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Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
4. ass 413. pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrībā “Gaujas
Partnerība” notika projektu iesniegumu pieņemšana
šādām aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informā-

cijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādai
rīcībai:
1.1. rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no
tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais,
fiziskais, garīgais stāvoklis”. (sākot ar 2.kārtu, tajā
apvienotas rīcības 1.2., 4.1. un 4.2.)
Aktivitātes “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informā-

cijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:
2.2. rīcība “Atbalsts iedzīvotāju un dažādu sabiedrības pārstāvju interesēm izveidotu vietējo rīcības
grupu interešu aizsardzībai, jaunu alternatīvu sociālo un sadzīves pakalpojumu izveidei, un esošo
sociālo un sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un pilnveidošanai, t.sk., tiem nepieciešamo telpu un materiāltehniskās bāzes (aprīkojuma
un inventāra) nodrošināšanai, sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai”.
3.3. rīcība “Uzņēmējdarbības, t.sk., individuālās
nodarbinātības, attīstīšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana”.
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 3. ass
411. pasākuma “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros
šādai aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepa-
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košanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu
(izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu
sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un
stādījumu ierīkošana” ietvaros šādai rīcībai:
3.4. rīcība “Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegāde, stādījumu balstu
sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un
stādījumu ierīkošana”.
Aktivitātes “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas

tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, ieskaitot
pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes)
stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu
balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošanai”
ietvaros šādai rīcībai:
3.5. rīcība “Atbalsts lauksaimniecības produktu
pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos”.
Noteiktās rīcības tiek īstenotas projektu veidā un to
finansēšanai paredzēts piesaistīt Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), kā arī Latvijas
valsts budžeta līdzekļus.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās:
1. kārtā
12.04.2010.-12.05.2010.
2. kārtā
15.04.2011.-16.05.2011.
3. kārtā	15.02.2012.-16.03.2012. (izņemot

rīcību 2.2.)

4. kārtā	15.10.2012.-16.11.2012. (izņemot

rīcību 2.2.)
5. kārtā	26.06.2013.-26.07.2013. (izņemot

rīcības 2.2. un 3.3.)
6. kārtā	09.12.2013.-09.01.2014. (izņemot

rīcības 2.2., 3.3. un 3.5.)
7. kārtā	17.03.2014.-17.04.2014. (izņemot

rīcības 2.2., 3.3. un 3.5.)

8. kārtā	15.07.2014.-15.08.2014. (izņemot

rīcības 2.2., 3.3., 3.4. un 3.5.)

Saistošie MK noteikumi – Ministru kabineta 04.10.2011. noteikumi Nr. 764 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumā “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” un
Ministru kabineta 14.07.2009. noteikumi Nr. 783 “Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”.
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7,88

3,3, Uzņēmējdarbības, t,sk,, individuālās nodarbinā-

pirmapstrādei mājas apstākļos

KOPĀ

3,5, Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un

pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu,
žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana

3,4, Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un

100

0

1,13

0

2,2, Atbalsts iedzīvotāju un dažādu sabiedrības pārstāvju interesēm izveidotu vietējo rīcības grupu
interešu aizsardzībai, jaunu alternatīvu sociālo un
sadzīves pakalpojumu izveidei, un esošo sociālo
un sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
un pilnveidošanai, t,sk,, tiem nepieciešamo telpu
un materiāltehniskās bāzes (aprīkojuma un inventāra) nodrošināšanai, sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai

tības, attīstīšanai nepieciešamās infrastruktūras
izveide un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana

212 956,73

90,99

1,1, Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un
jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības
apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas
ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis

234 057,81

0,00

2 652,31

18 448,77

-

EUR

NOSAUKUMS

%

Nr.

Rīcības

Kopējais atbalsta
apjoms katrai rīcībai

16 584,94

-

-

-

-

16 584,94

2010.*

1. kārta

30 087,82

-

-

5 657,97

-

24 429,85

2011.*

2. kārta

65 927,78

-

1 119,68

-

-

64 808,10

2012.*

3. kārta

61 091,28

-

-

12 790,80

-

48 300,48

2012.*

4. kārta

10 842,49

-

1 028,50

-

-

9 813,99

2013.*

5. kārta

4 378,29

-

-

-

-

4 378,29

2014.*

7. kārta

34 529,25

-

-

-

-

34 529,25

2014.**

8. kārta

* summa, par kādu tika apstiprināti iesniegtie projekti
** vērtēšanas procesā esošie projektu iesniegumi

10 615,96

-

504 13

-

-

10 111,83

2013.*

6. kārta

Atbalsta sadalījums pa gadiem un projektu iesniegumu kārtām

Latvijas Lauku attīstības programmas pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros piešķirtā ELFLA finansējuma sadalījums

ENG

In terms of the Rural Development Programme for
2007–2013, 4 axis 413. event “Diversification of rural
economy and promotion of quality of life on the area
of local development strategies implementation” in the
“Gauja Partnership” association there took place draft
submission for the following activities and actions:
In terms of activity “Purchase and installation of
equipment, machinery, information technology and
software and infrastructure installation for social
activities diversification (including training and interest clubs, culture, environmental, sports and other
leisure activities) for local inhabitants” for the following action:
1.1. action “Support for inhabitants’ training, education and new skills acquisition as well as cultural acquisition for gaining material resources available for everyone regardless of their capabilities,
needs and social, physical or mental condition”.
(starting with the 2nd turn, combined actions 1.2.,
4.1. and 4.2.)
In terms of activity “Purchase and installation of
equipment, machinery, information technology
and software and infrastructure installation for
services quality and availability to the local inhabitants” for the following actions:
2.2. action “Support and protection of inhabitants’
and local action group made for population members’ interests representation, implementing new
alternatives of social and municipal services, improving the quality of existing social and municipal services, including necessary space and material and technical facilities, implementing social
activities”.
3.3. action “Infrastructure development necessary
for business and individual development and material and technical base provision”.

In terms of the Rural Development Programme for
2007–2013, 3 axis 411. event “Competition stimulation
in the local development strategies implementation
area” for the following activities and actions:
In terms of activity “Purchase and installation of
equipment, machinery, information technology
and software and infrastructure installation for
agricultural production processing and pre-processing, including gross domestic product packaging as well as fruit-growing perennial crops
plants purchase (excluding strawberries), planting
support systems, fences, fence support systems
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purchase, installation and plantation” for the following action:
3.4. action “Support of agricultural production
processing and pre-processing, as well as fruitgrowing perennial crops plants purchase (excluding strawberries), planting support systems, fences, fence support systems purchase, installation
and plantation”.
In terms of activity “Purchase and installation of
equipment, machinery, information technology
and software and infrastructure installation for
agricultural production production and pre-processing, including gross domestic product packaging as well as fruit-growing perennial crops
plants purchase (excluding strawberries), planting
support systems, fences, fence support systems
purchase, installation and plantation” for the following action:
3.5. action “Support of agricultural production
processing and pre-processing in domestic conditions”.
Certain actions are implemented in the project form
and for their financing it is planned to raise the
European Agricultural Fund for Rural Development
(EAFRD) as well as the Latvian State budget.
Project applications are accepted
in the following turns:
1st turn 12.04.2010.-12.05.2010.
2nd turn 15.04.2011.-16.05.2011.
3rd turn	15.02.2012.-16.03.2012.
(except action 2.2.)
4th turn	15.10.2012.-16.11.2012. (except action 2.2.)
5th turn	26.06.2013.-26.07.2013. (except
actions 2.2. and 3.3.)
6th turn	09.12.2013.-09.01.2014. (except
actions 2.2., 3.3. and 3.5.)
7th turn	17.03.2014.-17.04.2014. (except
actions 2.2., 3.3. and 3.5.)
8th turn	15.07.2014.-15.08.2014. (except
actions 2.2., 3.3., 3.4. and 3.5.)
The Cabinet of Ministers’ rules – the rules of 04.10.2011. No. 764
“The order of granting the State and European Union support for
rural development during the event “Competition stimulation in
the local development strategies implementation area” and event
“Diversification of rural economy and promotion of quality of life
on the area of local development strategies implementation” and
The Cabinet of Ministers’ rules – the rules of 14.07.2009. No. 783
“The order of granting the State and European Union support for
rural and fisheries development.
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Support and protection of inhabitants’ and local action group made for population members’ interests
representation, implementing new alternatives of
social and municipal services, improving the quality
of existing social and municipal services, including
necessary space and material and technical facilities, implementing social activities

Support for inhabitants’ training, education and new
skills acquisition as well as cultural acquisition for
gaining material resources available for everyone
regardless of their capabilities, needs and social,
physical or mental condition

Title

Support of agricultural production production and
pre-processing, as well as fruit-growing perennial
crops plants purchase (excluding strawberries),
planting support systems, fences, fence support
systems purchase, installation and plantation

pre-processing in domestic conditions

TOTAL

3.5. Support of agricultural production processing and

3.4.

and individual development and material and technical base provision

3.3. Infrastructure development necessary for business

2.2.

1.1.

Nr.

