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PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

"IEDRöBASįu'AUJASį0ARTNERöBAvįPAZIěOJUMS
Inga Zvidra,
projektu vadītāja

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2010. gada 12. aprīļa līdz 2010. gada
12. maijam plkst.15:00. Pirmajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 34446,92
LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības
„Gaujas Partnerība” birojā – Ādažu novadā,
Ādažos, Gaujas ielā 33a, 2. stāvā.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.
gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem
iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:
2.3. rīcība „Jaunu alternatīvo sociālo un
sadzīves pakalpojumu izveide un esošo sociālo un sadzīves pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana un pilnveidošana dažādām
sociālām grupām, t.sk. pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo telpu vienkāršota
rekonstrukcija, iekārtošana un materiāltehniskās bāzes (aprīkojuma un inventāra)
iegāde”, pieejamais finansējums 5167,04
LVL;
3.3. rīcība „Uzņēmējdarbības, t.sk.
individuālās nodarbinātības attīstīšanai
nepieciešamās infrastruktūras izveide un
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana”,
pieejamais finansējums 5167,04 LVL;
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu
(tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā
laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:
1.2. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei
un jaunu iemaņu iegūšanai”, pieejamais
finansējums 5167,04 LVL;
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1.3. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju un
dažādu sabiedrības pārstāvju (bērnu, pusaudžu, pensionāru, invalīdu, sieviešu un
citu) interesēm izveidotu vietējo rīcības
grupu interešu aizsardzībai, t.sk. tiem
nepieciešamo telpu un materiāltehniskās
bāzes (aprīkojuma un inventāra) nodrošināšanai, sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai”, pieejamais finansējums 5167,04 LVL;
4.1. rīcība „Radīt kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamos materiālos resursus un
nodrošināt to pieejamību visiem cilvēkiem
neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”, pieejamais finansējums 6889,38 LVL;
4.2. rīcība „Veicināt jaunāko tehnoloģiju
izmantošanu kultūrizglītības programmu
formālajos un neformālajos izglītības procesos, sekmējot inovāciju radīšanu un
izplatīšanu”, pieejamais finansējums
6889,38 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, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā
www.lad.gov.lv un Ādažu novada domes
mājas lapā www.adazi.lv.

Biedrība „Gaujas Partnerība” 31. martā, plkst. 17.00,
Gaujas ielā 16, Ādažos, 2.stāva zālē rīko semināru
„LEADER veida pasākumi lauku teritorijas attīstībai”
(par to, kā aizpildīt un iesniegt projektu iesniegumu veidlapas
LAP pasākuma ietvaros). Vairāk informācija: www.adazi.lv.
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Redaktore Astrīda Spilva,
mob. tālr. 29173886.
www.adazi.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu
pareizību atbild tos sniegusī amatpersona,
citos gadījumos – raksta
autors, intervijās arī intervējamais.

