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Rīcības programmas Eiropas Zivjsaimniecības fonda 
atbalsta ieviešanai Latvijā pasākuma “Teritorijas 
attīstības stratēģiju īstenošana” 2009-2013. gadam 
ietvaros biedrībā “Gaujas Partnerība” notiek projektu 
iesniegumu pieņemšana šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes “Ciematu, kuros veic zivjsaimniecības darbī-
bas, atjaunošana un attīstība” ietvaros šādai rīcībai:

2.1. rīcība “Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu 
brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vie-
tu attīstība, izveide un labiekārtošana, to pieejamības 
un informācijas nodrošināšana, t.sk., nepieciešamās 
infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārto-
šana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī 
starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sa-
kopšana un aizsardzība”.

Aktivitātes “Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pāro-
rientācija un darbību dažādošana” ietvaros šādai rīcībai:

3.1. rīcība “Atbalsts nodarbinātības, t.sk., sociāli ma-
zaizsargātām iedzīvotāju grupām, un mikrouzņēmēj-
darbības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai”.

Aktivitātes “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza 
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietva-
ros šādai rīcībai:

3.2. rīcība “Tūrisma pakalpojumu un pakalpojumu zivj-
saimniecībai dažādošana vai pielāgošana personām ar 
funkcionāliem traucējumiem”.

Noteiktās rīcības tiek īstenotas projektu veidā un to fi-
nansēšanai paredzēts piesaistīt Eiropas Zivjsaimniecības 
fonda (EZF), kā arī Latvijas valsts budžeta līdzekļus.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās:
1. kārtā 15.07.2010.-15.08.2010.
2. kārtā 15.04.2011.-16.05.2011.
3. kārtā 15.02.2012.-16.03.2012.
4. kārtā 15.10.2012.-16.11.2012.
5. kārtā  26.06.2013.-26.07.2013. 

(izņemot rīcības 3.1. un 3.2.)
6. kārtā  17.03.2014.-17.04.2014. 

(izņemot rīcības 3.1. un 3.2.)
Saistošie MK noteikumi – Ministru kabineta 27.01.2009. noteikumi Nr. 78 “Kārtība, kādā pie-
šķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas 
Zivjsaimniecības fonda pasākumiem zivjsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īs-
tenošanai”.

Rīcības programmas pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros piešķirtā EZF finansējuma sadalījums

Kopējais atbalsta 
apjoms katrai 

rīcībai

Atbalsta sadalījums pa gadiem un projektu iesniegumu kārtām

Rīcības 1.kārta 2.kārta 3.kārta 4.kārta 5.kārta 6.kārta
NR. NOSAUKUMS % EUR 2010.* 2011.* 2012.* 2012.* 2013.* 2014.*
2.1. Sporta, kultūras, izglītojošo, at-

pūtas un citu brīvā laika pava-
dīšanas aktivitāšu un īstenoša-
na s vietu attīstība, izveide un 
labiekārtošana, to pieejamības 
un informācijas nodrošināšana, 
t.sk., nepieciešamās infrastruk-
tūras nodrošināšana, teritorijas 
labiekārtošana un visu iedzīvo-
tāju grupu iesaistīšana tajās, (arī 
starptautiskā mērogā), dabas 
resursu saglabāšana, sakopšana 
un aizsardzība

100 137 083,98 21 017,76 25 428,97 14 995,20 25 472,10 33 935,11 16 234,84

3.1. Atbalsts nodarbinātības, t.sk., 
sociāli mazaizsargātām iedzīvo-
tāju grupām, un mikrouzņēmēj-
darbības veicināšanai un pakal-
pojumu dažādošanai

0 - - - - - - -

3.2. Tūrisma pakalpojumu un pakal-
pojumu zivjsaimniecībai dažādo-
šana vai pielāgošana personām 
ar funkcionāliem traucējumiem

0 - - - - - - -

KOPĀ 100 137 083,98 21 017,76 25 428,97 14 995,20 25 472,10 33 935,11 16 234,84

* summa, par kādu tika apstiprināti iesniegtie projekti
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During the program of action to bring the European 
Fisheries Fund support to Latvia in terms of “Implementing 
Strategies of Territory Development” event in 2009-
2013 the society “Gauja Parthership” is accepting project 
applications for the following activities and actions: 

In terms of activity: “Recovery and development of villag-
es in which fishery activities are made” for the following 
action:

2.1. action “Development, creation and improvement 
of sports, cultural, educational, recreational and other 
leisure activities, availability of information, including 
necessary infrastructure, site improvement and in-
volvement of all population groups (also internation-
ally), preservation of natural resources, cleaning and 
protection”.

