
Biedrība “Gaujas Partnerība” ir dibināta 2009. gadā ar mērķi veicināt uz sabiedriskā 
un privātā sektora partnerattiecībām balstītu darbību Ādažu novada teritorijas 
plānošanā, sociālekonomisko problēmu risināšanā un ilgtspējīgas ekonomiskās 
attīstības veicināšanā, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus, un 
sadarbojoties ar citiem partneriem. Sadarbībai starp visām vietējās iniciatīvas grupām 
ir jāsamazina ekonomiskās un sociālās atšķirības partnerības teritorijā un jānodrošina 
vietējās rīcības grupas teritorijas atpazīstamība ekonomiskajā, sociālajā, kultūras un vides 
jomā.

Biedrības “Gaujas Partnerība” darbības mērķi ir:
• Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;

• Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības 
līdzdalības principus;

• Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem 
un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot “Gaujas Partnerības” teritorijas 
attīstību;

• Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;

• Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus 
Partnerības mērķu sasniegšanai;

• Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Galvenā darbība līdz šim bija saistīta ar LEADER veida pasākumu sekmēšana 
Ādažu novadā.
Lai nodrošinātu iespēju Ādažu novadā īstenot LEADER veida projektus, 2009.gadā 
biedrība “Gaujas Partnerība” izstrādāja Attīstības stratēģiju 2009.-2013. gadam, 
kuras īstenošanas mērķis bija paaugstināt vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, sekmēt 
uzņēmējdarbības un nevalstisko organizāciju darbību biedrības darbības teritorijā, kā arī 
aizsargāt un sakārtot vietējos dabas resursus un objektus. 
Biedrības “Gaujas Partnerība” Attīstības stratēģijas rīcības plānā tika noteiktas 3 
prioritātes un 8 rīcības, kuras tiek īstenotas projektu veidā.

1.prioritāte – Iedzīvotāju apmācība un sabiedrisko aktivitāšu attīstība (Mērķis – 
veicināt vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes, veicināt un atbalstīt kultūrizglītības 
īstenošanu un apgūšanu Ādažu novada teritorijā).

2.prioritāte – Dzīves vides uzlabošana un attīstība (Mērķis – uzlabot un attīstīt 
dabas resursu, sporta, kultūras, izglītības, atpūtas un citas brīvā laika pavadīšanas 
vietas, uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti Ādažu novada teritorijā, īpaši vājāk 
attīstītajās vietās, kā arī veicināt sabiedriskās aktivitātes dažādās jomās novadā, t.sk., 
starptautiskā mērogā).

3.prioritāte – Uzņēmējdarbības un individuālās nodarbinātības attīstība (Mērķis 
– sekmēt un paplašināt individuālās nodarbinātības un uzņēmējdarbības vides, t.sk., 
tūrisma, lauksaimniecības, zivsaimniecības un ar zivsaimniecību nesaistītās jomās, 
attīstību Ādažu novada teritorijā). 

Biedrības augstākā 
lēmējinstitūcija ir 
Kopsapulce, kura 
tiek sasaukta ne 
retāk kā vienreiz 
gadā un kurā var 
piedalīties visi 
biedrības biedri. 
Par biedrības 
biedru var kļūt 
jebkura fiziska un 
juridiska persona, 
kas atbalsta 
biedrības darbības 

mērķus un atzīst tās Statūtus. Uz 06.02.2014. biedrībai bija 15 biedri, no kuriem 7 
bija juridiskas personas (t.sk., Ādažu novada dome, 3 uzņēmumi, 3 biedrības) un 
8 fiziskas personas.

Kopsapulce ievēl konsultatīvo 
lēmējinstitūciju – Padomi, kas 
sastāv no 9 locekļiem: pašvaldības, 
komersantu, NVO un privāto personu 
pārstāvjiem. Biedrība ieceļ arī 
izpildinstitūciju – administratīvos un 
finanšu vadītājus.

Biedrībā “Gaujas Partnerība” iesaistījušies ekonomiski un sabiedriski aktīvi cilvēki, 
kas pārstāv kā privāto tā arī publisko sektoru. Biedrības “Gaujas Partnerība” darbība 
tiek balstīta uz vietējās Attīstības stratēģijas īstenošanu. 

Līdz 2014.gadam apstiprinātie LEADER projekti Ādažu novada teritorijā:

 Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ādažu mākslas un mūzikas skolas mākslas un mūzikas 
valodu klasēs (Ādažu novada dome)

 Mūzikas instrumentu iegāde Ādažu mākslas un mūzikas skolā (Ādažu novada dome)
 Ādažu vidusskolas piecu mācību priekšmetu kabinetu aprīkošana ar stacionāriem 

projektoriem (Ādažu novada dome)
 Ādažu vidusskolas stacionāru gaismas aprīkojumu un apskaņošanas aparatūras iegāde un 

uzstādīšana aktu zālē (Ādažu novada dome)
 Ekoloģisks kurināmais: ātri un precīzi (SIA “Sanarts”)
 Multimēdiju iekārtu uzstādīšana Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā (biedrība “ĀBVS atbalsta 

biedrība”)
 Inventāra iegāde futbola kluba “Ādaži” bērnu un jauniešu futbola komandu nodrošinājumam 