Actions

100

0

1.13

7.88

0

234,057.81

0.00

2,652.31

18,448.77

-

EUR
212,956.73

%
90.99

Total amount of
granted money for
every action

16,584.94

-

-

-

-

16,584.94

2010.*

1. turn

30,087.82

-

-

5,657.97

-

24,429.85

2011.*

2. turn

65,927.78

-

1,119.68

-

-

64,808.10

2012.*

3. turn

61,091.28

-

-

12,790.80

-

48,300.48

2012.*

4. turn

10,842.49

-

1,028.50

-

-

9,813.99

2013.*

5. turn

4,378.29

-

-

-

-

4,378.29

2014.*

7. turn

34,529.25

-

-

-

-

34,529.25

2014.**

8. turn

* amount of money for approved projects
** project applications in the assessment process

10,615.96

-

504,13

-

-

10,111.83

2013.*

6. turn

Distribution of granted money by years and turns of project applications

Distribution of granted money for EAFRD in terms of program of action “Local development strategies”

In the 1st turn accepted project

Aprīkojuma iegāde un
uzstādīšana Ādažu mākslas
un mūzikas skolas mākslas un
mūzikas valodu klasēs
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Ādažu Mākslas
un mūzikas skola
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 4.2. rīcība “Veicināt
jaunāko tehnoloģiju izmantošanu kultūrizglītības programmu formālajos un neformālajos izglītības procesos,
sekmējot inovāciju radīšanu un izplatīšanu” (tagad ietilpst 1.1.rīcībā)
Projekta mērķis: Jaunāko tehnoloģiju iegāde kvalitatīva
mācību procesa nodrošināšanai.
Neliela informācija par projektu: Projekts paredzēja
interaktīvās tāfeles, projektora un portatīvā datora iegādi, uzstādīšanu un ievadapmācību Ādažu Mākslas un
mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai. Izveidot
mūsdienu prasībām atbilstošu vidi, izmantojot jaunākās
tehnoloģijas mūzikas un mākslas priekšmetos bija būtiski, lai mācību process varētu noritēt kvalitatīvi, sniedzot
pamata profesionālās ievirzes izglītību un pilnvērtīgu
atziņu prieku radošā procesa dalībniekiem, pedagogiem
un audzēkņiem. Līdz tam šādas modernas tehnoloģijas
skolā nebija pieejamas, kas tādējādi ierobežoja skolotāju
darba iespējas atbilstoši mūsdienu audzēkņu vajadzībām.
Projekta īstenošanas laiks: 01.2011.-05.2011.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 3 379,80 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 2 077,75 EUR, privātais finansējums – 1 302,06 EUR.
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1. kārtā apstiprināts projekts

ENG

Project: “Equipment purchase and installation in art
and music language classrooms of Adazi Arts and
Music school”
Project executor: Adazi District Council, Adazi Arts and
Music school
The aim of the project: New technology purchase for
providing qualitative learning process.
Brief information about the project: The project provided an interactive whiteboard, projector and laptop
purchase, installation and induction in the Adazi Arts
and Music schools teaching process. Creating an advanced environment, using the latest technology in
teaching music and arts was essential in order for the
learning process to be of high-quality, providing basic
professional oriented education and full knowledge of
the joy of the creative process participants, teachers
and students. Until then, these modern technologies in
school were not available, thereby limiting opportunities for teachers working in accordance with the needs
of today’s students.
Implementing time: 01.2011–05.2011
Project costs: Total costs were 3,379,80 EUR, including
EAFRD funding – €2,077.75, private funding – €1,302.06.

Mūzikas instrumentu iegāde
Ādažu mākslas un mūzikas
skolā
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Ādažu Mākslas
un mūzikas skola
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 4.1. rīcība “Radīt
kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamos materiālos
resursus un nodrošināt to pieejamību visiem cilvēkiem
neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis” (tagad ietilpst 1.1.
rīcībā)
Projekta mērķis: Mūzikas instrumentu iegāde kvalitatīva
mācību procesa nodrošināšanai.
Neliela informācija par projektu: Projekts paredzēja
mūzikas instrumentu iegādi Ādažu Mākslas un mūzikas
skolas mācību procesa nodrošināšanai. Projekta ietvaros
tika iegādāti šādi mūzikas instrumenti: pianīns, flauta,
trompete, čells un kokle. Ādažu Mākslas un mūzikas
skolas rīcībā esošo mūzikas instrumentu bāzi bija nepieciešams pilnveidot, lai turpmāk uzturētu augstu mācību
līmeni un atbilstošu saturisko ieceri, vairotu uzstāšanās
iespējas koncertos un konkursos, kvalitatīvi publiskojot
apgūto.

© Inga Pērkone

© Inga Pērkone
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In the 1st turn accepted project

© Inga Pērkone

1. kārtā apstiprināts projekts

ENG

Project: “Music instruments purchase in Adazi Arts and
Music school”
Project executor: Adazi District Council, Adazi Arts and
Music school
The aim of the project: Music instruments purchase for
providing qualitative learning process.
Brief information about the project: The project provided music instruments purchase in the Adazi Arts
and Music school. In terms of the project the following
instruments were purchased: keys, flute, trumpet, cello
and kokle. It was needed to update the existing music instruments base in the school in order to maintain
high teaching level and content, stimulate students
to participate in concerts and contests, showing the
learned material to the public.
Implementing time: 01.2011–05.2011
Project costs: Total costs were €8,174.38, including
EAFRD funding – €4,952.08, private funding – €3,222.30.

Projekta īstenošanas laiks: 01.2011.-05.2011.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 8 174,38 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 4 952,08 EUR, privātais finansējums – 3 222,30 EUR.
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In the 1st turn accepted project

Ādažu vidusskolas stacionāru
gaismas aprīkojumu un
apskaņošanas aparatūras
iegāde un uzstādīšana aktu zālē
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Ādažu vidusskola
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.2. rīcība “Atbalsts
iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai” (tagad ietilpst 1.1.rīcībā)
Projekta mērķis: Uzlabot Ādažu vidusskolas skolēniem
un citiem interesentiem pieejamo Ādažu vidusskolas
aktu zāli dažādu mācību un sabiedrisko aktivitāšu norisei, sekmējot viņu personisko izaugsmi un jaunu iemaņu
iegūšanu.
Neliela informācija par projektu: Projekta ietvaros tika
īstenotas 2 aktivitātes: 1) stacionāra gaismas tehnikas
aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ādažu vidusskolas
aktu zālē; 2) apsakņošanas aparatūras iegāde un uzstādīšana Ādažu vidusskolas aktu zālē. Kvalitatīvu, jaudīgu
apskaņošanas aparatūru un apgaismošanas aprīkojumu
bija nepieciešams iegādāties kvalitatīvai pasākumu organizēšanai.
Projekta īstenošanas laiks: 01.2011.-06.2011.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 8 227,24 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 5 057,73 EUR, privātais finansējums – 3 169,52 EUR.
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© Jānis Pērkons

© Inga Pērkone

© Inga Pērkone

1. kārtā apstiprināts projekts

ENG

Project: “Purchase and installation of stationary lighting equipment and sound equipment in the assembly
hall of Adazi high school”
Project executor: Adazi District Council, Adazi high
school
The aim of the project: To improve Adazi high school
assembly hall available for the students and other interesting parties for various educational and public
activities, contributing to personal development of the
students and the acquisition of new skills.
Brief information about the project: The project was
implemented in two activities: 1) a stationary light
equipment supply and installation in the Adazi high
school assembly hall; 2) sound equipment purchase
and installation in Adazi high school assembly hall.
High-quality, powerful sound equipment and lighting
equipment should have been purchased for high-quality events.
Implementing time: 01.2011–06.2011
Project costs: Total costs were €8,227.24, including
EAFRD funding – €5,057.73, private funding – €3,169.52.

In the 1st turn accepted project

Ādažu vidusskolas piecu
mācību priekšmetu kabinetu
aprīkošana ar stacionāriem
projektoriem
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Ādažu vidusskola
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: – 4.2. rīcība
“Veicināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu kultūrizglītības programmu formālajos un neformālajos izglītības
procesos, sekmējot inovāciju radīšanu un izplatīšanu”
(tagad ietilpst 1.1.rīcībā)
Projekta mērķis: Veicināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu kultūrizglītības programmu formālajos un neformālajos izglītības procesos Ādažu vidusskolā.
Neliela informācija par projektu: Ņemot vērā to, ka šodienas izglītības attīstības politika aktualizē izglītojamā
vērtību veidošanās procesu, kurā nozīmīga vieta ir kultūrai, būtiski izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu vidi
tādu mācību priekšmetu kā literatūra, vizuālā māksla un
mūzika apgūšanai, nodrošinot latviešu un cittautu kultūras mantojuma apzināšanu un saglabāšanu. Projekta
ietvaros tika īstenotas 2 aktivitātes: 1) pieci Ādažu vidusskolas kabineti (literatūras un dzimtās valodas) tika
aprīkoti ar stacionāriem projektoriem, iegādāts to darbības nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums un viens
portatīvais dators, kā arī 2) lai nodrošinātu kvalitatīvu
projektoru darbību izvēlētajos 5 mācību priekšmetu kabinetos, attiecīgajos kabinetos uzstādītas žalūzijas.