In terms of activity: “Restructuring, reorientation of eco-
nomic activity and diversification of activities” for the fol-
lowing action:

3.1. action “Support of employment, including socially 
vulnerable groups, and small business promotion and 
diversification of services”.

In terms of activity: “Development of the fishing and tour-
ism related small infrastructures and services”  for the 
following action:

3.2. action “Diversification of tourism and fishery ser-
vices or their adaptation for persons with disabilities”.

Certain actions are implemented in the project form and for 
their financing it is planned to raise the European Fisheries 
Fund as well as the Latvian State budget.

Project applications are accepted in the following turns: 
1st turn 15.07.2010.-15.08.2010.
2nd turn 15.04.2011.-16.05.2011.
3rd turn 15.02.2012.-16.03.2012.
4th turn 15.10.2012.-16.11.2012.
5th turn  26.06.2013.-26.07.2013. 

(except actions 3.1. and 3.2.)
6th turn  17.03.2014.-17.04.2014. 

(except actions 3.1. and 3.2.)

The Cabinet of Ministers’ rules – the rules of 27.01.2009. No. 78 “The order of granting the 
State and European Union support for open project applications for implementing develop-
ment strategies of European Fisheries Fund (EFF)  events for territories important for fishery”.

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

Total amount of 
granted money 
for every action 

Distribution of granted money by years and turns of project applications 

Actions 1. turn 2. turn 3. turn 4. turn 5. turn 6. turn
NR. TITLE % EUR 2010.* 2011.* 2012.* 2012.* 2013.* 2014.*
2.1. Development, creation and 

improvement of sports, 
cultural, educational, 
recreational and other 
leisure activities, availability 
of information, including 
necessary infrastructure, site 
improvement and involvement 
of all population groups (also 
internationally), preservation of 
natural resources, cleaning and 
protection

100 137,083.98 21,017.76 25,428.97 14,995.20 25,472.10 33,935.11 16,234.84

3.1. Support of employment, 
including socially vulnerable 
groups, and small business 
promotion and diversification of 
services

0 - - - - - - -

3.2. Diversification of tourism 
and fishery services or their 
adaptation for persons with 
disabilities

0 - - - - - - -

TOTAL 100 137,083.98 21,017.76 25,428.97 14,995.20 25,472.10 33,935.11 16,234.84

*amount of money for approved projects 
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1. kārtā apstiprināts projekts In the 1st turn accepted project

Multifunkcionāla sporta 
laukuma ierīkošana Ādažu 
ciema centrā Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas parkā
Projekta īstenotājs: biedrība “Privātā Vidusskola ABVS”

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 2.2. rīcība “Sporta, kul-
tūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas 
vietu izveide un labiekārtošana, to pieejamības un infor-
mācijas nodrošināšana, t.sk kopīgu vai vienotu apskates/
atpūtas vietu maršrutu ieviešana” (tagad ietilpst 2.1.rīcībā)

Projekta mērķis: Ādažu ciema centrā Ādažu Brīvās Valdorfa 
skolas parka teritorijā iekārtot multifunkcionālu sporta 
laukumu sporta aktivitāšu organizēšanai un āra sporta 
nodarbību vadīšanai visiem Ādažu novada aktīvās atpūtas 
cienītājiem, kā arī Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēniem.

Neliela informācija par projektu: Ādažu ciema centrā, 
blakus jaunajai skolas ēkai tika iekārtots neliels, vien-
kāršs, bet multifunkcionāls, ar koka apmali norobežots 
sporta laukums, tika izveidota sporta laukumu norobe-
žojoša metāla un koka konstrukciju apmale, kā arī noro-
bežotajā teritorijā ieklāti šķembu, grants, ģeotekstila un 
smilšu seguma slāņi. Tajā var spēlēt futbolu, basketbo-
lu, volejbolu, florbolu, badmintonu un citas laukumam 
piemērotas spēles. Ziemas periodā sporta laukumu var 
pārklāt ar ledus klājumu ziemas sporta aktivitātēm.

