
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2017.gada 23.maijā                      Nr.122 

 

Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar 

dvēseli” 

 

Ādažu novada domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 16.martā izsludinātajā iedzīvotāju iniciatīvu 

atbalsta konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” (turpmāk – Konkurss) tika saņemti 25 projektu 

pieteikumi.  

Vērtēšanas komisija izvērtēja un atzina par atbilstošiem Konkursa nolikuma noteikumiem 23 no 

tiem. Konkursam piešķirtie finanšu līdzekļi EUR 20000 nav pietiekoši visiem  atbilstošajiem 

projektiem.  

Projektu “Es - harmonisks, vesels un aktīvs” un “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas 

sakopšana un labiekārtošana” vērtējums ir vienāds, bet projekta “Sakārtota vide fitnesa, spēka 

trīscīņas nodarbībām un bērnu rotaļām” vērtējums ir mazliet zemāks. Visi minētie projekti 

vērtējami kā sabiedrībai nozīmīgi, savukārt atlikušais Konkursa finansējums ir vien EUR 268,29.  

Pamatojoties uz Domes 2017.gada 28.februāra nolikumu Nr.3 „Atbalsta konkursa nolikums 

iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli” (turpmāk - Nolikums), Domes 2017.gada 9.marta 

rīkojumu Nr. ĀND/1-10-1/17/21 „Par vērtēšanas komisijas izveidošanu”, Konkursa vērtēšanas 

komisijas 2016.gada 16.maijā veiktās izvērtēšanas rezultātiem, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt papildu finanšu līdzekļus Konkursam 2450.69 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit 

eiro, 69 centi) apmērā, radot iespēju realizēt visus Konkursa nolikumam atbilstošos un 

sabiedrībai nozīmīgos projektus. 

2. Piešķirt Domes līdzfinansējumu projektu īstenošanai: 

2.1. „Dzīvo sapņu dārzs. Daba un Dzīvība tuvplānā” - 970,00 eiro; 

2.2. „Meža spēles brīvā dabā” – 1000,00 eiro; 

2.3. „Latviešu Mūzikas instrumentu darbnīca” – 999,00 eiro; 

2.4. „Spogulīt, spogulīt” – 922,08 eiro; 

2.5. „Skatuves tērpu izgatavošana Valdorfdraugu jauktajam korim "Saknes"” – 1000,00 eiro; 

2.6. „Mūzikas instrumentu izgatavošana tradīciju kopai ĀBOLS” – 503,15 eiro; 

2.7. „Svētku laiks!” – 878,44 eiro; 

2.8. „Darām šo un darām to” – 409,91 eiro; 

2.9. „Dekoratīvie stādījumi Ādažu Brīvās Valdorfa skolas Gaujas ielas fasādes pusē” – 

709,03 eiro; 

1.10. „Podnieku misija bērnu aktīvai atpūtai un rotaļām” – 977,81 eiro; 

1.11. „Skolas parka labiekārtošana” – 1000,00 eiro; 

1.12. „Ādažos, Pasta ielā 2 zaļo augi!” – 973,70 eiro; 
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1.13. „PII "Pasaku valstība" bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana un zonēšana” –1000,00 

eiro; 

1.14. „Dejot prieks” – 303,00 eiro; 

1.15. „Spēlēsim teātri!” – 993,24 eiro; 

1.16. „Radošai bērnībai” – 995,00 eiro. 

1.17. „Teritorijas labiekārtošana un bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija un pilnveidošana” – 

997,35 eiro; 

1.18. „Tuvāk zvaigžņu ceļam!” – 1000,00 eiro; 

1.19. “Deju solis krāsās” – 1000,00 eiro; 

1.20. “BMX velo sporta attīstība Ādažos” – 3000,00 eiro; 

1.21. “Es - harmonisks, vesels un aktīvs” – 740,00 eiro; 

1.22. “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas sakopšana un labiekārtošana” – 999,98 

eiro; 

1.23. “Sakārtota vide fitnesa, spēka trīscīņas nodarbībām un bērnu rotaļām” – 979,00 eiro. 

3. Uzdot domes izpilddirektoram noslēgt līgumus par Domes līdzfinansējuma piešķiršanu: 

3.1. lēmuma 1.1.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nodibinājuma “Dzīvo Sapņu 

Fonds” valdes locekli Jāni Kaļiņiču; 

3.2. lēmuma 1.2.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Meža spēles” projekta vadītāju Tamāru Kosmačevu; 

3.3. lēmuma 1.3.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar biedrības „Saules stariņi” 

valdes locekli Kristīni Voitovu; 

3.4. lēmuma 1.4.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas „Zumba ar Ievu” projekta vadītāju Ievu Ginteri; 

3.5. lēmuma 1.5.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas „Valdorfdraugu jauktais koris "Saknes"” projekta vadītāju Patriciju Siliņu; 

3.6. lēmuma 1.6.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas „Tradīciju kopa "Ābols” projekta vadītāju Inesi Krūzi; 

3.7. lēmuma 1.7.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar biedrības „Ādažu vidusskolas 

atbalsta biedrība” valdes locekli Juttu Ruku; 

3.8. lēmuma 1.8.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas „Tornado” projekta vadītāju Ivetu Gailīti; 

3.9. lēmuma 1.9.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 5.D klase” projekta vadītāju Valdi Špīsu; 

3.10. lēmuma 1.10.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Podnieku misija” projekta vadītāju Kasparu Šternu; 

3.11. lēmuma 1.11.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar biedrības „Privātā 

vidusskola ĀBVS” valdes priekšsēdētāju Kerolu Dāvidsoni; 

3.12. lēmuma 1.12.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar biedrības “Pasta iela 2, 

Ādaži” valdes locekli Ivetu Tomsoni; 

3.13. lēmuma 1.13.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas „Pasaka” projekta vadītāju Baibu Bergmani; 

3.14. lēmuma 1.14.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar biedrības „Sprigulis” 

projekta vadītāju Līgu Lancmani; 

3.15. lēmuma 1.15.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas „Mežavēju aktrisītes” projekta vadītāju Lindu Dzenžu; 

3.16. lēmuma 1.16.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas „13.grupiņas aktīvie vecāki” projekta vadītāju Lauru Indriksoni; 
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3.17. lēmuma 1.17.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Ādažu PII vecāku grupa “Bitītes”” projekta vadītāju Edgaru Duku; 

3.18. lēmuma 1.18.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas „Čaklās rokas” projekta vadītāju Sarmu Jēkabsoni; 

3.19. lēmuma 1.19.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas „ Dejotāju mākslinieciskā grupa” projekta vadītāju Kristīni Savicku; 

3.20. lēmuma 1.20.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar biedrības “Sporta klubs 

"BMX Ādaži"” valdes locekli Ģirtu Lūsi; 

3.21. lēmuma 1.21.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas „Par veselīgu un aktīvu vidi mūsu bērniem” projekta vadītāju Simonu Čaupalu; 

3.22. lēmuma 1.22.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Pirmā 29 aktīvisti” projekta vadītāju Elīnu Jurevicu; 

3.23. lēmuma 1.23.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai - ar biedrības “Garkalne strong” 

valdes priekšsēdētājs Rinaldu Staņislavski. 

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Sanda Kaša. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