© Inga Pērkone

© Inga Pērkone

© Inga Pērkone

1. kārtā apstiprināts projekts

ENG

Project: “Equipping five classrooms of Adazi high
school with stationary projectors”
Project executor: Adazi District Council, Adazi high
school
The aim of the project: To promote the use of modern
technologies in formal and informal learning processes
of cultural education programs in Adazi high school.
Brief information about the project: Taking into consideration that nowadays educational development
policy actualizes the value formation process of a student, in which culture takes one of the most important
positions, it is essential to create a right environment
for modern requirements for literature, visual arts and
music learning, providing identification and preservation of Latvian and other nations cultural heritage. The
project was implemented in two activities: 1) five Adazi
high school classrooms (literature and mother tongue)
were equipped with stationary projectors, necessary
equipment and a portable computer were purchased,
and 2) to ensure the quality of projectors in five selected subjects classrooms the blinds were installed.
Implementing time: 01.2011–06.2011
Project costs: Total costs were €7,315.75, including
EAFRD funding – €4,497.38, private funding – €2,818.37.

Projekta īstenošanas laiks: 01.2011.-06.2011.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 7 315,75 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 4 497,38 EUR, privātais finansējums – 2 818,37 EUR.
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In the 2nd turn accepted project

© Santa Putne

2. kārtā apstiprināts projekts

Ekoloģisks kurināmais:
ātri un precīzi
Projekta īstenotājs: SIA “Sanarts”
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 3.3. rīcība
Projekta mērķis: Radīt pakalpojumu visiem iedzīvotāju
slāņiem ātrai un kvalitatīvai “zaļā” kurināmā sagatavei.
Tādā veidā popularizējot otrreiz pārstrādājamo enerģiju,
laužot priekšstatu, ka malkas sagatavošana ir darbietilpīga, fiziski smaga, ļoti netīra nodarbe, ko bez talku
rīkošanas vai veselības sabojāšanas (samocīta mugura
uz vairākām nedēļām) nevar paveikt. Veicināt lētāka un
“zaļāka” kurināmā lietošanu mājsaimniecībās pateicoties
tehnikas iespējām.
Neliela informācija par projektu: Projekta ietvaros tika
iegādāts malkas sagatavošanas kombains, kas ir spējīgs
mobili (t.i., gan mežā, gan pagalmā), kvalitatīvi (tieši vēlamajā garumā un frakcijā, t.i., sašķeļot 2, 4 vai 6 daļās)
sagatavot kurināmo. Projekta īstenošanas iedzīvotājiem
tiek piedāvāts pakalpojums sagatavot kvalitatīvu kurināmo klientu norādītajā vietā.
Projekta īstenošanas laiks: 10.2011.–10.2013.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 11 504,53 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 5 657,97 EUR, privātais finansējums – 5 846,56 EUR.
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ENG

Project: “Ecological fuel: fast and accurate”
Project executor: SIA “Sanarts”
The aim of the project: To create a service for all
segments of the population for preparing a fast and
high-quality “green” fuel, thus promoting recyclable energy, breaking the impression that wood preparation is
labor-intensive, physically demanding, very dirty activity, which can not be done talc-free or without health
damage. To promote cheaper and ‘greener’ fuel usage in
households due to technical capabilities.
Brief information about the project: In terms of the
project a firewood preparation processor that is capable of preparing fuel being mobile (both in the forest
and the courtyard) and qualitative (directly of the desired length and fraction, splitting in 2, 4 or 6 parts)
was purchased. During implementation of the project
residents are offered a high-quality service to prepare
the fuel in customer specified location.
Implementing time: 10.2011–10.2013
Project costs: Total costs were €11,504.53, including
EAFRD funding – €5,657.97, private funding – €5,846.56.

In the 2nd turn accepted project

Multimediju iekārtu
uzstādīšana Ādažu Brīvajā
Valdorfa skolā
Projekta īstenotājs: biedrība “ABVS atbalsta biedrība”
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.1. rīcība
Projekta mērķis: Nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu
mācību un kultūrizglītojošu vidi mācību satura apgūšanai mācību stundās un brīvā laika pavadīšanai interešu
klubos Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēniem, Ādažu
novada iedzīvotājiem un visiem alternatīvās izglītības
iespēju izmantošanas interesentiem.
Neliela informācija par projektu: Biedrības “Ādažu Brīvās
Valdorfa skolas atbalsta biedrība” mērķis ir veicināt mācību procesu attīstību Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā un
popularizēt alternatīvās Valdorf pedagoģijas principus
Latvijā. Ārpus mācību darba skola piedāvā kultūrizglītojošus kursus arī pieaugušajiem. Projekta ietvaros 3 skolas telpas tika aprīkotas ar stacionārām multimediju
iekārtām, lai mācību un kultūrizglītojošo ārpusstundu
darbu skolā būtu iespējams veikt efektīvi, aizraujoši un
kvalitatīvi, atbilstoši mūsdienu prasībām.
Projekta īstenošanas laiks: 06.2011.-05.2013.

© Jānis Pērkons

© Anita Hermanovske

© Jānis Pērkons

2. kārtā apstiprināts projekts

ENG

Project: “Multimedia equipment installation in Adazi
Free Waldorf School”
Project executor: “ABVS support association”
The aim of the project: To provide a modern and
high-quality learning and socio-cultural environment
for learning and leisure time, in the interest clubs for
Adazi Free Waldorf School students, Adazi district residents and anyone interested in alternative educational
opportunities.
Brief information about the project: The aim of the
“Adazi Free Waldorf School Support Association” is to
stimulate the learning process development in Adazi
Free Waldorf School and promote alternative Waldorf
pedagogical principles in Latvia. Outside of the teaching process the school offers cultural educational courses for adults. In terms of the project 3 school rooms
were equipped with stationary multimedia equipment
for the educational and cultural extracurricular school
work to be carried out effectively, exciting, in high-quality, in accordance with modern requirements.
Implementing time: 06.2011–05.2013
Project costs: Total costs were €13,114.60, including
EAFRD funding – €13,114.60, private funding – €0.00.

Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 13 114,60 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 13 114,60 EUR, privātais finansējums – 0,00 EUR.
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Inventāra iegāde futbola
kluba “Ādaži” bērnu un
jauniešu futbola komandu
nodrošinājumam
Projekta īstenotājs: biedrība “Futbola klubs “Ādaži””
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.1. rīcība
Projekta mērķis: Pilnveidot futbola kluba materiāltehnisko bāzi, iegādājoties nepieciešamo inventāru, lai uzlabotu bērnu un jauniešu komandu treniņu procesu un
nodrošinātu sekmīgu komandu dalību dažāda līmeņa
sacensībās.
Neliela informācija par projektu: Biedrība “Futbola klubs
“Ādaži”” tika dibināta ar mērķi veicināt futbola attīstību
Ādažu novadā, veltot īpašu uzmanību bērnu un jauniešu
iesaistīšanu sporta (futbola) aktivitātēs. Projekta ietvaros tika iegādāts: spēlētāju formas, šorti, getras, skriešanas tērpi, termo krekli, džemperi, bikses, jakas, bumbu
maisi, somas, cepures, medicīnas soma, bumbas, konusi,
barjeru komplekts, nūju komplekti, stūra karogi, taktiskā tāfele, trenera mape, futbola vārti ar tīklu. Projekta
īstenošana sekmēja ilgtspējīgu futbola attīstību Ādažu
novadā, veicināja jauniešu sagatavošanos augstāka līmeņa sacensībām un startēšanu tajās.
Projekta īstenošanas laiks: 03.2012.-08.2012.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 11 315,25 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 11 315,25 EUR, privātais finansējums – 0,00 EUR.
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© Jānis Pērkons

In the 2nd turn accepted project

© Jānis Pērkons

2. kārtā apstiprināts projekts

ENG

Project: “Equipment purchase for football club “Adazi”
children and youth teams functioning”
Project executor: “Football club “Adazi”” association
The aim of the project: To improve the material and
technical base of the football club by purchasing the
necessary equipment in order to improve children and
youth team training process and ensure the success of
the teams’ participation in various levels of competition.
Brief information about the project: The “Football
Club “Adazi” association was founded with the aim to
promote the development of football in Adazi district,
paying special attention to children and youth involvement in sport (football) activities. In terms of the project there were purchased: players’ uniforms, shorts,
leggings, jogging suits, thermal shirts, sweaters, pants,
jackets, ball bags, bags, hats, medical bag, balls, cones,
barriers set, stick sets, corner flags, tactical board, coach
folder, football gate with a net. The project contributed
to the sustainable development of football in Adazi region, contributed to preparing young people for a higher level of competitions.
Implementing time: 03.2012–08.2012
Project costs: Total costs were €11,315.25, including
EAFRD funding – €11,315.25, private funding – 0,00
EUR.

In the 3rd turn accepted project

© Inga Pērkone

© Jānis Pērkons

© Jānis Pērkons

3. kārtā apstiprināts projekts

Skolas muzeja veidošana

ENG

Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Ādažu vidusskola

Project executor: Adazi District Council, Adazi high
school

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.1. rīcība

The aim of the project: To establish an Adazi high
school museum.

Projekta mērķis: Izveidot Ādažu vidusskolas muzeju.