Projekta īstenošanas laiks: 09.2010.-10.2011.

Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 27 606,69 EUR, 
t.sk.: EZF finansējums – 12 516,00 EUR, privātais finan-
sējums – 15 090,69 EUR.

ENG

Project: “Building a multifunctional sports playground 
in the centre of Adazi village in the Adazi Free Waldorf 
School park”

Project executive: “Private High-school ABVS” 
association

The aim of the project: To build a multifunctional 
sports playground in the centre of Adazi village in the 
Adazi Free Waldorf School park to organize sports ac-
tivities for the students of the school as well as any-
one interested in leisure activities.

Information about the project:  In the centre of Adazi 
village near the new school building there is built a 
new, simple but multifunctional sports playground de-
fined by a wooden fence, enclosed in metal and wood-
en constructions border and covered with crushed 
stone, gravel, geotextile and sand layers. One can play 
football, basketball, volleyball, floorball, badminton 
and other suitable games on the playground. In winter 
period the playground can be covered with ice for win-
ter sports activities.

Project implementing term: 09.2010–10.2011

Project costs: Total cost €27,606.69, EFF grant – 
€12,516.00, private grant – €15,090.69.
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1. kārtā apstiprināts projekts In the 1st turn accepted project

Aktīva atpūta uz ūdens saudzējot 
Māti Dabu
Projekta īstenotājs: biedrība “Ūdensrozes”

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 1.1. rīcība “Sporta, 
kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīša-
nas aktivitāšu attīstība, t.sk., nepieciešamās infrastruk-
tūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu 
iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, t.sk. starptautiskā 
mērogā” (tagad ietilpst 2.1.rīcībā)

Projekta mērķis: Popularizēt un attīstīt veselīga brīvā 
laika pavadīšanu uz ūdens Ādažu novadā, cienot dabas 
un zivju resursus. Izglītot sabiedrību Ādažu novadā par 
šiem jautājumiem, tādā veidā veicinot nelegālas darbības 
apkarošanu. Veicināt esošo Ādažu novada ūdens resursu 
pieejamību visiem novada iedzīvotājiem.

Neliela informācija par projektu: Ādažu novadam ir uni-
kāls ģeogrāfiskais stāvoklis, kas ir ļoti bagāts ar dažādām 
ūdens tilpnēm, taču līdz projekta īstenošanai Ādažu novadā 
bija izveidoti tikai daži objekti ūdens tūrisma attīstīšanai. 
Ņemot vērā to, ka nebija izveidotas legālas piekļuves Gaujai 
un Vējupei, projekta ietvaros tika izveidotas labiekārtotas 
laivu nolaišanas vietas Vējupes krastā, izveidojot makšķe-
rēšanas un ūdenstūrisma maršruta posmu Gaujā no Ādažu 
novada Iļķenes līdz Ādažu centram ar divām labiekārtotām 
laivu nolaišanas vietām. Tika izveidoti arī informācijas sten-
di par labiekārtotajām vietām. Lai veicinātu ūdens tūrisma 
pieejamību iedzīvotājiem, tika iegādāti 6 laivu komplekti ar 
visu nepieciešamo ekipējumu, kā arī divas laivu transportē-
šanas piekabes.

Projekta īstenošanas laiks: 10.2011.-10.2013.

Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 9 446,42 EUR, 
t.sk.: EZF finansējums – 8 501,76 EUR, privātais finansē-
jums – 944,66 EUR.

ENG

Project: “Leisure activities on water preserving Mother 
Nature”

Project executive: “Udensrozes” association

The aim of the project: To promote and develop a 
healthy leisure time spending on the water in Adazi 
region, respecting natural and fish resources. To ed-
ucate the residents of Adazi region on these issues, 
thus contributing to the fight against illegal activities. 
To promote the availability of water resources of Adazi 
region for all region residents.

Information about the project: Adazi district has a 
unique geographical position, very rich with a variety 
of water reservoires, but up to the implementation of 
the project there were only a few water tourism devel-
opment objects created in the district. Given the fact 
that there was no legal access to Gauja and Vejupe 
rivers made, in terms of the project there were well-
equipped boat launching sites on the bank of Vejupe 
made, creating a fishing and water tourism route on 
the river Gauja from Ilkene of Adazi district to the cen-
tre of Adazi with two well-equipped boat launching 
sites. There were also informative billboards created 
containing information about the new well-equipped 
areas. In order to facilitate citizens access to water 
tourism 6 boat kits were purchased with all the neces-
sary equipment, as well as two boat trailers.

