
Inga Pērkone,

projektu vadītāja

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludi-
na atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības 
programmas 2007. – 2013. gadam pasā-

kuma „Vietējās attīstības stratēģijas” 
ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2011. gada 15. aprīļa līdz 2011. gada 

16. maijam plkst.15.00. Otrajā kārtā pie-
ejamais publiskais finansējums ir 
69  253,53 LVL. Projektu iesniegumi jāie-
sniedz biedrības „Gaujas Partnerība” biro-
jā 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 dzī-

ves kvalitātes veicināšana vietējo attīstī-

bu stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādī-
šana un infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un intere-
šu klubu, kultūras, vides aizsardzības, 

sporta un cita brīvā laika pavadīšanas akti-
vitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotā-
jiem” ietvaros šādai rīcībai:

1.1. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmā-
cībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūša-
nai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai 
nepieciešamo materiālo resursu pieejamī-
bai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, 
kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociā-
lais, fiziskais, garīgais stāvoklis”, pieejamais 
finansējums 32  114,97 LVL;

aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīko-
juma, informācijas tehnoloģiju un pro-
gram mu nodrošinājuma iegāde un uzstā-
dīšana un infrastruktūras izveide pakalpo-
jumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedza-
mībai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros 
šādām rīcībām:

2.2. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju un 
dažādu sabiedrības pārstāvju interesēm 
izveidotu vietējo rīcības grupu interešu 
aizsardzībai, jaunu alternatīvu sociālo un 
sadzīves pakalpojumu izveidei un esošo 
sociālo un sadzīves pakalpojumu kvalitā-
tes uzlabošanai un pilnveidošanai, t.sk. 
tiem nepieciešamo telpu un materiālteh-
niskās bāzes (aprīkojuma un inventāra) 
nodrošināšanai, sabiedrisko aktivitāšu rea-
lizēšanai”, pieejamais finansējums 
26  215,46 LVL;

3.3. rīcība „Uzņēmējdarbības, t.sk. 

individuālās nodarbinātības, attīstīšanai 
nepieciešamās infrastruktūras izveide un 
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana”, 
pieejamais finansējums 10  923,10 LVL.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var 
iepazīties un projekta iesniegumus var 
iesniegt biedrībā „Gaujas Partnerība”, 
Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 
2.stāvā, arī Lauku atbalsta dienesta mājas 
lapā www.lad.gov.lv un Ādažu novada 
domes mājas lapā  www.adazi.lv. Kontakt-
personas: ELFLA administratīvā vadītāja 
Gunta Dundure (tālrunis: 67996086, 
e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv), ELFLA 
finanšu vadītājs Jānis Pērkons (tālrunis: 
26474978, e-pasts: gaujaspartneriba@
inbox.lv).

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstī-
bas vērtēšana atbilstoši vispārējiem un spe-
cifiskajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, 
piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritē-
rijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 
(0 = „neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „apmie-
rinoši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja 
vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu 
skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pre-
tendentam, kas ieguvis lielāku punktu skai-
tu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā 
noteiktajam īpašajam kritērijam. Mini mā-
lais punktu skaits, lai par projektu sniegtu 
pozitīvu atzinumu, – 16 punkti. 
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Atnāc, kaut uz brīdi atnāc,
Kaut ar steiga, kaut ar laika maz…

ABSOLVENTU SALIDOJUMS  
Ādažu vidusskolā š.g.14. maijā

Mīļi aicināti visi Ādažu pamatskolas un Ādažu vidusskolas 
bijušie skolēni, skolotāji un darbinieki

• Koncerts Ādažu kultūrizglītības centrā plkst.18.00

• Balle Ādažu vidusskolā plkst.21.00 (tikšanās skolā no plkst.20.30)

Dalības maksa ballei 5,-Ls, ieejas kartes var iegādāties 
Ādažu kultūrizglītības centrā vai salidojuma dienā Ādažu vidusskolā

Lūgums līdz 10. maijam pieteikties (norādot izlaiduma gadu)  
pa telefonu 67996165 vai elektroniski vidusskola@adazi.tl.lv



Inga Pērkone,

projektu vadītāja

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina 
atklāta konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 2. kārtu Rīcības programmas 
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam pasā-

kuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īste-

nošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīs-
tības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2011. gada 15. aprīļa līdz 2011. gada 16. 

maijam plkst.15.00. Otrajā kārtā pieejamais 
publiskais finansējums ir 60  815,05 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. gadam ietvaros 

šādām aktivitātēm un rīcībām:

aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaim-
niecības darbības, atjaunošana un attīstība” 
ietvaros šādai rīcībai:

2.1. rīcība „Sporta, kultūras, izglītojošo, 
atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivi-
tāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un 
labiekārtošana, to pieejamības un informāci-
jas nodrošināšana, t.sk. nepieciešamās infra-
struktūras nodrošināšana, teritorijas labiekār-
tošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana 
tajās (arī starptautiskā mērogā), dabas resursu 
saglabāšana, sakopšana un aizsardzība”, pie-
ejamais finansējums 38 079,46 LVL;

aktivitātes „Ekonomiskās darbības 
restrukturēšana, pārorientācija un darbību 
dažādošana” ietvaros šādai rīcībai:

