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Biedrības „Gau.as Partnerība” paziņo.ums

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ  

EIROPAS SAVIENĪBA

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina 
atklāta konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības prog-
rammas 2007.–2013. gadam pasākuma 
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2012. gada 15. oktobra līdz 2012. gada 

16. novembrim plkst.14.00.
Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais 

finansējums ir 78 423,07 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrī-

bas „Gaujas Partnerība” birojā Ādažu 

novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 
2.  stāvā, 240.  kabinetā.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 

Lauku attīstības programmas 2007. – 
2013.  gadam 4. ass 413. pasākuma 

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzī-

ves kvalitātes veicināšana vietējo attīstī-

bas 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 interešu 

klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietva-
ros šādai rīcībai:

1.1. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmā-
cībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegū-
šanai, 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”, pieeja-
mais finansējums 32 046,82 LVL;

aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un program-
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EIROPAS SAVIENĪBA

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina 
atklāta konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 4. kārtu Rīcības programmas 
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam 
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģi-

ju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietē-
jās attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2012. gada 15. oktobra līdz 2012. gada 

16. novembrim plkst.14.00.
Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais 

finansējums ir 53 427,86 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības 

„Gaujas Partnerība” birojā Ādažu novadā, 
Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 240. kabi-
netā.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 

Rīcības programmas Eiropas Zivsaim-
niecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģi-

ju īstenošana” 2009.–2013. gadam ietva-

ros šādām aktivitātēm un rīcībām:

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

2.1. rīcība „Sporta, kultūras, izglīto-
jošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadī-
šanas aktivitāšu un īstenošanas vietu 
attīstība, izveide un labiekārtošana, to 

pieejamības un informācijas nodrošinā-
šana, t.sk. nepieciešamās infrastruktūras 
nodrošināšana, teritorijas labiekārtoša-
na un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana 
tajās (arī starptautiskā mērogā), dabas 
resursu saglabāšana, sakopšana un aiz-
sardzība”, pieejamais finansējums 
29  258,95 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 veici-
nāšanai un pakalpojumu dažādošanai”, 
pieejamais finansējums 4 833,78 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 dažādoša-
na vai pielāgošana personām ar funkcio-
nāliem traucējumiem”, pieejamais finansē-
jums 19  335,13 LVL.

Ar „Vietējās attīstības stratēģiju” var 
iepazīties un projektu iesniegumus var 
iesniegt biedrībā „Gaujas Partnerība”, 
Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 
2. stāvā, 240. kabinetā, Lauku atbalsta die-

nesta mājas lapā www.lad.gov.lv, Ādažu 
novada domes mājas lapā www.adazi.lv un 
biedrības „Gaujas Partnerība” mājas lapā 
www.gaujaspartneriba.lv. Projekta iesnie-
gumu elektroniska dokumenta formā, 
parakstītu ar elektronisko parakstu un 
apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko 
dokumentu likumā noteiktā kārtībā var 
iesniegt sūtot uz e-pastu: lad@lad.gov.lv 

Kontakt per sonas: EZF administratīvā 
vadītāja Ineta Martuzāne (tālrunis: 
29254554, e-pasts: legendagold@apollo.lv), 
EZF finanšu vadītājs Jānis Pērkons (tālru-
nis: 26474978, e-pasts: gaujaspartneriba@
inbox.lv).

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstī-
bas vērtēšana saskaņā ar vispārējiem un 
specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem 
notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēša-
nas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 

līdz 2 (0 = „neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = 
„apmierinoši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti 
labi”). Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienā-
du punktu skaitu, priekšroka tiek dota 
atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku 
punktu skaitu atbilstoši „Vietējā attīstības 
stratēģijā” noteiktajam īpašajam kritēri-
jam. Minimālais punktu skaits, lai par 
projektu sniegtu pozitīvu atzinumu, – 16 
punkti. 
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mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 
vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām 
rīcībām:

3.3. rīcība „Uzņēmējdarbības, t.sk. 
individuālās nodarbinātības, attīstīšanai 
nepieciešamās infrastruktūras izveide un 
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana”, 
pieejamais finansējums 15 774,13 LVL.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 

Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.
gadam 3. ass 411. pasākuma „Konku rēt-

spējas veicināšana vietējo attīstības stra-

tēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros 

šādām aktivitātēm un rīcībām:

aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un program-
mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide lauksaimniecības 
produktu ražošanai un pirmapstrādei, 
ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepa-
košanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kul-
tūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, 
stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu 
iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkoša-
na” ietvaros šādai rīcībai:

3.4. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības 
produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā 
arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu 
stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, 
žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un 
stādījumu ierīkošana”, pieejamais finansē-
jums 14  827,99 LVL;

aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un program-
mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide lauksaimniecības 
produktu pārstrādei un pirmapstrādei 
mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai” ietvaros šādai 
rīcībai:

3.5. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei un pirmapstrādei 
mājas apstākļos”, pieejamais finansējums 
15 774,13 LVL. 

