
Inga Zvidra,

projektu vadītāja

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina 
atklāta konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 1. kārtu Rīcības programmas 
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadā 
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās 
attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2010. gada 15. jūlija līdz 2010. gada 
15. augustam plkst.15.00.

Pirmajā kārtā pieejamais publiskais 
finansējums ir 37892,65 LVL.

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības 
„Gaujas Partnerība” birojā Ādažu novadā, 
Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
Rīcības programmas Eiropas Zivsaim-
niecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” 2009. – 2013. gadā ietvaros 
šādām aktivitātēm un rīcībām:

aktivitātes „Ciematu, kuros veic 
zivsaimniecības darbības, atjaunošana un 
attīstība” ietvaros šādām rīcībām:

1.1. rīcība „Sporta, kultūras, izglī-
tojošo, atpūtas un citu brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu attīstība, t.sk. 
nepieciešamās infrastruktūras nodrošinā-
šana, teritorijas labiekārtošana un visu 
iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, t.sk. 
starptautiskā mērogā”, pieejamais finan-
sējums 9473,16 LVL;

2.1. rīcība „Dabas resursu saglabāšana, 
sakopšana un aizsardzība”, pieejamais 
finansējums 5683,89LVL;

2.2. rīcība „Sporta, kultūras, izglī-
tojošo, atpūtas un citu brīvā laika pava-
dīšanas vietu (bērnu laukumi, sporta lau-
kumi, kultūras pasākumu un atpūtas vie-
tas, atrakciju vietas, parki /dārzi, ūdens-
objekti u.tml.) izveide un labie kārtošana, 
to pieeja mības un informācijas nodro-
šināšana, t.sk. kopīgu vai vienotu apskates/
atpūtas vietu maršrutu ievie šana”, pieeja-
mais finan sējums 11367,80 LVL;

aktivitātes „Ar zivsaimniecību un 

tūrismu saistītas maza mēroga infra-
struktūras un pakalpojumu attīstība” ietva-
ros šādām rīcībām:

3.2. rīcība „Tūrisma pakalpojumu un 
pakalpojumu ziv saimniecībai dažādošana 
vai pielāgošana personām ar funk-
cionāliem traucējumiem”, pieejamais 
finansējums 3789,27 LVL;

aktivitātes „Ekonomiskās darbības 
restrukturēšana, pārorien tācija un darbību 
dažādošana” ietvaros šādām rīcībām:

3.1. rīcība „Atbalsts nodarbinātības, 
t.sk. sociāli maz aiz sar gātām iedzīvotāju 
grupām, un mikrouzņēmējdarbības veici-
nāšanai un pakalpojumu dažādošanai”, 
pieejamais finansējums 7578,53 LVL.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību 
mērķiem, plānotajām darbībām, projektu 
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var 
iepazīties biedrībā „Gaujas Partnerība” 
Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 
2.stāvā, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas 
lapā www.lad.gov.lv un Ādažu novada 
domes mājas lapā www.adazi.lv.

2.stāva zālē rīko semināru „LEADER 
veida pasākumi lauku teritorijas attīstī-
bai”. Seminārā tiks stāstīts par to, kā aiz-
pildīt un iesniegt projektu iesniegumu 
veidlapas Eiropas Zivsaim niecības fonda 
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013. 
gadā pasākuma ietvaros. Vairāk informā-
cijas skatīt: www.adazi.lv. 
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 Biedr"bas �Gaujas Partner"ba� pazi#ojums

Semin$rs par LEADER 

veida pas$kumiem 

%da�u novad$
Biedrība „Gaujas Partnerība” šī gada 21. 

jūlijā plkst. 18:00 Ādažos, Gaujas ielā 16, 

Ādažu Brīvā 

Valdorfa skola
uzņem audzēkņus 2010./2011. 

mācību gadam

BĒRNUDĀRZĀ, PAMATSKOLĀ 
UN VIDUSSKOLĀ.

Vasaras periodā interesēties pa 
tālr. 29405547

!DA�U M!KSLAS UN M"ZIKAS SKOLA 
2010. / 2011. mācību gadā UZ#EM AUDZ$K#US 

šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:

mākslas nodaļā: no 8 g. v.; 
mūzikas nodaļā: 6 gadīgajās izglītības programmās ( pūšaminstrumentu spēle – flautas 
spēle, saksofona spēle, klarnetes spēle, trompetes spēle, mežraga spēle –, sitaminstrumentu spēle, 
kokles, ģitāras, akordeona spēle ) no 9 un10 g. v., 8 gadīgajās izglītības programmās ( klavier-
spēle, vijoļspēle, čella spēle, vokālā mūzika – kora klase ) no 7 g. v.

Papildus uzņemšana un iesniegumu pieņemšana interešu izglītības programmās no 
23. līdz 31. augustam plkst. 10.00 – 14.00.

VECUMS
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMA
NODARBĪBU 

ILGUMS

3 – 4 gadi Māksla, mūzika, ritmika 2 x nedēļā 60 min

5 – 6 gadi Māksla, mūzika, ritmika 2 x nedēļā (2 x 40 min)

7 gadi Māksla 2 x nedēļā (2 x 40 min)

7 – 9 gadi Mūzika 2 x nedēļā (2 x 40 min)

Bez vecuma ierobežojuma
Mūzikas instrumentu spēles 

individuālās nodarbības 
40 min 

Pieaugušie Māksla 1 x nedēļā 18.00 - 21.00

Ar priekšzināšanām mūzikā Orķestris Pēc vajadzības 

Informācija: www.adazumms.lv • e–pasts: makslu.skola@adazi.lv, janis.vuls@adazi.lv • 
tel.: 67997780, 29676566