Project implementing term: 10.2011–10.2013

Project costs: Total cost €9,446.42, EFF grant – 
€8,501.76, private grant – €944.66
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2. kārtā apstiprināts projekts In the 2nd turn accepted project

Ādažu sporta laukuma 
labiekārtošana
Projekta īstenotājs:  biedrība “Futbola klubs “Ādaži””

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība:  2.1. rīcība 

Projekta mērķis: Labiekārtot esošo Ādažu sporta lauku-
mu, radot pilnvērtīgus apstākļus futbolistu treniņiem un 
spēlēm, kā arī nodrošināt kvalitatīvu vidi novada iedzī-
votājiem brīvā laika pavadīšanai.

Neliela informācija par projektu: Kvalitatīvi dabīgā zālā-
ja laukumi ir ļoti pieprasīti futbola komandu treniņiem 
un spēlēm. Projekta ietvaros tika labiekārtots Ādažu 
vidusskolas sporta laukums 7000 m2 platībā un radītas 
visas iespējas bērnu un jauniešu futbola treniņu procesa 
nodrošināšanai. Kā futbolistu vecāki, tā arī citi novada 
iedzīvotāji varēs atzinīgi novērtēt sava novada jauno 
futbolistu izaugsmi, ko veicinās atbilstoši treniņapstākļi.

Projekta īstenošanas laiks: 10.2011.-08.2012.

Projekta izmaksas:  Kopējās izmaksas bija 28 253,97 EUR, 
t.sk.: EZF finansējums – 25 428,97 EUR, privātais finan-
sējums – 2 825,00 EUR.

ENG

Project: “Adazi sports playground improvement”

Project executive: “Football club “Adazi”” association

The aim of the project: To upgrade the existing Adazi 
sports playground, creating the necessary conditions 
for football training and matches as well as provide 
high-quality environment for leisure time of residents 
of the region.

Information about the project: High-quality natural 
grass pitches are very popular among football team 
workouts and games. In terms of the project the Adazi 
high-school sports playground (7000 m2) was upgrad-
ed and there were opportunities for children and youth 
training process created. Both parents of young foot-
ball players and all the other residents of the region 
will be able to appreciate growth of young football 
players of their own which will be maintained thanks 
to according training conditions. 

Project implementing term: 10.2011–08.2012

Project costs: Total cost €28,253.97, EFF grant – 
€25,428.97, private grant – €2,825.00.
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3. kārtā apstiprināts projekts In the 3rd turn accepted project

Mākslīgā zāliena uzklāšana 
un elektrības ierīkošana ABVS 
sporta laukumā
Projekta īstenotājs:  biedrība “Privātā Vidusskola ABVS”

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 2.1. rīcība 

Projekta mērķis: Paplašināt un efektivizēt Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas multifunkcionālā sporta laukuma iz-
mantošanas iespējas sporta aktivitāšu organizēšanai 
skolēniem un visiem Ādažu novada aktīvās atpūtas cie-
nītājiem.

Neliela informācija par projektu: Ar Eiropas 
Zivjsaimniecības fonda atbalstu 2011. gadā Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas parkā tika iekārtots neliels, multifunk-
cionāls sporta laukums, kuru paredzēts izmantot gan 
skolēnu, gan visu Ādažu novada aktīvās atpūtas cienītāju 
vajadzībām. Lai sporta laukuma izmantošanu padarītu 
vēl efektīvāku un ilglaicīgāku, tas tika noklāts ar speciā-
lu sporta laukumiem piemērotu mākslīgā zāliena segu-
mu – tas uzlaboja un paplašināja laukuma izmantošanas 
iespējas daudzveidīgāku sporta nodarbību vadīšanai. 
Mākslīgais segums vienkāršo arī ledus kārtas uzklāšanas 
iespējas ziemā, jo nodrošina ātrāku un vienmērīgāku le-
dus slāņa izveidošanos uz tā virsmas. Lai sporta laukumu 
efektīvi varētu izmantot arī vakara stundās, kad tas ir 
pieejams visiem Ādažu novada sporta aktivitāšu cienītā-
jiem, tas tika aprīkots ar āra apgaismojuma ierīcēm.