(biedrība “Futbola klubs “Ādaži””)
 Skolas muzeja veidošana (Ādažu novada dome)
 Profesionāla video projektora un ekrānu iegāde un uzstādīšana Ādažu kultūras centra 

Skatītāju zālē (Ādažu novada dome)
 Tehniskā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ādažu novada domes Sociālā dienesta 

Atbalsta centrā (Ādažu novada dome)
 Augļkopības nozares attīstīšana – smiltsērķšķu stādījumu ierīkošana (Viesturs Brieze)
 Lietišķās mākslas darbnīcas aprīkojuma iegāde Ādažu Mākslas un Mūzikas skolā (Ādažu 

novada dome)
 Nepieciešamā aprīkojuma un mūzikas instrumentu iegāde Ādažu simfoniskā orķestra 

dibināšanai (Ādažu novada dome)
 Mūzikas instrumentu – kokļu iegāde Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kokļu ansambļa 

dibināšanā (Ādažu novada dome)
 MX Ādaži bērnu un jauniešu moto apmācības pulciņa izveide (biedrība “MX Ādaži”)
 Iekārtu un aprīkojuma iegāde SIA “KP Grupa” uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu 

dažādošanai (SIA “KP Grupa”)
 Nojumes ierīkošana amatu darbnīcu aktivitāšu nodrošināšanai (biedrība “ĀBVS atbalsta 

biedrība”)
 Ādažu sporta centra āra basketbola laukuma labiekārtošana (Ādažu novada dome)
 Flīģeļa iegāde Ādažu kultūras centram (Ādažu novada dome)
 Smiltsērkšķu stādu iegāde un stādījumu ierīkošana Ādažu novada īpašumā 

“Mēnessgaismas” (Inga Bojāre)
 Džudo paklāju iegāde Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skolai (Ādažu novada dome)
 Ilggadīgo augļu jaunaudžu iežogojumu izveide (ZS “Ziedkalni”)

 Multifunkcionāla sporta laukuma ierīkošana Ādažu ciema centrā Ādažu Brīvās Valdorfa 
skolas parkā (biedrība “Privātā Vidusskola ĀBVS”)

 Aktīva atpūta uz ūdens saudzējot Māti Dabu (biedrība “Ūdensrozes”)
 Mākslīgā zāliena uzklāšana un ierīkošana Ādažu Brīvās Valdorfa skolas multifunkcionālajam 

sporta laukumam (biedrība “ĀBVS atbalsta biedrība”)
 Ādažu sporta laukuma labiekārtošana (biedrība “Futbola klubs “Ādaži””)
 Mākslīgā zāliena uzklāšana un elektrības ierīkošana ĀBVS sporta laukumā (biedrība 

“Privātā Vidusskola ĀBVS”)
  Amfiteātra būvniecība Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parkā Ādažu ciema centrā (biedrība 

“Privātā Vidusskola ĀBVS”)
 Multifunkcionāla sporta un atpūtas parka izveide Podnieku dzīvojamā rajonā Ādažos 

1.kārta (biedrība “Podnieki”)
 Āra trenežieru iegāde un uzstādīšana Ādažu vidusskolas teritorijā (biedrība “Ādažu 

vidusskolas atbalsta biedrība”)



Biedrības “Gaujas Partnerība” Attīstības stratēģijas īstenošanai tiek piesaistīts 
finansējums Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam (LAP) pasākuma 
“Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros un Rīcības programmas Eiropas 
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam (EZF RP) 
pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Prioritāšu un rīcību atbalstam paredzamais finansējums, no kopējā atbalsta 
Lauku attīstības programmas un Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcības 

plāna ietvaros 2009.-2013.gadam 

Prioritāte Rīcība

Paredzamais 
finansējums, EUR (% 
pret kopējo atbalstu)

LAP 
ietvaros

EZF RP 
ietvaros

1. Iedzīvotāju 
apmācība un 
sabiedrisko 
aktivitāšu attīstība

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

192 940,90
(82,43 %)

2. Dzīves vides 
uzlabošana un 
attīstība

2.1.Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un 
labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, 
t.sk., nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas 
labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī 
starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana 
un aizsardzība

137 557,06
(100 %)

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 

0,00 
(0 %)

3. Uzņēmēj-
darbības un 
individuālās 
nodarbinātības 
attīstība

3.1.Atbalsts nodarbinātības, t.sk., sociāli mazaizsargātām 
iedzīvotāju grupām, un mikrouzņēmējdarbības veicināšanai un 
pakalpojumu dažādošanai

0,00 
(0 %)

3.2.Tūrisma pakalpojumu un pakalpojumu zivsaimniecībai 
dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem

0,00 
(0 %) 

3.3.Uzņēmējdarbības, t.sk., individuālās nodarbinātības, 
attīstīšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un 
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana

18 448,74
(7,88 %)

3.4. Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un 
pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu 
iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, 
uzstādīšana un stādījumu ierīkošana

8 767,51
(3,75%)

3.5. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un 
pirmapstrādei mājas apstākļos

13 900,66
(5,94%)

Kopā 234 057,81 137 557,06

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.

                
Ādažu novads Rīgas plānošanas reģionā                  Ādažu novada ciemi

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
Mājas lapa: www.gaujaspartneriba.lv

Sazinieties ar mums:
e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv

tvitter: https://twitter.com/GaujasPartnerba 
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