Ar „Vietējās attīstības stratēģiju” var 
iepazīties un projekta iesniegumus var 
iesniegt biedrībā „Gaujas Partnerība”, 
Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 
2.stāvā, 240.kabinetā. Lauku atbalsta 
dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, 
Ādažu novada domes mājas lapā www.
adazi.lv un biedrības „Gaujas Partnerība” 

mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv. 
Projekta iesniegumu elektroniska doku-
menta formā, parakstītu ar elektronisko 
parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu 
Elektronisko dokumentu likumā noteik-
tā kārtībā var iesniegt sūtot uz e-pastu: 
lad@lad.gov.lv .  Kontaktpersonas : 
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 saskaņā ar vispārējiem un 
specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, 
piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritē-
rijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = 
„neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „apmierino-
ši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja vairāki 
projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, 
priekšroka tiek dota atbalsta pretenden-
tam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbil-
stoši „Vietējā attīstības stratēģijā” noteikta-
jam īpašajam kritērijam. Minimālais pun-
ktu skaits, lai par projektu sniegtu pozitīvu 
atzinumu, – 16 punkti. 

ELZA MITRIĶE  01.07.1929.  21.08.2012.

83 gadu vecumā mūžībā aizgājusi 

Elza Mitriķe. 

Viena no slavenākajām kolhoza 
„Ādaži” veterānēm, slaucēja – pirm-
rindniece, Sociālistiskā Darba Varone 
(1985.), LPSR Nopelniem bagātā lauk-
saimniecības darbiniece (1978.). Tāda īsa 
un lakoniska informācija lasāma enciklo-
pēdijā. Tā dažos vārdos izteikts visa cilvē-
ka darba mūžs, bet tās ir dienas, nedēļas 
un mēneši. Visa darba dzīve aizritējusi 
„Ceros” – te piedzimuši, izauguši, izsko-
loti Elzas meita Dace un dēls Jānis. 
Strādājot fermā, Elzas darba diena sākās 
visagrāk, un visi vēl gulēja saldā miegā, 
kad slaucenē krājās pirmie piena litri, jo 
piena mašīna ieradās noteiktā laikā, kavē-
ties nedrīkstēja. Vieglāk kļuva tad, kad 

fermā ierīkoja mehanizētās slaukšanas 
iekārtas. 

Elzas dzīvē jaunu prieku un jēgu sagā-
dāja meitas dvīnīši Kaspars un Gatis, kuri 
tagad izauguši lieli, ir izskoloti un strādā 
savā profesijā. Drīz arī dēla ģimenē ienāk 
Elzas mazmeita Sanita un mazdēls Jānis. 
Sanita kļūst par īstu palīgu nedēļas noga-
lēs un, neviena nemudināta, atrod darā-
mos darbus, lai atvieglotu „mimim” (tā 

mazbērni sauca savu omīti) darba soļus. 
Elza priecājās par saviem mazmazbēr-
niem  – Sanitas un Jāņa bērniem. „Ceru” 
mājās vasarās vienmēr čaloja radu bērnu 
balsis – ciemojās gan māsas meitas, gan 
vīra brāļa mazbērni, katram labu vārdu 
Elza atrada, ko pateikt. Elzai ļoti patika 
apmeklēt koncertus un teātra izrādes. 
Viņas darbs tika arī valstiski novērtēts  – 
tika piešķirts ceļojums apkārt Eiropai, un 
Elza pirmā redzēja un stāstīja par to 
pasauli, kas bija aiz mums toreiz aizliegta 
„dzelzs priekškara”, par redzēto varēja 
klausīties kā pasakā.

Elzai patika svinības, svētki, lielas kar-
tupeļu rakšanas talkas, kur nevarēja iztikt 
bez jokiem un smiekliem. Viņa prata 
uz klausīt savējos un kā sargeņģelītis spēja 
nomierināt un palīdzēt ar padomu. Pati 
par savām problēmām Elza nežēlojās, kaut 
arī smagais darbs ar gadiem lika sevi just, 
veselība sāka niķoties. 

Sāp, ļoti sāp mīļās māmiņas zaudējums. 
Sāpes ar laiku pamazām pierimst, bet 
atmiņas paliek un paliks mūžīgi.

Rita Ulpe