Projekta īstenošanas laiks: 04.2012.-10.2012. 

Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 16 661,35 EUR, 
t.sk.: EZF finansējums – 14 995,20 EUR, privātais finan-
sējums – 1 666,14 EUR.

ENG

Project: “Artificial lawn application and electricity in-
stallation in sports playground of ABVS”

Project executive: “Private high-school ABVS” 
association

The aim of the project: To extend and improve the us-
age effectiveness of multipurpose sports playground 
of Adazi Free Waldorf School for sports activities or-
ganization for students and all active leisure loving 
residents of Adazi region. 

Information about the project: With support of the 
European Fisheries Fund in 2011 in Adazi Free Waldorf 
School park there was made a small multifunctional 
sports playground that is designed to be used by both 
students and all active leisure enthusiasts of the re-
gion. In order to make use of the playground more ef-
fective in the long-term, it was covered with a special 
artificial lawn cover suitable for sports fields which 
improved and expanded opportunities of using the 
playground for a more diverse use. The artificial cover 
also simplifies ice coverage of the playground in win-
ter period, as it enables faster and smoother ice layer 
formation on the surface. In order to make the play-
grounds’ usage more effective in the evening hours 
as well, when it’s available for all enthusiasts of the 
region, the object was equipped with outdoor lighting 
devices. 

Project implementing term: 04.2012–10.2012

Project costs: Total cost €16,661.35, EFF grant – 
€14,995.20, private grant – €1,666.14.
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4.  kārtā apstiprināts projekts In the 4th turn accepted project

Amfiteātra būvniecība Ādažu 
Brīvās Valdorfa skolas parkā 
Ādažu ciema centrā
Projekta īstenotājs:  biedrība “Privātā Vidusskola ABVS”

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība:  2.1. rīcība 

Projekta mērķis: Uzlabot infrastruktūru Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas un citu Ādažu novada kultūras un izglī-
tības iestāžu organizēto āra teātra uzdevumu un citu 
kultūras pasākumu organizēšanai Ādažu ciema centrā.

Neliela informācija par projektu: Projekta ietvaros pie 
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas tika uzbūvēts jauns amfi-
teātris, kur visas Ādažu kultūras un izglītības iestādes, 
bērnudārzi, Kultūras centrs, Mākslas un mūzikas skola, 
kā arī citas iestādes var organizēt savus pasākumus āra 
apstākļos gan dalībniekiem, gan skatītājiem piemērotākā 
veidā. Izrāžu dalībniekiem ir izrādēm piemērota stacio-
nāra skatuve, bet skatītājiem – piemērotas stacionāras 
sēdvietas.

Projekta īstenošanas laiks: 12.2012.-10.2013.

Projekta izmaksas: Kopējās izmaksas bija 28 302,34 EUR, 
t.sk.: EZF finansējums – 25 472,10 EUR, privātais finan-
sējums – 2 830,24 EUR.

ENG

Project: “Building an amphitheatre in the centre of 
Adazi village in the Adazi Free Waldorf School park”

Project executive: “Private high-school ABVS” 
association

The aim of the project: To improve the infrastructure 
of Adazi Free Waldorf School as well as outdoor thea-
tre plays and other cultural activities by the other cul-
tural and educational institutions of the Adazi district.

Information about the project: In terms of the project 
a new amphitheatre was built near the Adazi Free 
Waldorf School, where all cultural and educational 
institutions, kindergartens, Cultural centre, Art and 
music school, as well as other institutions can organ-
ize their own open-air events in an appropriate man-
ner both for participants and spectators. A stationary 
stage is available for exhibition participants, station-
ary seats are suitable for the audience. 

Project implementing term: 12.2012–10.2013

Project costs: Total cost €28,302.34, EFF grant – 
€25,472.10, private grant – €2,830.24.
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5. kārtā apstiprināts projekts In the 5th turn accepted project

Āra trenežieru iegāde un 
uzstādīšana Ādažu vidusskolas 
teritorijā
Projekta īstenotājs:  biedrība “Ādažu vidusskolas atbal-
sta biedrība”

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 2.1. rīcība 

Projekta mērķis: Iegādāties un uzstādīt āra trenažierus 
Ādažu vidusskolas teritorijā, radot labvēlīgus priekšnosa-
cījumus Ādažu vidusskolas skolēnu un vietējo un apkār-
tējo ciematu iedzīvotāju iesaistei fiziskajās aktivitātēs.

