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Iepriekšējo mēnešu laikā Ādažos 
tika spriests par LEADER veida 
pasākumu ieviešanas iespējām un 
nepieciešamību Ādažu novadā. 

LEADER mērķis ir iedrošināt un 
atbalstīt iedzīvotājus, palīdzot tiem plānot 
savas teritorijas tālāku nākotni. Tas ietver 
mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas 
aktivitātes lauku attīstībai, lai uzlabotu 
dzīves kvalitāti, domājot par ekonomiska-
jiem un sociālajiem uzlabojumiem, kā arī 
vides saglabāšanas iespējām. LEADER 
pasākumi tiek īstenoti, balstoties uz vietē-
jo attīstības stratēģiju, kas paredzēta skaid-
ri noteiktu tādu vietējā līmeņa problēmu 
risināšanai, kas aktuālas konkrētās lauku 
teritorijas (Ādažu novadā tā ir visa novada 
teritorija) iedzīvotājiem. Stratēģijas izstrā-
de, saskaņošana un īstenošana tiek uzticēta 
vietējām partnerībām (vietējām rīcības 
grupām), kuras apvieno pārstāvjus no 
dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sek-
toriem (pašvaldībām, nevalstiskām organi-
zācijām un uzņēmumiem). Vietējā rīcības 
grupa ir oficiāli reģistrēta biedrība vai 
nodibinājums, kas darbojas noteiktā lauku 
teritorijā, pārstāv šīs teritorijas iedzīvotāju 
intereses un rūpējas par lauku attīstības 
jautājumiem vietējā līmenī.

Ņemot vērā LEADER sniegtās priekš-
rocības un iespējas tās īstenot Ādažu nova-

dā, 2009. gada 29. aprīļa pēcpusdienā Āda-
žu novada domes ēkā kopā sanāca vietējo 
uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, Āda-
žu pašvaldības un tās iestāžu, kā arī fizisko 
personu pārstāvji ar mērķi dibināt Ādažu 
vietējo rīcības grupu. Doma veidot biedrī-
bu nostiprinājās pēc Rīgas plānošanas re -
ģio  na Informācijas centra un Ādažu no  va-
da domes kopīgi rīkotā semināra „LEADER 
veida pasākumi lauku teritorijas attīstībai”, 
kura laikā tā apmeklētājiem bija iespēja 
sīkāk iepazīties ar programmas sniegtajām 
iespējām un nosacījumiem, kā arī citu 
biedrību pieredzi, īstenojot LEADER 
veida pasākumus savās teritorijās.

Kā liecina citu vietējo rīcības grupu 
sniegtā informācija, izmantojot LEADER 
atbalstu, var tikt īstenoti dažādi projekti - 
iekārtoti bērnu rotaļu laukumi, izveidoti 
tūrisma, informācijas vai dienas centri, 
attīstīti jauniešu vai citu interešu grupu 
klubiņi, iegādāts sporta inventārs, veikta 
pagalmu un ielu infrastruktūras uzlaboša-
na, brīvā laika pavadīšanas telpu labiekār-
tošana, sporta laukumu izbūve vai pilnvei-
došana u.c. Un, tā kā savas ieceres un sapņi 
Ādažu novada teritorijas attīstībai ir ne 
tikai Ādažu novada domei, bet arī uzņē-
mumiem, nevalstiskajām organizācijām un 
iedzīvotājiem, tika nodibināta Ādažu vie-
tējā rīcības grupa.

Ādažu vietējās rīcības grupas dibināša-
nas sanāksmē piedalījās 17 dalībnieki un, 
kā liecina sanāksmes norise, biedrības dibi-

nātājiem jau izdodas nonākt pie kopīga 
viedokļa. Ņemot vērā tā nozīmību, sanāk-
smē visilgāk tika diskutēts jautājums par 
biedrības nosaukumu. No 10 piedāvāta-
jiem variantiem uz balsošanu otrajā kārtā 
tika izvirzīti 2: biedrība „Gaujas Part ne-
rība” un „Partnerība „Lejasgauja””. Atkār-
toti balsojot, par labāko tika atzīts nosau-
kums „Gaujas Partnerība” (partnerības 
prin cips tiek uzsvērts, jo biedrībā kopā dar-
bosies pašvaldības, uzņēmumu, sabiedrisko 
organizāciju un iedzīvotāju pārstāvji). 

Biedrības statūtos noteikti sekojoši 
darbības mērķi:

1.  Veicināt un atbalstīt sabiedrības 
iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;

2.  Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgt-
spējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabied-
rības līdzdalības principus;

3. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldī-
bu un nevalstiskajām organizācijām, uzņē-
mumiem un citām institūcijām Latvijā un 
ārvalstīs, veicinot biedrības „Gaujas 
Partnerība” teritorijas attīstību;

4.  Veicināt kopienu sadarbības tīkla 
veidošanos;

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

6.  Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intere-
ses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Biedrības dibinātāji valdē ievēlēja 3 
valdes locekļus: fiziskas personas Jāni 
Pērkonu un Guntu Dunduri, kā arī SIA 
„Leģend Gold” pārstāvi Inetu Martuzāni, 
kurām būs tiesības vienpersoniski pārstā-
vēt biedrību pēc tās reģistrēšanas Biedrību 
un nodibinājumu reģistrā. Jau biedrības 
dibināšanas sanāksmē tās dibinātāji vieno-
jās sākt darbu pie Ādažu vietējās attīstības 
stratēģijas izstrādes. Plānots, ka nākamajā 
kopā sanākšanas sēdē tiks diskutēts par 
stratēģijas pirmo uzmetumu.

Biedrība ir atvērta visiem un tajā tiek 
aicināti iestāties arī citi uzņēmēji, neval-
stiskas organizācijas un iedzīvotāji, kas 
darbojas vai dzīvo konkrētajā administra-
tī vajā teritorijā un vēlas piedalīties attīstības 
stra tēģijas izstrādē un īstenošanā. Sīkāka 
un aktuālākā informācija par Ādažu vie-
tējās rīcības grupas darbību pieejama Āda-
žu novada domes mājas lapas www.adazi.
lv sadaļā „Aktualitātes”. 
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