Project: “School museum establishment”

Neliela informācija par projektu: Projekta ietvaros tika
īstenotas šādas aktivitātes: 1) skolas muzejam paredzētās telpas tika aprīkotas ar mēbelēm, 2) muzejs tika aprīkots ar stacionāru projektoru, tika iegādāts tā darbības
nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums, viens dators,
datu kamera un 3) uzstādītas žalūzijas, lai nodrošinātu
kvalitatīvu projektora darbību un saglabātu muzeja
materiālus. Projekta ietvaros tika izveidota vieta, kur
vienkopus novietot materiālus par skolas un arī Ādažu
novada dzīvi un pārmaiņām, ko vākuši un krājuši skolas
pedagogi un skolēni visos tās pastāvēšanas laikos.

Brief information about the project: The following activities were implemented during the project: 1) the
school premises for the museum were equipped with
furniture, 2) the museum was equipped with a stationary projector, the necessary equipment, a computer, data
camera were purchased, and 3) blinds were installed
to ensure the quality of the projector’s operation and
preserving the museum materials. In terms of the project there was set up a place to put together materials
about life and changes in the school and Adazi district,
gathered by the teachers and students at all times of
its existence.

Projekta īstenošanas laiks: 07.2012.-02.2013.

Implementing time: 07.2012–02.2013

Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 10 455,05 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 7 776,48 EUR, privātais finansējums – 2 678,57 EUR.

Project costs: Total costs were €10,455.05, including
EAFRD funding – €7,776.48, private funding – €2,678.57.
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Profesionāla video projektora
un ekrānu iegāde un
uzstādīšana Ādažu kultūras
centra Skatītāju zālē
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Kultūras centrs
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.1. rīcība
Projekta mērķis: Nodrošināt kultūras centru ar atbilstošu,
efektīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai uzlabotu kultūras pakalpojumu kvalitāti un
efektivitāti. Veicināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu.
Neliela informācija par projektu: Ņemot vērā to, ka mūsdienu kultūras attīstības politika aktualizē garīgo vērtību
veidošanās procesu, būtiski izveidot mūsdienu prasībām
atbilstošu, apmeklētājiem pieejamu vidi, nodrošinot to
ar modernajām informācijas tehnoloģijām. Projekta ietvaros Ādažu kultūras centra Skatītāju zāle tika aprīkota
ar profesionālu multimediju projektoru, pārvietojamu
video ekrānu ar priekšējās un aizmugurējās projekcijas
materiāliem (ekrāns piemērojams arī izmantošanai citās
zālēs), stacionāru montējamu fona gaismu ekrānu, kā arī
visas tehnikas darbības nodrošināšanai nepieciešamo
aprīkojumu.
Projekta īstenošanas laiks: 07.2012.-02.2013.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 14 097,96 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 10 486,08 EUR, privātais finansējums – 3 611,87 EUR.
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© Inga Pērkone

In the 3rd turn accepted project

© Sandra Tūtere

3.kārtā apstiprināts projekts

ENG

Project: “Purchase and installation of professional video projector and screens in the auditorium of Adazi
Cultural centre”
Project executor: Adazi District Council, Cultural centre
The aim of the project: - To provide the Cultural centre
with an appropriate, effective information and communication technology infrastructure in order to improve
the quality and efficiency of cultural services. To promote the use of modern technologies.
Brief information about the project: Taking into consideration that nowadays cultural development policy activates the process of spiritual value formation, it is essential to create an advanced, accessible environment
for visitors, providing it with cutting-edge information
technology. In terms of the project Adazi Cultural centre
auditorium was equipped with a professional multimedia projector, portable video screen with front and rear
projection materials (screen also applicable for use in
other halls), stationary mountable backlight screen, as
well as all the other necessary equipment.
Implementing time: 07.2012–02.2013
Project costs: Total costs were €14,097.96, including EAFRD funding – €10,486.08, private
funding – €3,611.87.

In the 3rd turn accepted project

Tehniskā aprīkojuma iegāde
un uzstādīšana Ādažu novada
domes Sociālā dienesta
Atbalsta centrā
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Sociālais dienests
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.1. rīcība
Projekta mērķis: Paaugstināt Ādažu novada domes
Sociālā dienesta Atbalsta centra kapacitāti, uzlabojot
dažādu sociālo grupu sociālo funkcionēšanu un integrāciju sabiedrībā biedrības “Gaujas Partnerība” darbības
teritorijā, atbalstot iedzīvotāju izglītošanas un saturīga
brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšanai nepieciešamo resursu pieejamību Ādažu novadā.
Neliela informācija par projektu: Projekta ietvaros Ādažu
novada domes Sociālā dienesta Atbalsta centra telpas
tika aprīkotas ar šādu tehnisko aprīkojumu: televizoru ar
DVD atskaņotāju, galda datoru ar programmatūru, monitoru, tintes printeri, nepārtrauktas barošanas bloku, USB
atmiņas karti, projektoru ar ekrānu un vienu portatīvo
datoru ar programmatūru. Jauna tehniskā aprīkojuma iegāde ļaus ne tikai pilnvērtīgāk un kvalitatīvāk organizēt
Atbalsta centra darbību, bet arī piedāvāt jaunu un aizraujošu darba metožu pielietošanu izglītošanās un saturīga
brīvā laika pasākumu organizēšanai, tādējādi paplašinot
iesaistīto dalībnieku skaitu.

© Antra Meola

© Guna Galūza

© Guna Galūza

3.kārtā apstiprināts projekts

ENG

Project: “Technical equipment purchase and installation in the Support centre of Social department of
Adazi District Council”
Project executor: Adazi
department

District

Council, Social

The aim of the project: To improve the capability of the
Support centre of Social department of Adazi District
Council, improving social functioning and integration of
various social groups in the area of “Gauja Partnership”
association, supporting availability of resources necessary for population educational events and meaningful
leisure activities in the Adazi district.
Brief information about the project: During the project
Social department of Adazi District Council rooms were
equipped with the following te chnical equipment:
TV with DVD player, a PC with the software, monitor,
inkjet printer, continuous power supply, USB memory
stick, the projector with the screen and a laptop with
the software. Technical equipment acquisition will allow not only to organize the activities of the Support
centre but also offer new exciting working methods for
educational and meaningful leisure events, thus expanding the number of participants.
Implementing time: 04.2012–10.2012
Project costs: Total costs were €4,483.24, including
EAFRD funding – €3,334.64, private funding – €1,148.60.

Projekta īstenošanas laiks: 04.2012.-10.2012.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 4 483,24 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 3 334,64 EUR, privātais finansējums – 1 148,60 EUR.
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In the 3rd turn accepted project

© Jānis Pērkons

3. kārtā apstiprināts projekts

Augļkopības nozares
attīstīšana – smiltsērkšķu
stādījumu ierīkošana
Projekta īstenotājs: Viesturs Brieze
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 3.4. rīcība
Projekta mērķis: Veicināt lauksaimniecības produkcijas
efektivitāti un konkurētspēju caur investīcijām, nodrošinot ražoto produktu konkurētspējas uzlabošanu kā
vietējā, tā ārējā tirgū, vienlaicīgi uzlabojot saimniecības
ekonomiskās darbības rādītājus, attīstot lauksaimniecības produktu ražošanu, attīstīt augļkopības nozari saimniecībā.
Neliela informācija par projektu: Projekta ietvaros saimniecībā tika attīstīta augļkopības nozare un ierīkots 1
hektārs smiltsērkšķu stādījumu. Nākotnē plānots pakāpeniski palielināt stādījumus, jo arvien vairāk tiek aktualizētas smiltsērkšķu ārstnieciskās īpašības un dažādās
izmantošanas iespējas. Projekta ietvaros tika iegādāta
arī pļaujmašīna – smalcinātājs, kas nodrošina stādījumu
kopšanu, regulāru nezāļu appļaušanu un smalcināšanu.
Projekta īstenošanas laiks: 04.2012.-12.2012.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 3 365,59 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 1 119,68 EUR, privātais finansējums – 2 245,91 EUR.
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Project: “Fruit-growing sector development—buckthorn
plantings”
Project executor: Viesturs Brieze
The aim of the project: To promote agricultural production efficiency and competitiveness through investments, providing competitiveness improvement of the
products on the domestic and foreign markets, while
improving farm economy performance, developing agricultural production and fruit production on the farm.
Brief information about the project: During the project the fruit farm sector was developed and 1 hectare
plantation of buckthorn installed. Future plans include
gradual increase of the plantations as more and more
buckthorn healing qualities and usage options are
found. During the project the mower—shredder was
purchased that ensures maintenance of plantations,
weed regular mowing and shredding of the weeds.
Implementing time: 04.2012–12.2012
Project costs: Total costs were €3,365.59, including
EAFRD funding – €1,119.68, private funding – €2,245.91.