Neliela informācija par projektu: Projekta ietvaros pare-
dzēts 1) uzstādīt 8 āra trenažierus (Kombinētais gurnu 
trenažieris/tvisters; trenažieris Orbiteks; velotrenažieris; 
kombinētais trenažieris spiešanai no krūtīm/vilkšanai no 
augšas; pievilkšanās stieņi (dubultais); roku, plecu trena-
žieris “Rokas un pleci” (lietojams arī cilvēkiem ar kustību 
ierobežojumiem); āra fitnesa trenažieris vēdera, gurnu, 
gūžas vingrināšanai; līdztekas), kā arī 2) novietot soliņus 
atpūtai un atkritumu urnas sakārtotai videi.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 03.2014.-06.2014.

Plānotās projekta izmaksas: Kopējās izmaksas ir 9 469,21 
EUR, t.sk.: EZF finansējums – 9 469,21 EUR, privātais fi-
nansējums – 0,00 EUR.

ENG

Project: “Outside exercise equipment purchase and in-
stallation on the territory of Adazi high-school”

Project executive: “Adazi secondary high-school sup-
port association” association

The aim of the project: To purchase and install out-
door exercise equipment on the territory of Adazi 
high-school. creating appropriate conditions for the 
students and residents of surrounding villages to en-
gage them in physical activity. 

Information about the project: In terms of the project 
it is planned: 1) to install 8 outdoor fitness machines 
(combined hip stimulator / twister; training machine 
Orbiteks; exercise bike; combined chest exercise ma-
chine; double bars; arm and shoulder stimulator (to be 
used also by persons with reduced mobility); outdoor 
exercise machine for the abdomen, thighs and hips; 
parallel bars, as well as 2) place benches and waste 
bins for clean environment. 

Project implementing term: 03.2014–06.2014

Project costs: Total cost €9,469.21, EFF grant – 
€9,469.21, private grant – €00.00.
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6. kārtā apstiprināts projekts In the 6th turn accepted project

“Vējupes” publiskās pludmales 
labiekārtošana
Projekta īstenotājs:   Ādažu novada dome

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 2.1. rīcība 

Projekta mērķis: Izveidot iedzīvotājiem drošu un labie-
kārtotu infrastruktūru brīvā laika pavadīšanai publiskajā 
pludmalē “Vējupe” biedrības “Gaujas Partnerība” darbī-
bas teritorijā, sekmējot to izveidi, sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai Ādažu novada iedzīvotājiem.

Neliela informācija par projektu: Projekta ietvaros 
“Vējupes” publiskajā pludmalē plānots uzstādīt atpūtas 
soliņus, atkritumu konteinerus un to novietnes, div-
vietīgu pludmales ģērbtuvi, kā arī informācijas stendu. 
Svarīgākās problēmas, kuras tiks atrisinātas, īstenojot 
projektu: atkritumu savākšana, atpūtas iespējas gados 
vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar ierobežotām kustī-
bām, sporta aktivitāšu dažādošana, “Vējupes” pludmales 
apmeklētājiem nav nodrošināta iespēja pārģērbties, in-
formācijas pieejamība nodrošināt novada iedzīvotājiem 
un atpūtniekiem nepieciešams uzstādīt informācijas 
stendu.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 05.2014.-12.2014.

Plānotās projekta izmaksas: Kopējās izmaksas ir 
12 454,70 EUR, t.sk.: EZF finansējums – 8 848,30 EUR, 
privātais finansējums – 3 606,40 EUR.

ENG

Project: ““Vejupe” public beach territory improvement”

Project executive: Adazi District Council

The aim of the project: To create a safe and comfort-
able infrastructure for citizens leisure in the public 
beach “Vejupe” in the territory of “Gauja Partnership” 
association, contributing to infrastructure creation 
and diversification of public activities for Adazi region 
residents. 

Information about the project: In terms of the pro-
ject on a public beach “Vejupe” it is planned to install 
benches, waste containers and their depositories, dou-
ble dressing room as well as an informative billboard. 
Key issues that will be resolved during the project 
implementation: collecting waste, leisure and recrea-
tion opportunities for elder people and persons with 
reduced mobility, sports activities diversification, an 
opportunity for “Vejupe” beach visitors to change their 
clothes, availability of information for residents and 
visitors of the region. 

