – ja
kopprojekts

30 000

2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un
kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

80 000,00

90

40 000

2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp
apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika
pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai

70 114,26

90

40 000

Rīcība

Kopā

9

Maksimālās
attiecināmās
Izmaksas vienam
projektam, EUR

Atbalsta
apmērs,
EUR

179 786,72
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3. Projekts «Atpūtas vietu izveide pie Gaujas – Iļķenē un Āņos»
 Projekta mērķis – uzlabot velobraucēju un laivotāju atpūtas
iespējas pie Gaujas Ādažu novadā un sekmēt novada
atpazīstamību.
 Projekts tika īstenots 2 vietās.

10

29.01.2019.

3. Projekts «Atpūtas vietu izveide pie Gaujas – Iļķenē un Āņos»
Āņos

Iļķenē
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3. Projekts «Atpūtas vietu izveide pie Gaujas – Iļķenē un Āņos»
Baneris 3 km pirms atputas vietām

Flajeris
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4. Kopā ar potenciālajiem sadarbības partneriem tika gatavots
starpteritoriālais sadarbības projekts «Gudra pieeja vietējā
mantojuma saglabāšanā»
2018.10.16. LAD tika iesniegts projekta
«Gudra pieeja vietējā mantojuma
saglabāšanā» pieteikums

2019.01.15. LAD apstiprināja projektu

Projekts tiek īstenots no 2019.01. līdz
2020.06.
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4. Kopā ar potenciālajiem sadarbības partneriem tika gatavots
starpteritoriālais sadarbības projekts «Gudra pieeja vietējā
mantojuma saglabāšanā»
 Projekta mērķis – veicināt piecu vietējo rīcības grupu darbības
reģionu konkurētspēju, aizsargāt un saglabāt vēsturiskās un
dabas vērtības, izstrādājot “Labās prakses kodeksu” ar
novatoriskām metodēm vietējā mantojuma veicināšanas jomā.
 Projekta īstenotāji (5 VRG) – «Gaujas Partnerība» (Latvija),
«Jūrkante» (Latvija), «Zakole Dolnej Wisly» (Polija), Vistulla Terra
Culmensis «Development trought Tradition» (Polija), un «Gorski
Kotar» (Horvātija)
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4. Kopā ar potenciālajiem sadarbības partneriem tika gatavots
starpteritoriālais sadarbības projekts «Gudra pieeja vietējā
mantojuma saglabāšanā»
 Galvenās aktivitātes:
 «Labās prakses kodeksa» izstrāde
 Trīs pieredzes apmaiņas vizītes (kurās tiks aicināti piedalīties Ādažu un
Salacgrīvas uzņēmēji, tūrisma un izklaides industrijas pārstāvji, un personas,
kas darbojas kultūras un vides mantojuma saglabāšanas jomā);

2019.gada maijā Ādažos tiks uzņemti ciemos sadarbības partneri no
Polijas;
2019.gada augustā Ādažu un Salacgrīvas novada pārstāvji dosies uz Poliju
2019.gada septembrī Ādažu un Salacgrīvas novada pārstāvji dosies uz
Horvātiju
 Informatīvā bukleta izstrāde
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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 pašvaldībai no biedrības «Gaujas
Partnerība» darbības
 Biedrība aktivizē Ādažu novadā strādājošos uzņēmumus,
sabiedriskās organizācijas un fiziskas personas saimnieciskās
darbības veikšanai, vietējās teritorijas sakārtošanai un sabiedrisko
aktivitāšu īstenošanai
 Pašvaldība un tās iestādes, ir piesaistījusi un arī turpmāk varēs
piesaistīt ELFLA līdzekļus, īstenojot LEADER projektus,
 Ādažu novadā tika, tiek un tiks īstenoti daudzi citi vietējai
uzņēmējdarbībai un sabiedrībai nozīmīgi projekti
 Biedrība īrē Kultūras centra telpas semināriem un citiem
pasākumiem
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Paldies par uzmanību!
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