
5Ādažu Vēstis2010. gada 15. novembris
 

Inga Pērkone,

projektu vadītāja

2010. gadā Ādažu novadā tika uzsākta līdz 
šim nebijusi iespēja – LEADER veida 
pasākumu īstenošana šajā teritorijā. Kaut 
arī lielākajā Latvijas daļā LEADER pro-
gramma nav sveša un darbojas jau vairākus 
gadus, Ādažu iedzīvotāji praktiski ar to 
pirmo reizi varēja iepazīties šogad.

Pateicoties Ādažu novada iedzīvotāju, 
iestāžu un uzņēmumu iniciatīvai un atbals-
tam, 2009. gadā tika nodibināta vietējā 
rīcības grupa (biedrība „Gaujas Partnerība”), 
kas ir tiešais LEADER programmas 
ieviesējs Ādažu novadā. Lai nodrošinātu 
tiesisko pamatojumu LEADER program-
mas uzsākšanai Ādažu novadā, biedrība, 
pirmkārt, izstrādāja vietējo attīstības 
stratēģiju (tas ir vietējā līmeņa plānošanas 
dokuments, uz ko balstīties, plānojot 
LEADER projektus attiecīgajā novadā) un, 
otrkārt, izsludināja pieteikšanos atklātajos 
konkursos Lauku attīstības programmas 
(t.s.„lauku”) un Rīcības programmas (t.s. 
„zivju”) ietvaros.

Ikviens uzņēmējs, biedrība, pašvaldības 
iestāde vai atsevišķos gadījumos – arī fizis-
ka persona, iepazīstoties ar vietējo 
attīstības stratēģiju (turpmāk tekstā – 
stratēģija), kā arī sekojot līdzi informācijai 
par publicētajiem atklāto konkursu uzsau-
kumiem (projektu pieņemšanas sākumu), 
varēja izstrādāt projektu kādā no stratēģijā 
norādītajām rīcībām un iesniegt to 
biedrībā. Pēc 1. kārtas izsludināšanas 
konkursā par „lauku” programmas 
īstenošanu Ādažu novadā (no 12.04.2010. 
līdz 12.05.2010.) interesenti varēja iesn-
iegt projektus šādās rīcībās: 1.2. „Atbalsts 
iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai per-
soniskai izaugsmei un jaunu iemaņu 
iegūšanai”;

1.3. „Atbalsts iedzīvotāju un dažādu 
sabiedrības pārstāvju (bērnu, pusaudžu, 
pensionāru, invalīdu, sieviešu un citu) 
interesēm izveidotu vietējo rīcības grupu 
interešu aizsardzībai, t.sk. tiem nepie-
ciešamo telpu un materiāltehniskās bāzes 

(aprīkojuma un inventāra) nodrošināšanai, 
sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai”;

2.3. „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”;

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

4.1. „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”;

4.2. „Veicināt jaunāko tehnoloģiju 
izman tošanu kultūrizglītības programmu 
formālajos un neformālajos izglītības pro-
cesos, sekmējot inovāciju radīšanu un 
izplatīšanu”.

Savukārt no 15.07.2010. līdz 
15.08.2010. no tika projektu iesniegumu 
pieņemšana šādām rīcībām „zivju” pro-
grammas ietvaros:

1.1. „Sporta, kultūras, izglītojošo, 
atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu attīstība, t.sk. nepieciešamās 
infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas 
labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu 
iesaistīšana tajās, t.sk. starptautiskā 
mērogā”;

2.1. „Dabas resursu saglabāšana, sakop-
šana un aizsardzība”;

2.2. „Sporta, kultūras, izglītojošo, 
atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas vietu 
(bērnu laukumu, sporta laukumu, kultūras 
pasākumu un atpūtas vietu, atrakciju vietu, 
parku /dārzu, ūdensobjektu u.tml.) izveide 
un labiekārtošana, to pieejamības un 
informācijas nodrošināšana, t.sk. kopīgu vai 
vienotu apskates/atpūtas vietu maršrutu 
ieviešana”;

3.1. „Atbalsts nodarbinātības, t.sk. 
sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, 

un mikrouzņēmējdarbības veicināšanai un 
pakalpojumu dažādošanai”;

3.2. „Tūrisma pakalpojumu un pakalpo-
jumu zivsaimniecībai dažādošana vai 
pielāgošana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem”.

Kā Lauku attīstības programmas 
(„lauku”), tā arī Rīcības programmas 
(„zivju”) ietvaros biedrība saņēma 4 pro-
jektu iesniegumus. Tā kā „lauku” projektu 
pieņemšana tika uzsākta ātrāk, to vērtēšanas 
process jau ir noslēdzies un zināmi konkur-
sa rezultāti. Atbilstoši LAD atzinumam, ir 
apstiprināti visi 4 projektu iesniegumi. 
„Zivju” projektu vērtēšana biedrībā ir 
noslēgusies, taču turpinās LAD-ā. 
2010.  gadā noslēdzās „lauku” un „zivju” 
programmu 1.kārta Ādažu novadā, taču 
2011.gadā ikviens interesents varēs iesniegt 
savus projektus konkursa 2.kārtā. 

Noslēdzoties biedrībā iesniegto projektu 
iesniegumu vērtēšanai, tika secināts, ka 
Ādažu novada uzņēmumiem un biedrībām 
vai nu trūkst papildus informācijas par 
LEADER sniegtajām iespējām, vai arī 
piedāvātie projektu finansēšanas un 
īstenošanas nosacījumi nav bijuši saistoši. 
Saistībā ar LEADER programmas projektu 
īstenošanu jāņem vērā daudzi nosacījumi, 
ko regulē attiecīgie normatīvie akti, taču, lai 
nākotnē padarītu programmu pievilcīgāku 
ikvienam potenciālajam projektu iesnie-
dzējam, biedrība plāno veikt dažas izmaiņas, 
ko tā var ietekmēt pati (palielināt katrai 
rīcībai pieejamo finansējumu, palielināt 
maksimāli pieejamo attiecināmo izmaksu 
apjomu vienam projektam). Tas būs 
iespējams, veicot izmaiņas stratēģijā. Un, tā 
kā darbs pie tās aktualizācijas notiks 
2010.  gada novembrī, ne tikai biedrības 
biedri, bet ikviens, kam ir kādi priekšlikumi 
vai komentāri saistībā ar vietējo attīstības 
stratēģiju, var sazināties ar biedrību „Gaujas 
Partnerība” un izteikt savus ierosinājumus. 
Ar pašreizējo dokumenta versiju var 
iepazīties biedrībā „Gaujas Partnerība” 
(Gaujas ielā 33A, 239. kabinetā), kā arī 
mājas lapā  www.adazi.lv, sadaļā 
„Aktualitātes” / „LEADER”.
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