In the 3rd turn accepted project

© Inga Pērkone

© Jānis Pērkons

© Inga Pērkone

3. kārtā apstiprināts projekts

Lietišķās mākslas darbnīcas
aprīkojuma iegāde Ādažu
Mākslas un mūzikas skolā
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Ādažu Mākslas
un mūzikas skola
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.1. rīcība
Projekta mērķis: Lietišķās mākslas darbnīcas aprīkojuma
iegāde Ādažu Mākslas un mūzikas skolas mācību procesa
nodrošināšanai.
Neliela informācija par projektu: Ādažu Mākslas un mūzikas skolā tiek īstenota viena mākslas profesionālās
ievirzes izglītības programma – vizuāli plastiskā māksla.
Iegādājoties specifiskas iekārtas (grafikas spiedi, stikla
kausēšanas krāsni, audumu tvaicējamo katlu, sietspiedes
rāmjus, tjaninga komplektu, rākeles), tika radītas iespējas
turpmākai mākslas izglītības attīstībai un radošai tēmu
un uzdevumu savienībai, realizējot kā ikdienas mācību
uzdevumus un radošus projektus, tā izstāžu darbību.
Tika radīta reāla bāze arī stikla un tekstila nozares pedagogu tālākapmācībai un pilnveidei, kā arī radošo plenēru norisei. Ir radīta iespēja strādāt grafikas tehnikā un
audumu apdrukā, kas līdz tam nebija pieejams tehniskā
aprīkojuma trūkuma dēļ.
Projekta īstenošanas laiks: 07.2012.-02.2013.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 10 801,38 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 7 121,94 EUR, privātais finansējums – 3 679,43 EUR.

ENG

Project: “Applied arts workshop equipment purchase
for Adazi Arts and Music school”
Project executor: Adazi District Council, Adazi Arts and
Music school
The aim of the project: Applied arts workshop equipment purchase for Adazi Arts and Music school learning process.
Brief information about the project: There is only one
professional arts education program in Adazi Arts and
Music school—visual and plastic arts. Thanks to purchasing specific equipment (graphic extractor, glass
melting stove, fabric steam cooker, silkscreen frames,
tjaninga kit, squeegee) the opportunities for further
development of art education and creative union of
themes and exercises were created, implementing both
daily tasks and creative projects and exhibitions. A real
base for glass and textile industries teachers’ training
and development as well as creative workshops was
created. There was a possibility created for working
in graphics and fabric printing technology, which was
not available until then due to the lack of technical
equipment.
Implementing time: 07.2012–02.2013
Project costs: Total costs were €10,801.38, including
EAFRD funding – €7,121.94, private funding – €3,679.43.
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In the 3rd turn accepted project

Nepieciešamā aprīkojuma un
mūzikas instrumentu iegāde
Ādažu simfoniskā orķestra
dibināšanai
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Ādažu Mākslas
un mūzikas skola
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.1. rīcība
Projekta mērķis: Iegādāties nepieciešamo aprīkojumu
un atsevišķus mūzikas instrumentus Ādažu simfoniskā
orķestra dibināšanai.
Neliela informācija par projektu: Projekta ietvaros tika
iegādāti līdz šim iztrūkstoši, mazāk populāri instrumenti
– kontrabass, alts, oboja, klarnete, kas ir neaizvietojami simfoniskā orķestra darbības nodrošināšanā. Tika
iegādāts arī minimālais aprīkojums orķestrim – krēsli,
nošu pults un diriģenta podests. Dibinot Ādažos savu
simfonisko orķestri uz Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu bāzes, bija vēlme piesaistīt
arī visus interesentus ar muzikālajām priekšzināšanām
mūzikas instrumentu spēlē, tādējādi radot jaunas iespējas turpmākai sadarbībai, kopīgiem jauniem projektiem
Ādažu kultūras dzīvē un arī ārpus tās.
Projekta īstenošanas laiks: 06.2012.-02.2013.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 7 653,88 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 5 692,97 EUR, privātais finansējums – 1 960,92 EUR.
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3. kārtā apstiprināts projekts

ENG

Project: “Necessary equipment and music instruments
purchase for Adazi Symphony orchestra formation”
Project executor: Adazi District Council, Adazi Arts and
Music school
The aim of the project: To purchase the necessary
equipment and music instruments for Adazi Symphony
orchestra formation.
Brief information about the project: In terms of the
project there have been purchased so far absent, less
popular instruments—double bass, viola, oboe, clarinet, which are irreplaceable for a Symphony orchestra
functioning. There was purchased also a minimum
equipment for the orchestra—chairs, music stand and
conductor’s podesta. Adazi its founding a Symphony orchestra based on Adazi Art and Music school students
and teachers, there was the desire to attract all interested parties with preliminary musical musical instrument playing skills, thus creating new opportunities for
future cooperation, joint new projects in Adazi cultural
life and beyond.
Implementing time: 06.2012–02.2013
Project costs: Total costs were €7,653.88, including
EAFRD funding – €5,692.97, private funding – €1,960.92.

In the 3rd turn accepted project

© Inga Pērkone

3. kārtā apstiprināts projekts

Mūzikas instrumentu – kokļu
iegāde Ādažu Mākslas un
mūzikas skolas kokļu ansambļa
dibināšanā
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Ādažu Mākslas
un mūzikas skola
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: – 1.1. rīcība
Projekta mērķis: Mūzikas instrumentu – kokļu iegāde
kvalitatīva mācību un radošā procesa nodrošināšanai.
Neliela informācija par projektu: Latviskās identitātes
saglabāšanā kokles spēles popularizēšana ir viena no
efektīvākajām darbībām Latvijas koncertdzīves kontekstā. Projekta ietvaros iegādātās 3 kokles (akustiskā
koncertkokle ar iebūvētu stacionāro elektronisko skaņas
noņemšanas iekārtu, akustiskā koncertkokle un basa
hromatiskā kokle) dos iespēju turpināt aizsākto mūzikas
izglītības programmas Stīgu instrumentu spēlē – Kokles
spēle – apguvi Ādažu Mākslas un mūzikas skolā. Jauni,
kvalitatīvi instrumenti sniegs jaunus stimulus un impulsus individuālajam audzēkņu, pedagogu un skolas
jaunrades darbam kopumā, paverot arī plašāku iespēju
uzsākt jaunus mūzikas sadarbības projektus Latvijā un
ārzemēs.

ENG

Project: “Musical instruments—kokle—purchase, Adazi
Art and Music school kokle ensemble formation”
Project executor: Adazi District Council, Adazi Art and
Music school
The aim of the project: Musical instruments “kokle”—
purchase for a qualitative learning and creative process.
Brief information about the project: For the Latvian
identity preservation kokle play promotion is one of the
most effective actions in the context of Latvian concert life. In terms of the project there were purchased 3
kokle instruments (acoustic concerto kokle with builtin fixed electronic sound removal equipment, acoustic
concerto kokle and bass concerto chromatic kokle) will
provide an opportunity to continue music education
program String instruments play—kokle play—in Adazi
Art and Music school. New, high-quality instruments
will provide new incentives and impulses for individual creative work of students, teachers and school in
general, opening up wider opportunities to launch new
musical co-operation projects in Latvia and abroad.
Implementing time: 04.2012–06.2013
Project costs: Total costs were €4,700.17, including
EAFRD funding – €3,496.00, private funding – €1,204.18.

Projekta īstenošanas laiks: 04.2012.-06.2013.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 4 700,17
EUR, t.sk.: ELFLA finansējums – 3 496,00 EUR, privātais
finansējums – 1 204,18 EUR.
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In the 3rd turn accepted project

MX Ādaži bērnu un jauniešu
moto apmācības pulciņa izveide

© Leons Kozlovskis

© Jānis Pastars

© Leons Kozlovskis

3. kārtā apstiprināts projekts

ENG

Project: “MX Adazi children and youngsters motorbikes
teaching club formation”

Projekta īstenotājs: biedrība “MX Ādaži”

Project executor: “MX Adazi” association

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība – 1.1. rīcība

The aim of the project: To create a motorbikes teaching
club for children and youngsters, thereby offering interesting and attractive leisure opportunities in “Gauja
Partnership” operating area. To implement youth physical fitness development and promote active lifestyle,
giving young people the opportunity to learn motorbike driving skills and develop their talents. To offer
technical training for technical preparation.

Projekta mērķis: Izveidot bērnu un jauniešu moto
apmācības pulciņu, tādējādi piedāvājot interesantas
un saistošas brīvā laika pavadīšanas iespējas “Gaujas
Partnerība” darbības teritorijā. Īstenot jauniešu fiziskās
sagatavotības pilnveidošanu un veikt aktīva dzīvesveida
popularizēšanu, dodot iespēju jauniešiem apgūt moto
braukšanas prasmes un attīstīt talantus. Piedāvāt tehniskās apmācības par tehnikas sagatavošanu.
Neliela informācija par projektu: Projekta realizācijas
rezultātā tika iegādāti krosa motocikli ar divtaktu un
četrtaktu dzinējiem un izveidots bezmaksas moto pulciņš “MX Ādaži” telpās, kur jaunieši var interesantā un
izglītojošā veidā pavadīt brīvo laiku. Īstenojot projektu,
biedrība “MX Ādaži” vēlējās attīstīt un atbalstīt Ādažu
apkārtnes bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Bērniem un jauniešiem individuāli, grupās un arī
kopā ar vecākiem tiek piedāvāts apgūt inženiertehniskas
pamatus moto tehnikas uzbūvē un piedalīties vispārējās
fiziskās sagatavotības treniņos.
Projekta īstenošanas laiks: 06.2012.-06.2013.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 26 899,99 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 26 899,99 EUR, privātais finansējums – 0,00 EUR.
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Brief information about the project: During implementation of the project there were purchased motocross
motorcycles with two-stroke and four-stroke engines
and free motorbike training centre “MX Adazi” created
where young people can spend their free time in an interesting and educational way. While implementing the
project, “MX Adazi” association wanted to develop and
support leisure activities for children and youngsters
in the Adazi district. Children and young people individually and in groups, and also with their parents are
offered to learn the basics of motorbike engineering
principles and participate in general physical fitness
training sessions.
Implementing time: 06.2012–06.2013
Project costs: Total costs were €26,899.99, including
EAFRD funding – €26,899.99, private funding – 0,00 EUR.

