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Ādažos        2009. gada 16. jūlijā 

 

Grozījumi 12.08.2009.; 28.05.2015. 

 

Biedrības „Gaujas Partnerība” 

Padomes NOLIKUMS 
 

 

1. Padomes darbības joma 

1.1. Padome atbilst „Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam” 

uzstādītajiem LEADER pieejas ieviešanas nosacījumiem un risina ar šā 

dokumenta darbības jomu saistītus jautājumus Biedrības darbības teritorijā. (Ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 28.maija Kopsapulces Nr.3 sēdes lēmumu 

Nr. § 3) 

 

2. Padomes pakļautība 

2.1. Padome ir tieši pakļauta Biedrības Kopsapulcei. 

2.2. Padomju sēdes ir atklātas biedrības biedriem. 

2.3. Padomes priekšsēdētājs atskaitās kopsapulcei ne retāk kā reizi gadā. 

 

3. Padomes darbības pamatojums 

3.1. Padome darbojas atbilstoši Biedrības Statūtos un šajā Nolikumā noteiktajai 

kārtībai. 

 

4. Padomes locekļi, to skaits 

4.1. Par Padomes locekli var kļūt Biedrības biedrs (juridiska vai fiziska persona), kas 

tiek izvirzīti kļūt par Padomes locekli un kas tiek ievēlēts ar balsu vairākumu. 

4.2. Padomē ievēl ne vairāk kā 11 locekļus, kas tiek ievēlēti Kopsapulcē. (Ar 

grozījumiem, kas izdarīti ar 2009.gada 12. augusta Kopsapulces Nr.3 sēdes 

lēmumu Nr. §3) 

4.3. Kandidēt Partnerības Padomes locekļa statusam Padomes vēlēšanās var jebkura 

18 gadu vecumu sasniegusi persona, ko ieteicis vismaz viens Partnerības biedrs. 

4.4. Partnerības Padomi ievēl Kopsapulce ievērojot pēctecības principu, kas paredz, 

ka kārtējās Padomes vēlēšanās vismaz puse Padomes locekļu tiek ievēlēti 

atkārtoti. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015.gada 28.maija Kopsapulces Nr.3 

sēdes lēmumu Nr. § 3) 

4.5. Padomes locekļi paši ievēl Padomes priekšsēdētāju un sadala savus pienākumus 

Padomes locekļu starpā. 

4.6. Padomes locekļu skaits, kas pārstāv valsts vai pašvaldības iestādes, nedrīkst 

pārsniegt 50% no kopējā Padomes locekļu skaita. Vismaz 50% ir privātpersonas 

un juridiskas personas (ekonomiskie un sociālie partneri). (Ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 2015.gada 28.maija Kopsapulces Nr.3 sēdes lēmumu Nr. § 3) 

4.7. Padomē ir iekļauti pārstāvji, kas pārstāv lauksaimnieku (fizisku personu, kas 

darbojas jebkurā lauksaimniecības jomā, juridisku personu, kas veic saimniecisko 
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darbību lauksaimniecības jomā, vai nevalstisko organizāciju, kas pārstāv 

lauksaimnieku intereses), lauku sieviešu (sieviešu, kuru dzīvesvieta ir deklarēta 

lauku teritorijā, vai nevalstisko organizāciju, kas pārstāv lauku sieviešu intereses) 

un jauniešu (fizisku personu vecumā līdz 25 gadiem vai nevalstisko organizāciju, 

kas pārstāv jauniešu intereses) intereses. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

2015.gada 28.maija Kopsapulces Nr.3 sēdes lēmumu Nr. §3) 

  

5. Padomes darbības ietvaros risināmie jautājumi 

5.1. Padome savas darbības jomas ietvaros risina sekojošus jautājumus: 

5.1.1. lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu; 

5.1.2. nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi; 

5.1.3. izstrādā Partnerības sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas; 

5.1.4. balstoties uz kopsapulces apstiprināto sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu fonda ietvaros 

izskata un izvērtē projektu pieteikumus, un pieņem lēmumus par 

pieteikumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu 

īstenošanai; 

5.1.5. nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par 

fonda izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem; 

5.1.6. nodrošina teritorijas interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un 

nacionālā līmeņa institūcijās; 

5.1.7. apstiprina Partnerības darbības plānu un budžetu; 

5.1.8. izskata priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā; 

5.1.9. pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu; 

5.1.10. uzņem Partnerības biedrus; 

5.1.11. nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu 

no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji. 

 

6. LEADER projektu vērtēšana 

6.1. Padome veic LEADER projektu vērtēšanu. Padome ir tiesīga izveidot atsevišķu/-

as LEADER projektu vērtēšanas komisiju/-as, iepriekš Padomes sēdē apstiprinot 

LEADER projektu vērtēšanas komisijas/-u Nolikumu/-us. 

6.2. Ja vairāku komisiju darbības ietvaros rodas kopīgi risināmi jautājumi, tad 

Padomes lēmums ir noteicošais un gala lēmums. Komisijas var apstrīdēt Padomes 

pieņemto lēmumu, risinot šo jautājumu Kopsapulces ietvaros. 

 

 

 

Biedrības „Gaujas Partnerība”  

valdes priekšsēdētāja       I.Martuzāne 

 