3.1. rīcība „Atbalsts nodarbinātības, t.sk. 
sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, 
un mikrouzņēmējdarbības veicināšanai un 
pakalpojumu dažādošanai”, pieejamais 
finansējums 7 578,53 LVL;

aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūris-
mu saistītas maza mēroga infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstība” ietvaros šādai rīcībai:

3.2. rīcība „Tūrisma pakalpojumu un 
pakalpojumu zivsaimniecībai dažādošana 
vai pielāgošana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem”, pieejamais finansējums 
15 157,06 LVL.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepa-
zīties un projektu iesniegumus var iesniegt 
biedrībā „Gaujas Partnerība”, Ādažu nova-
dā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2.stāvā, arī 
Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.
lad.gov.lv un Ādažu novada domes mājas 
lapā  www.adazi.lv. Kon takt personas: EZF 
administratīvā vadītāja Ineta Martuzāne 
(tālrunis: 29254554, e-pasts: legendagold@
apollo.lv), EZF finanšu vadītājs Jānis 
Pērkons (tālrunis: 26474978, e-pasts: gau-
jaspartneriba@inbox.lv).

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstī-
bas vērtēšana atbilstoši vispārējiem un spe-
cifiskajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, 
piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritē-
rijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 
= „neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „apmieri-
noši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja vai-
rāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu 
skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta preten-
dentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu 
atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteik-
tajam īpašajam kritērijam. Minimālais pun-
ktu skaits, lai par projektu sniegtu pozitīvu 
atzinumu, – 16 punkti. 
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Lai pilnveidotu bezdarbnieku apmācību, 
turpmāk ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
atbalstu tajā ieviesīs jaunu apmācību 
kuponu sistēmu jeb principu „nauda seko 
bezdarbniekam”. 

Tas nozīmē, ka turpmāk bezdarb-
nieks, kurš vēlēsies iesaistīties bezdarb-
nieku apmācībā un apgūt kādu konkrē-
tu izglītības programmu, varēs saņemt 
noteiktas finansiālās vērtības apmācību 
kuponu. Minētā kupona pamatvērtība 
būs atkarīga no izvēlētā apmācības veida 
un izglītības programmas. Proti, pirmā 
kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālāk-
izglītības programmām ar mācību ilgu-
mu 480 mācību stundas kupona pamat-
vērtība būs 375 lati. 

Savukārt otrā kvalifikācijas līmeņa pro-
fesionālās tālākizglītības programmām ar 
mācību ilgumu 480 mācību stundas kupo-
na pamatvērtība būs 375 lati, bet ar 640 
mācību stundām – 500 lati. 

Trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālās 

tālākizglītības programmām ar mācību 
ilgumu 960 mācību stundas kupona 
pamatvērtība būs 750 lati.

Profesionālās pilnveides izglītības pro-
grammām ar mācību ilgumu no 160 līdz 
320 stundām – 250 lati.

Norādītās apmācību kuponu pamat-
vērtības atkarībā no apgūstamā profesio-
nālās tālākizglītības programmu grupas 
tiks reizinātas ar noteiktu koeficientu, kas 
rezultātā veidos kopējo apmācību kupona 
finansiālo vērtību.

To paredz 8. februārī valdībā apstipri-
nātās izmaiņas ESF programmas „Cilvēk-
resursi un nodarbinātība” aktivitātē „Bez-
darbnieku un darba meklētāju apmācība”.

Līdz ar to gan šobrīd, gan arī turpmāk 
Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie 
bezdarbnieki un darba meklētāji dažādās 
izglītības iestādēs var apgūt apmācību 
programmas kvalifikācijas celšanai vai 
pārkvalifikācijai. Apmācība tiek organizē-
ta saskaņā ar darba tirgus pieprasījumu. 

Minēto apmācību laikā tiek maksāta 
arī stipendija 70 latu apmērā par kalendā-
ro mēnesi, bet pēc apmācību beigām bez-
darbnieks saņem profesionālās kvalifikā-
cijas apliecību vai profesionālās pilnveides 
izglītības apliecību, vai neformālās izglītī-
bas programmu apguves ietvaros iegūto 
zināšanu apliecinošu dokumentu. 

Tāpat bezdarbniekiem ir iespēja 
iesaistīties apmācībās pie darba devēja 
tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai, 
praktiski apgūstot darbam nepieciešamās 
zināšanas. Praktiskā apmācība ietver 
darba iemaņu un profesionālo prasmju 
atjaunošanu, kas ilgst ne vairāk kā trīs 
mēnešus, kā arī jaunas profesijas apguvi, 
kuras kopējais ilgums nevar pārsniegt 
sešus mēnešus. Praktisko apmācību orga-
nizē, ja darba devējs uzņemas saistības 
pēc apmācības beigšanas pieņemt bez-
darbnieku darbā. Iesaistoties šajā pasāku-
mā, bezdarbnieks ik mēnesi saņem sti-
pendiju 70 latu apmērā. 