In the 4th turn accepted project

© Jānis Pērkons

4. kārtā apstiprināts projekts

Nojumes ierīkošana
amatu darbnīcu aktivitāšu
nodrošināšanai
Projekta īstenotājs: biedrība “Privātā vidusskola ABVS”
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.1. rīcība
Projekta mērķis: Radīt piemērotus apstākļus amatu
darbnīcu aktivitāšu nodrošināšanai.
Neliela informācija par projektu: Ādažu Brīvajā Valdorfa
skolā ir uzkrāta ievērojama pieredze amatu darbnīcu
organizēšanā skolēniem, viņu vecākiem un visiem interesentiem. Skolā darbojas kokapstrādes, filcēšanas, zīda
apgleznošanas un rokdarbu pulciņi, par kuru dalībniekiem
var kļūt gan skolēni, gan pieaugušie. Skolas mācību plāna
ietvaros visi skolēni apgūst metālkalšanu, akmenskalšanu,
dažādus kokapstrādes veidus, grāmatu iesiešanu, dažādus
tekstilmateriālu apstrādes paņēmienus un citus rokdarbu
veidus. Projekta ietvaros blakus jau esošai nelielajai kokapstrādes darbnīcai tika iekārtota jauna nojume metālkalšanas, akmenskalšanas un lielo kokapstrādes darbu veikšanai,
kā arī aprīkojuma uzglabāšanai. Jaunā nojume papildina jau
esošo objektu, tā nodrošinot gan teritorijas labiekārtošanu,
gan amatu mācību aktivitātēm nepieciešamo minimālo
funkcionalitāti. Amatu mācību vajadzībām paredzētā nojume rada piemērotākus apstākļus un dod papildus iespēju
visiem Ādažu ciemata iedzīvotājiem, kas interesējas par
akmenskalšanu, metālapstrādi un kokapstrādi, organizēt
regulāras nodarbības, kā arī labākus apstākļus amatu darbnīcu organizēšanai dažādu skolas un kultūras pasākumu
laikā.

ENG

Project: “Hovel installation for crafts workshop
activities”
Project executor: “ABVS private high-school” association
The aim of the project: To make appropriate conditions
for crafts workshop activities.
Brief information about the project: Adazi Free Waldorf
school has accumulated considerable experience in organizing crafts workshops for students, their parents
and all interested parties. In the school there are wood
producing, felting, silk and handcraft teaching clubs,
members of which are both students and adults. In the
school curriculum all students necessarily learn metal
and stone forging, a variety of wood processing types,
bookbinding, a variety of textile techniques and other
forms of handcraft. In terms of the project next to the
small woodworking shop there was a new hovel installed for metal and stone forging and massive wood
processing works, as well as equipment storage. The
hovel provided for crafts education purposes creates
more appropriate conditions and an additional option
for all Adazi inhabitants who are interested in stone
forging, metal and wood processing, so that they can
proceed in organizing regular classes, as well as get
better conditions for organizing workshops for various
schools and cultural events.
Implementing time: 12.2012–10.2013
Project costs: Total costs were €21,229.25, including
EAFRD funding – €19,106.32, private funding – €2,122.92.

Projekta īstenošanas laiks: 12.2012.-10.2013.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 21 229,25 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 19 106,32 EUR,
privātais finansējums – 2 122,92 EUR.
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© Inga Pērkone

4. kārtā apstiprināts projekts

Ādažu sporta centra āra
basketbola laukuma
labiekārtošana
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Sporta centrs
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.1. rīcība
Projekta mērķis: Ādažu sporta centra āra basketbola
laukuma labiekārtošana, uzklājot jaunu gumijotu virsmu
basketbola laukumam un iezīmējot basketbola laukuma
līnijas atbilstoši normatīviem.
Neliela informācija par projektu: Projekta ietvaros tika
labiekārtots Ādažu Sporta centra āra basketbola laukums 506 m2 platībā, uzklājot gumijotu virsmu un iezīmējot laukuma baltās līnijas atbilstoši normatīviem.
Basketbola laukuma labiekārtošana nodrošinās kvalitatīvu treniņu norisi Ādažu Sporta centra basketbola sekcijas dalībniekiem, turklāt, tā kā basketbola laukums ir atklāts, to lietot un spēlēt basketbolu brīvā laikā ir iespēja
visiem Ādažu ciema un Ādažu novada iedzīvotājiem visās
vecuma grupās. Projekts palīdzēs attīstīt basketbola tradīcijas Ādažu novadā, piedāvājot sporta aktivitātēm un
brīvā laika pavadīšanai kvalitatīvu basketbola laukumu,
kuru var izmantot gada siltajā laikā.
Projekta īstenošanas laiks: 04.2013.-09.2013.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 18 077,59 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 13 446,14 EUR, privātais finansējums – 4 631,45 EUR.
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ENG

Project: “Adazi Sports centre outdoor basketball field
territory improvement”
Project executor: Adazi District Council, Sports centre
The aim of the project: Adazi Sports centre outdoor
basketball field territory improvement, applying new
rubberized surface for a basketball court and marking basketball court lines corresponding the existing
regulations.
Brief information about the project: In terms of the
project there was the Adazi Sports centre outdoor basketball court of 506 m2 improved by applying a rubberized surface and marking the area with a white line in
accordance with the regulations. Basketball courts provide quality improvement during the training course in
Adazi Sports centre basketball training club, besides,
as the basketball court is located outdoors, every Adazi
district inhabitant of any age can use it and play basketball in his leisure time. The project will help to develop a basketball tradition in the Adazi district, offering a basketball court for sports and leisure, which can
be used in the warm period of the year.
Implementing time: 04.2013–09.2013
Project costs: Total costs were €18,077.59, including EAFRD funding – €13,446.14, private funding
– €4,631.45.

In the 4th turn accepted project
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4. kārtā apstiprināts projekts

Flīģeļa iegāde Ādažu
kultūras centram

ENG

Project: “Grand piano purchase for Adazi Cultural
centre”

Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Kultūras centrs

Project executor: Adazi District Council, Cultural centre

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.1. rīcība
Projekta mērķis: Nodrošināt kultūras centru ar atbilstošu
infrastruktūru, lai uzlabotu kultūras pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Veicināt koncertdzīves daudzveidību.

The aim of the project: To provide the Cultural center
with the proper infrastructure in order to improve the
quality and efficiency of cultural services. To promote
diversity of concerts.

Neliela informācija par projektu: Lai nodrošinātu konkurētspējīgu pakalpojumu, nepieciešams mūsdienīgs
aprīkojums. Projekta ietvaros tika īstenota aktivitāte –
aprīkot Ādažu Kultūras centra Ceriņu zāli ar atbilstošu
mūzikas instrumentu – flīģeli. Aprīkojuma iegāde nodrošina nepieciešamo aprīkojumu koncertu, nodarbību un
citu sarīkojumu organizēšanā, dod iespēju dažādot koncertdzīvi, paplašina iespēju sadarboties ar akadēmiskās
un populārās mūzikas māksliniekiem.

Brief information about the project: In order to ensure
a competitive service modern equipment is required.
In terms of the project Adazi Cultural centre Lilac hall
was equipped with an appropriate musical instrument—a grand piano. Purchase of equipment provides
the necessary equipment for concerts, lectures and other events organization, makes it possible to vary the
concert life, extends the opportunity to interact with
the academic and popular music artists.

Projekta īstenošanas laiks: 12.2012.-06.2013.

Implementing time: 12.2012–06.2013

Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 21 172,33€,
t.sk.: ELFLA finansējums – 15 748,02 EUR, privātais finansējums – 5 424,31 EUR.

