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Par biedru naudu biedrībā “Gaujas Partnerība” 

Biedrība “Gaujas Partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Ādažu novada Ādažu 
pagastā, kurā Ādažu novada pašvaldība ir viens no biedriem.  

Biedrība tika nodibināta 29.04.2009. (reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 14.07.2009.), lai 
veicinātu uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstītu darbību Ādažu novada 
teritorijas plānošanā, sociālekonomisko problēmu risināšanā un ilgtspējīgas ekonomiskās 
attīstības veicināšanā, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus un 
sadarbojoties ar citiem partneriem.  

Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā LEADER finansējuma 
apguvē Biedrība plāno sadarboties ar biedrību “Jūras Zeme”, kuras biedrs ir Ādažu novada 
pašvaldība. Biedrības “Gaujas Partnerības” 14.09.2021. un 28.10.2021. vēstulēs (pašvaldības 
reģ. Nr.ĀNP/1-11-1/21/2070 un Nr.ĀNP/1-11-1/21/1268), kā arī biedrības “Jūras Zeme” 
03.09.2021. vēstulē (pašvaldības reģ. Nr.ĀNP/1-11-1/21/1075) sniegts skaidrojums par abu 
biedrību plānoto sadarbības modeli. Tas paredz, ka Biedrība “Jūras Zeme” organizēs Eiropas 
jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), bet “Gaujas Partnerība” – Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma administrēšanu. EJZF finansējums Ādažu novadā 
būs pieejams Carnikavas pagasta teritorijā, bet ELFLA finansējums – visā Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā (izņemot nākotnē Ādažu pilsētu). 

Biedrības “Gaujas Partnerība” Statūtos noteikts, ka biedru naudas apmērs pašvaldībām ir 500 
EUR. Tā kā šī summa bija paredzēta esošā Ādažu pagasta teritorijai, savukārt turpmākajos 
gados biedrība plāno darboties arī citos pagastos, biedrība plāno veikt izmaiņas Statūtos, 
nosakot, ka biedru nauda pašvaldībām tiek noteikta 500 EUR apmērā par katru pagastu, t.i., 
par Ādažu un Carnikavas pagastiem kopā 1000 EUR gadā. 

Biedrību darbības teritorijas un biedru naudas apmērs 2021. un 2022.gadam (plāns): 

 Biedrība “Gaujas 
Partnerība” 

Biedrība “Jūras 
Zeme” 

Darbības teritorija   
Plānošanas periodā 2014.-2020.   

Ādažu pagasts x - 
Carnikavas pagasts - x 

Plānošanas periodā 2021.-
2027.* 

  

Ādažu pagasts x - 
Carnikavas pagasts x x 
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 Biedrība “Gaujas 
Partnerība” 

Biedrība “Jūras 
Zeme” 

2021. 500 997 
2022.* 1000 716 

* plāns 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu, 95. panta piekto daļu, kā arī Attīstības komitejas 10.11.2021. atzinumu un 
Finanšu komitejas 17.09.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt pašvaldības biedru naudu biedrībai “Gaujas Partnerība” sākot ar 2022. gadu 
1000,- EUR apmērā. 

2. Attīstības un investīciju daļai iekļaut pašvaldības 2022. gada budžeta projektā 1. punktā 
noteikto biedru naudu. 

3. Grāmatvedības daļai apmaksāt 1.punktā noteikto biedru naudu atbilstoši biedrības 
“Gaujas Partnerība” rēķinā norādītajam termiņam.  

4. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli. 

 
 

 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks 
 