Project implementing term: 05.2014–12.2014

Project costs: Total cost €12,454.70, EFF grant – 
€8,848.30, private grant – €3,606.40.
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7. kārtā apstiprināts projekts In the 7th turn accepted project

Multifunkcionāla sporta 
un atpūtas parka izveide 
Podnieku dzīvojamā rajonā 
Ādažos 1. kārta
Projekta īstenotājs: biedrība “Podnieki”

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība: 2.1. rīcība 

Projekta mērķis: Izveidot multifunkcionālu sporta un 
atpūtas parku, kas paredzēts brīvā laika pavadīšanas 
dažādošanai un fiziskās attīstības veicināšanai primāri 
fokusējoties uz bērniem un jauniešiem vecumā 7-14 
gadiem, tādējādi nodrošinot alternatīvu veselīga dzīves 
veida un fiziskās sagatavotības uzlabošanai.

Neliela informācija par projektu: Projekta ietvaros tiks 
izbūvēta infrastruktūra (multifunkcionāls sporta lau-
kums un atpūtas teritorija), kas nodrošinās dažādu ak-
tivitāšu rīkošanas iespēju Podnieku ciemata teritorijā. 
Projekta pirmajā kārtā tiks izbūvēts: multifunkcionālais 
mini futbola laukums ar dabīgā zālāja segumu (50 x 35 
m), streetball laukums, teritorijas nožogojums (paredzēts 
sporta laukumiem) un uzstādīts aprīkojums – futbola 
vārti, basketbola grozi, badmintona tīkls ar mobilajiem 
statīviem, florbola nūju komplekts. Izveidotajā atpūtas 
teritorijā tiks izveidots augļu dārzs ar Latvijas ainavai 
raksturīgiem augļu kokiem un krūmājiem. Dārzs tiks iz-
mantots gan kā atpūtas vieta, gan kā uzziņas materiāls 
bērniem par Latvijā esošo floru, tādējādi paplašinot bēr-
nu neformālās izglītības iespējas.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 08.2013.-09.2014.

Plānotās projekta izmaksas: Kopējās izmaksas ir 
27 248,37 EUR, t.sk.: EZF finansējums – 24 465,90 EUR, 
privātais finansējums – 2 782,47 EUR.

ENG

Project: “Multifunctional sports and recreational park 
creation in Podnieki residential area in Adazi, 1st turn” 

Project executive: “Podnieki” association

The aim of the project: To create a multifunctional 
sports and recreation park for leisure diversification 
and physical development promotion primarily focus-
ing on children and youngsters from 7 to 14 years old, 
thus providing an alternative way of preserving and 
improving healthy lifestyle and physical fitness. 

Information about the project: In terms of the project 
there will be constructed an infrastructure (multifunc-
tional sports playground and recreational territory) 
that will provide the possibility of organizing different 
activities in the territory of Podnieku village. Firstly 
there will be constructed: multifunctional mini foot-
ball field with natural grass surface (50 x 35 meters), 
streetball playground, fence (designed for sports 
fields) and equipment installed—football gates, bas-
ketball baskets, badminton net with mobile racks, 
floorball stick kit. In the recreational area there will be 
an orchard created with fruit trees and bushes typical 
for Latvian nature. The orchard will be used both as a 
place for rest and reference material for children, ex-
panding their knowledge of Latvian flora and non-for-
mal education opportunities in whole.

Project implementing term: 08.2013–09.2014

Project costs: Total cost €27,248.37, EFF grant – 
€24,465.90, private grant – €2,782.47.



© Inga Pērkone
© Jānis Pērkons
© Kaspars Upītis
© Harijs Zemītis



Vietējās rīcības grupas – biedrības “Gaujas Partnerība” 
darbības teritorija ir Ādažu novads. Ādažu novads at-
rodas 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 no-
zīmīgs 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 attīs-
tības centrs ir Ādažu ciems.

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

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

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 loca-
ted 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 inhabi-
tants declared. Adazi district has 12 villages, of which 
the largest are Adazi, Kadaga, Baltezers, Garkalne and 
Alderi. The administrative and main development cen-
tre of the district is Adazu village.

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

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

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA
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