Project costs: Total costs were €21,172.33, including EAFRD funding – €15,748.02, private funding
– €5,424.31.
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Smiltsērkšķu stādu iegāde
un stādījumu ierīkošana
Ādažu novada īpašumā
“Mēnessgaismas”
Projekta īstenotājs: Inga Bojāre
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 3.4. rīcība
Projekta mērķis: Izveidot vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas teritorijā konkurētspējīgu smiltsērkšķu audzēšanas saimniecību.
Neliela informācija par projektu: Lai sasniegtu mērķi,
projekta ietvaros īpašumā “Mēnessgaismas” tika ierīkoti
smiltsērkšķu stādījumi 1 ha platībā. Īpašumā ir piemērota augsne smiltsērkšķu audzēšanai un tajā tiks iestādīti
1700 gabali 1-2 gadīgi kailsakņu stādi. 2014. gada pavasarī iestādītie stādi pirmo ražu dos sākot ar 2018. gadu.
Lai turpmāk nodrošinātu ražas regularitāti, 2015. un
2016. gados tiks ierīkoti jauni stādījumi vēl 2 ha platībā.
Projekta īstenošanas laiks: 08.2013.-04.2014.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 2 750,25 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 1 028,50 EUR, privātais finansējums – 1 721,75 EUR.
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© Jānis Pērkons

5. kārtā apstiprināts projekts

ENG

Project: “Buckthorn seedlings purchase and planting in
“Menessgaismas” property of Adazi district”
Project executor: Inga Bojare
The aim of the project: To create a competitive buckthorn farm on the area of local development strategy.
Brief information about the project: To achieve the aim,
in terms of the project in “Menessgaismas” property
there were installed buckthorn plantations of 1 ha. On
the property area there is soil suitable for buckthorn
cultivation and 1.700 pieces of 1-2 year-old bare root
seedlings will be planted there. Seedlings planted in
the spring of 2014 are expected to bring the first harvest in 2018. To further ensure the regularity of the harvest, new plantings on 2 ha territory will be made in
2015 and 2016.
Implementing time: 08.2013–04.2014
Project costs: Total costs were €2,750.25, including
EAFRD funding – €1,028.50, private funding – 1 721,75

Smiltsērkšķu stādījumu
kopšanas aprīkojuma iegāde
Ingas Bojāres saimniecības
attīstībai
Projekta īstenotājs: Inga Bojāre
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 3.4. rīcība
Projekta mērķis: Izveidot vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas teritorijā konkurētspējīgu smiltsērkšķu audzēšanu.
Neliela informācija par projektu: 2013. gada rudenī tika
sagatavota vieta stādījumu ierīkošanai 1 ha platībā, kur
2014. gada pavasarī iepriekš akceptēta projekta ietvaros tika iegādāti un ierīkoti smiltsērkšķu stādījumi. Lai
sasniegtu otrā projekta mērķi, saimniecībā tika iegādāts
smiltsērkšķu stādījumu kopšanas aprīkojums: ar roku
vadāms pļāvējs zāles appļaušanai starp kociņiem un motorzāģis, lai izzāģētu dažāda lieluma krūmājus un kokus
pārējā 2 ha platībā.

© Jānis Pērkons
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6. kārtā apstiprināts projekts

ENG

Project: “Buckthorn plantations cultivation equipment
purchase for Inga Bojare farm development”
Project executor: Inga Bojare
The aim of the project: To create a competitive buckthorn cultivation in the local development strategy
area.
Brief information about the project: In the autumn of
2013 there was a place of 1 ha prepared for plantations,
and in the spring of 2014, in terms of the previously approved project buckthorn plantations were purchased
and installed. To achieve the second objective of the
project, the farm purchased buckthorn plantations cultivation equipment: a manually operated grass mower
and a saw to cut brushwood and trees of various sizes.
Implementing time: 03.2014–04.2014
Project costs: Total costs were €1,476.20, including
EAFRD funding – €504,13, private funding – €972,07.

Projekta īstenošanas laiks: 03.2014.-04.2014.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 1 476,20 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 504,13 EUR, privātais finansējums – 972,07 EUR.
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6. kārtā apstiprināts projekts

Digitālo klavieru iegāde
Ādažu vidusskolā
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Ādažu vidusskola
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.1. rīcība
Projekta mērķis: Nodrošināt Ādažu vidusskolu ar atbilstošu infrastruktūru, lai uzlabotu mācību un kultūras
pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Veicināt mūzikas
un koncertdzīves daudzveidību.
Neliela informācija par projektu: Projekta ietvaros plānots īstenot aktivitāti – aprīkot Ādažu vidusskolas aktu
zāli un mūzikas kabinetu ar atbilstošu mūzikas instrumentu – digitālām klavierēm. Digitālo klavieru iegāde
nodrošinātu nepieciešamo aprīkojumu koncertu, nodarbību un citu sarīkojumu organizēšanā. Jaunās klavieres
varēs izmantot mācību procesā (40 stundas nedēļā vienā
mūzikas kabinetā), interešu izglītības nodarbībām (deju
kolektīvu pavadījumam, koru koncertmeistaram) un sarīkojumos (aptuveni 40 gadā), kas uzlabotu to kvalitāti.
Plānotais projekta īstenošanas laiks: 06.2014.-08.2014.
projekta izmaksas: Kopējās izmaksas ir 1 174,46 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 638,93 EUR, privātais finansējums – 535,53 EUR.
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ENG

Project: “Digital piano purchase in Adazi high-school”
Project executor:
high-school

Adazi

District

Council, Adazi

The aim of the project: To equip Adazi high-school with
the proper infrastructure to improve educational and
cultural quality and efficiency of services. To promote
music and concert life diversity.
Brief information about the project: One activity implementation is planned in terms of the project—to
equip Adazi high-school assembly hall and music
classroom with a proper musical instrument—digital
piano. Digital piano purchase would provide the necessary equipment for organizing concerts, lectures and
other events. The new piano will be used in the learning process (40 hours a week in one music classroom),
learning activities (dance troupe accompaniment, choir
accompanist) and events (approximately 40 a year), to
improve their quality.
Implementing time: 06.2014–08.2014
Project costs: Total costs were €1,174.46, including
EAFRD funding – 638,93 EUR, private funding – 535,53
EUR.

In the 6th turn accepted project

© Āris Ādlers

6. kārtā apstiprināts projekts

Mūzikas instrumentu iegāde
Ādažu simfoniskajam orķestrim
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Ādažu Mākslas
un mūzikas skola
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība – 1.1. rīcība
Projekta mērķis: Kolektīvās muzicēšanas popularizēšana Ādažos un esošā orķestra materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana.
Neliela informācija par projektu: Lai īstenotu projekta
mērķi, Ādažu simfoniskajam orķestrim, kas veidojās uz
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu bāzes, projekta ietvaros plānots iegādāties vairākus
mūzikas instrumentus: klarneti, trompetes, alta flautu,
baritona saksofonu, piccolo flautu, ģitāras, akordeonu.
Projekta īstenošanas rezultātā būs jaunas iespējas vietējiem iedzīvotājiem ar muzikālajām priekšzināšanām
instrumentspēlē iesaistīties izveidotajā orķestrī, aktīvā
kultūras dzīvē, pilnveidojot savas muzikālās zināšanas
un prasmes orķestra muzicēšanā. Tas kvalitatīvi ietekmēs brīvā laika pavadīšanas iespējas, veidojot jaunas
iespējas kā pašapliecināties, komunicēties caur mūziku,
paaugstinot vispārējo kultūras attīstības līmeni, dažādojot koncertdzīvi ar vietējo iedzīvotāju piedalīšanos.
projekta īstenošanas laiks: 01.2014.-08.2014.
projekta izmaksas: Kopējās izmaksas ir 7 292,00 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 5 423,80 EUR, privātais finansējums – 1 868,20 EUR.

ENG

Project: “Music instruments purchase for Adazi
Symphony orchestra”
Project executor: Adazi District Council, Adazi Art and
Music school
The aim of the project: Popularization of collective music making in Adazi and updating the technical base of
an existing orchestra.
Brief information about the project: In order to implement the objectives of the project, the Adazi Symphony
orchestra, formed of Adazi Art and Music school teachers and students, it is planned to purchase a variety
of musical instruments: clarinet, trumpet, alto flute,
baritone saxophone, piccolo flute, guitar, accordion.
Implementation of the project will result in new opportunities for local inhabitants with musical knowledge to engage in the established orchestra, an active
cultural life, improving their musical knowledge and
skills in the concert band. This will affect the quality of leisure activities, creating new opportunities for
the self-affirmation and communication through music, raising the general cultural development level, the
diversification of concerts with the participation of the
local population.
Implementing time: 01.2014–08.2014
Project costs: Total costs were €7,292.00, including
EAFRD funding – €5,423.80, private funding – €1,868.20.
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5. kārtā apstiprināts projekts

