Par biedrības
«Gaujas Partnerība»
darbību
28.07.2020.
Inga Pērkone

Par biedrību «Gaujas Partnerība»
 Biedrība dibināta 29.04.2009.
 Reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 14.07.2009.
 Dalībnieku skaits uz 28.07.2020. – 18:
 Ādažu novada dome
 1 uzņēmums (SIA)
 5 biedrības
 11 fiziskas personas

 Darbības teritorija – Ādažu novads
 Jau otrais plānošanas periods, kura laikā Ādažos (sekmīgi) tiek
apgūts ELFLA finansējums.
 Biedrība ir viena no Latvijas mazākām vietējām rīcības grupām
(VRG)
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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 2020.gada 1.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. Kopā ar Latvijas, Polijas un Horvātijas sadarbības partneriem tika
īstenots starpteritoriālais sadarbības projekts “Gudra pieeja
vietējā mantojuma saglabāšanā”
3. Kopā ar 6 Latvijas vietējām rīcības grupām un 14 pašvaldībām tika
īstenots sadarbības projekts «Apkārt Rīgai - vienots tūrisma
piedāvājums»
4. Tika uzsākts konkursa «Sabiedrība ar dvēseli 2020» projekts
«Ādažu novada iedzīvotāji sava ciema attīstībai»

5. Par Pierīgas vietējo rīcības grupu darbības izmaiņām
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1. Biedrības «Gaujas Partnerība» Sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģija 2015.– 2020.gadam
Aktivitāte
LEADER projektu konkursa 5.kārtas
izsludināšana
Projektu iesniegumu pieņemšana
Projektu iesniegumu vērtēšana biedrībā
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 – 5.kārta
Tika iesniegti 10 projektu iesniegumi – 1.1.rīcībā (uzņēmējdarbības attīstībai)
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2. 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)
 Projekts ilga līdz 30.06.2020.
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2. 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 21.maijā Ādažos tika uzņemti ciemos sadarbības partneri no
Polijas;
06.08.2019.-11.08.2019. Ādažu un Salacgrīvas novada pārstāvji devās uz
Poliju

09.09.2019.-16.09.2019. Ādažu un Salacgrīvas novada pārstāvji devās uz
Horvātiju
 Informatīvā bukleta izstrāde
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3. Sadarbības projekts «Apkārt Rīgai - vienots tūrisma
piedāvājums»
 Projekta mērķis – attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu
piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties Rīgas
apkārtnes vietējām rīcības grupām, novadu pašvaldībām un tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem.
 Projekta īstenotāji (6 VRG) – biedrība “Pierīgas Partnerība”,
biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes
partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība
“Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība
“Gaujas Partnerība”, sadarbībā ar 14 Rīgas apkārtnes novadiem –
Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi,
Ogre, Ropaži ,Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde

9

28.07.2020.

3. Sadarbības projekts «Apkārt Rīgai - vienots tūrisma
piedāvājums»
 Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā
tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma
reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu
tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Tiek plānots spēcināt arī
tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju
apmācībām, īstenot jaunas mārketinga aktivitātes un publicitātes
pasākumus, kā arī iegādāties aprīkojumu jaunā zīmola
popularizēšanai publiskos pasākumos visā Latvijas teritorijā.
 15.10.2019. tika parakstīts visu pušu sadarbības līgums.

 08.07.2020.-12.07.2020. Ādažos norisinājās velo orientēšanās EXIT
RĪGA kārtējais posms.
 Projekts ilgs līdz 30.06.2021.
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4. Projekts «Ādažu novada iedzīvotāji sava ciema
attīstībai»
 Projekta mērķis – noorganizēt vienas dienas
pasākumus iedzīvotāju aktivizēšanai trīs Ādažu
novada ciemos, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti
novada attīstības plānošanā un noskaidrotu, kas
jāīsteno novada turpmākai attīstībai.

 Projekta īstenošanas vietas:
 01.08.2020. Garkalnes sporta laukumā, Garkalnes
ciemā,
 02.08.2020. Kadagas sporta laukumā, Kadagas
ciemā
 08.08.2020. Līgo laukumā, Ādažu ciemā

11

28.07.2020.

5. Par Pierīgas vietējo rīcības grupu darbības izmaiņām
 Nav jaunākas informācijas no ZM / LAD par to, kā vajadzētu
mainīties Pierīgas VRG nākamajā plānošanas periodā.
 Pierīgas VRG aktīvi diskutēja par savu nākotni un sadarbību.

 Iespējamie biedrības «Gaujas Partnerība» darbības teritorijas
izmaiņu varianti (reālākie, kas pārrunāti ar citām VRG):
1. “Gaujas Partnerība” apvienojas ar “Ropažu – Garkalnes partnerību” un
“Stopiņu un Salaspils partnerību”. Daļa no Ādažu novada un Ulbrokas
novada teritorija;
2. Gaujas Partnerība” apvienojas ar “Ropažu – Garkalnes partnerību”,
“Stopiņu un Salaspils partnerību”, partnerību “Daugavkrasts” un Baldones
novadu. Daļa no Ādažu novada, Ulbrokas novada teritorija, daļa no
Ķekavas novada.
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1.variants – “Gaujas Partnerība” apvienojas ar “Ropažu –
Garkalnes partnerību” un “Stopiņu un Salaspils partnerību”
Iedzīvotāju skaits – 45 518
Teritorija – 820,14 km2

Priekšrocības / kopīgais:
 VRG darbojas daļā no jaunā Ādažu novada un
Ulbrokas novada teritorijā (ņemot vērā to, ka
“Jūras zeme” vēlas sadarboties ar “Jūrkanti”,
veidojot izteiktu jūras VRG).
 Veidojas tipiska Pierīgas VRG.
 VRG darbojas lielā daļā Daugavas labā krasta
Pierīgas teritorijas.
 Līdzīga specializācija.
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Trūkumi / atšķirīgais:
 “Jūras zeme” nevēlas sadalīt savu teritoriju,
tāpēc nevēlas pievienoties jaunajai Pierīgas
partnerībai.
 Ādaži būs viena no divām pašvaldībām VRG –
būs grūtāk pieņemt sev labvēlīgus lēmumus.

2.variants – “Gaujas Partnerība” darbojas nākamā Ādažu novada
un Saulkrastu novada teritorijās
Iedzīvotāju skaits – 76 095
Teritorija – 1 269,47 km2

Priekšrocības / kopīgais:

Trūkumi / atšķirīgais:

 VRG darbojas daļā no jaunā Ādažu novada,
Ulbrokas novada teritorijā (ņemot vērā to, ka
“Jūras zeme” vēlas sadarboties ar “Jūrkanti”,
veidojot izteiktu jūras VRG) un daļā no
Ķekavas novada.

 “Jūras zeme” nevēlas sadalīt savu teritoriju,
tāpēc nevēlas pievienoties jaunajai Pierīgas
partnerībai.

 Veidojas tipiska Pierīgas VRG.
 Līdzīga specializācija.
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 Ādaži būs viena no trim pašvaldībām VRG –
būs grūtāk pieņemt sev labvēlīgus lēmumus.
 Diezgan liela teritorija.

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 piesaistījušas 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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