In the 5th turn accepted project

Džudo paklāju iegāde Pierīgas
Bērnu un jaunatnes sporta
skolai
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Pierīgas Bērnu
un jaunatnes sporta skola
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība – 1.1. rīcība
Projekta mērķis: Iegādāties jaunu džudo paklāju (tatami), lai varētu veikt kvalitatīvu treniņu procesu, kā arī
organizēt starptautiskas sacensības Pierīgas Bērnu un
jaunatnes sporta skolā.
Neliela informācija par projektu: Latvijas sporta izglītības iestāžu audzēkņu un viņu pedagogu ieguldītā darba
rezultāts ir sportiskie sasniegumi, bērnu brīvā laika piepildīšana un profesionālās izglītības iegūšana. Izglītības
procesā ir būtiski bērniem nodrošināt kvalitatīvu materiāli tehnisko bāzi. Projekta ietvaros tika iegādāti 144
mazie paklāji (2 x 1m), kas kopā veido vienu džudo tatami
paklāju, lai uz tā varētu gan veikt treniņu procesu, gan
organizēt starptautiskas sacensības. Aprīkojot cīņas zāli
ar jaunu džudo tatami, 90 sporta skolas audzēkņiem ir
nodrošināts kvalitatīvs treniņu process, arī Ādažu vidusskolas audzēkņiem un pārējiem ar sportu nodarboties
gribošiem iedzīvotājiem ir iespēja pilnveidot un uzlabot
savas sportiskās prasmes un iemaņas dažādos sporta
veidos: cīņas māksla, akrobātika, vingrošana, aerobika
u.c.
Projekta īstenošanas laiks: 07.2013.-04.2014.
Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 13 194,36 EUR,
t.sk.: ELFLA finansējums – 9 813,99 EUR, privātais finansējums – 3 380,37 EUR.
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Project: “Judo mats purchase for Pierigas Children and
Youth Sports school”
Project executor: Adazi District Council, Pierigas
Children and Youth Sports school
The aim of the project: To purchase new judo mat (tatami) for a more qualitative training process, as well as
organize international competition in Pierigas Children
and Youth Sports school.
Brief information about the project: The result of the
work of Latvian sports education students and their
teachers is athletic performance, children’s leisure time
and vocational education and training. During learning
process it is essential to provide quality facilities for
children. In terms of the project there were 144 small
mats (2 x 1 m) purchased, which together form one judo
tatami carpet in order to be able to perform both the
training process and to organize international competitions with the help of it. Thanks to equipping wrestling
hall with the new judo tatami, 90 Sports school students
are provided with quality training process, as well as
Adazi high school students and other sports enthusiasts have an opportunity to practice, develop and improve their athletic skills and abilities in various sports:
martial arts, acrobatics, gymnastics, aerobics, etc.
Implementing time: 07.2013–04.2014
Project costs: Total costs were €13,194.36, including
EAFRD funding – €9,813.99, private funding – €3,380.37.

6. kārtā apstiprināts projekts

In the 6th turn accepted project

Eiropas multivides centra
izveide Ādažu vidusskolā
Projekta īstenotājs: Ādažu novada dome, Ādažu vidusskola
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.1. rīcība
Projekta mērķis: Izveidot Eiropas multivides centru
Ādažu vidusskolā.
Neliela informācija par projektu: Projekta ietvaros,
iegādājoties tam nepieciešamo aprīkojumu: planšetdatorus, Smart TV, webkameru un televizora stiprinājuma
kronšteinu pie sienas, Ādažu vidusskolai plānots izveidot
multivides centru. Pēc projekta īstenošanas Ādažu vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem, skolas absolventiem,
kā arī pārējiem Ādažu novada iedzīvotājiem un citiem
interesentiem būs iespēja informācijas apmaiņai starp ES
institūcijām un pilsoņiem izmantot jaunākās tehnoloģijas. Tas sniegtu kvalitatīvu iespēju izmantot jaunākās IT
sociālo tīklu darbības apguvē, hipertekstuālās uztveres
izpratnē, paaugstinātu sabiedrības informētību, noteiktu
un izplatītu labo praksi dažādās aktivitātēs.
Plānotais projekta īstenošanas laiks: 07.2014.-09.2014.

ENG

Project: “European multi-environment centre in Adazi
high-school”
Project executor:
high-school

Adazi

District

Council, Adazi

The aim of the project: To establish a European multienvironment centre in Adazi high-school.
Brief information about the project: Within the project, the purchase of the necessary equipment: tablet
PCs, Smart TV, web cameras and the TV wall mounting
system, Adazi high-school will set up a media center.
After project implementation Adazi high-school students, their parents, school graduates, as well as the
other Adazi district inhabitants and other interested
parties will be able to exchange information between
EU institutions and citizens using the latest technology. This would provide an opportunity to use the latest
high-quality IT social networking in hypertextual perception sense, to raise public awareness and to identify
and disseminate good practices in various activities.
Implementing time: 07.2014–09.2014
Project costs: Total costs were €5,443.79, including
EAFRD funding – €4,049.10, private funding – €1,394.69.

Plānotās projekta izmaksas: Kopējās izmaksas ir 5 443,79
EUR, t.sk.: ELFLA finansējums – 4 049,10 EUR, privātais
finansējums – 1 394,69 EUR.
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7. kārtā apstiprināts projekts

In the 7th turn accepted project

Tenisa aprīkojuma iegāde
Ādažu bērnu un jauniešu brīvā
laika pavadīšanas dažādošanai
Projekta īstenotājs: biedrība “Bērnu un jauniešu tenisa
atbalsta biedrība”
Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.1. rīcība
Projekta mērķis: 1. Sekmēt iedzīvotāju apmācību un
vēlmi attīstīt esošās un ieviest jaunas aktivitātes sporta
jomā Ādažu novadā; 2. Uzlabot pieejamību aktīvās atpūtas un sporta nodarbībām dažādām sabiedrības grupām;
3. Paaugstināt novada iedzīvotāju tenisa prasmju un iemaņu līmeni.
Neliela informācija par projektu: Projekta ietvaros plānota treniņiem un sporta pasākumiem nepieciešama
inventāra iegāde bērnu un jauniešu vajadzībām (mini
tenisa tīkli, tenisa grozi bumbiņu glabāšanai, bumbiņ
padošanas mašīnas). Projekta ietvaros noorganizētais
atklātais pasākums ar tenisa paraugdemonstrējumiem,
apmācību pirmo tenisa iemaņu iegūšanai un dažādiem
vingrinājumiem un stafetēm būs ieskats tenisa kā sporta
veida un aktīvās atpūtas jomā. Iegūtais inventārs bērnu
un jauniešu tenisa treniņiem, sacensībām un pasākumiem ļautu lielākam skaitam vietējo iedzīvotāju apgūt
jaunas iemaņas un radītu tā pieejamību, kā arī padarītu
gan sporta nodarbības, gan pasākumus daudz interesantākus, profesionālākus un kvalitatīvākus.
Plānotās projekta īstenošanas laiks: 12.2014.-04.2015.
Plānotās projekta izmaksas: – Kopējās izmaksas ir
4 864,77 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums – 4 378,29 EUR,
privātais finansējums – 486,48 EUR
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Project: “Tennis equipment purchase for children and
youth leisure diversification in Adazi”
Project executor: “Children and Youth Tennis Support
association”
The aim of the project: 1. To promote the training of
inhabitants and the desire to develop and introduce
new sports activities in Adazi district; 2. To improve the
availability of active recreation and sports activities for
different society groups; 3. To improve tennis skills of
local inhabitants.
Brief information about the project: In terms of the
project necessary equipment purchase is planned for
trainings and sports events for children and youngsters’ needs (mini tennis nets, tennis balls storage baskets, balls vending machines). Open tennis event with
demonstrations, primary tennis skills training and a
variety of exercises will represent tennis as a sports
and recreational activity. The resulting equipment for
children and youth tennis training, competitions and
events will allow a greater number of local inhabitants
to learn new skills and provide access to it, and make
both sports sessions and events much more interesting, more professional and of better quality.
Implementing time: 12.2014–04.2015
Project costs: Total costs were €4,864.77, including
EAFRD funding – €4,378.29, private funding – €486,48

Vietējās rīcības grupas – biedrības “Gaujas Partnerība”
darbības teritorija ir Ādažu novads. Ādažu novads atrodas 25 km attālumā no Rīgas centra, robežojas ar
Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas un Inčukalna
novadiem, kā arī Vangažu pilsētu. Galvenā satiksme
teritorijā notiek pa autoceļu Rīga – Ainaži, kas ir nozīmīgs autoceļa VIA Baltica posms. Kopējā teritorijas
platība — 162,9 km2 un tajā uz 2014. gada sākumu bija
deklarēti 10 294 iedzīvotāji. Ādažu novadā ir 12 ciemi,
no kuriem lielākie ir Ādaži, Kadaga, Baltezers, Garkalne
un Alderi. Novada administratīvais un galvenais attīstības centrs ir Ādažu ciems.

The operating area of “Gauja Partnership” association
is Adazi district. Adazi district is located 25 km from
the centre of Riga, bordered with Garkalne, Carnikava,
Saulkrasti, Seja and Incukalns districts as well as
Vangazu town. The main traffic line of the area is located on the road Riga-Ainazi, an important step of the
VIA Baltica road. The total land area is 162,9 km2 and
in the beginning of 2014 there were 10.294 inhabitants declared. Adazi district has 12 villages, of which
the largest are Adazi, Kadaga, Baltezers, Garkalne and
Alderi. The administrative and main development centre of the district is Adazu village.

Biedrības rekvizīti
Nosaukums: “Gaujas Partnerība”
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40008143121
Juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads,
LV-2164
Biroja adrese: Gaujas iela 33A, 2. stāvs, 240. kabinets,
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
www.gaujaspartneriba.lv

Association’s requisites
Title: “Gaujas Partneriba”
Registration number: 40008143121
Address: Gaujas street 16, Adazi, Adazi region, Latvia,
LV-2164
Office address: 240 room, Gaujas street 33A, Adazi,
Adazi region, Latvia, LV-2164
www.gaujaspartneriba.lv

Sazinieties ar mums:
e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv
tvitter: https://twitter.com/GaujasPartnerba

Contact us:
e-mail: gaujaspartneriba@inbox.lv
twitter: https://twitter.com/GaujasPartnerba

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA
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