
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2018.gada 13.aprīlī                                                 Nr.69 

 

Par dalību projektu konkursā “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā 

ar NVO” 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izvērtēja Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2018.gada 

22.marta e-pasta vēstuli par Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta 

projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” atklāta projektu konkursa (turpmāk - Projektu 

konkurss) izsludināšanu. 

Konkursa mērķis ir atbalstīt pašvaldību iniciatīvas sadarbībā ar NVO ģimenēm draudzīgas vides 

veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā. Konkursa ietvaros tiks atbalstītas šādas 

aktivitātes:1) ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana un 2) nometņu organizēšana 

(izglītojošas, sporta, atpūtas un piedzīvojumu nometnes bērniem un/vai ģimenes nometne) vai uz 

ģimenes vērtību apzināšanos un pozitīvas attieksmes veidošanu sabiedrībā vērstu aktivitāšu un 

daudzbērnu ģimeņu godināšanu veicinošu aktivitāšu atbalstīšana (saieti, pasākumi u.c.). 

Kopējais programmas finansējums - 300 000 eiro. Katra plānošanas reģiona pašvaldībām ir 

pieejami 60 000 eiro. Viena konkursa projekta minimāli pieprasāmais valsts budžeta finansējums 

ir 5000 eiro, maksimāli pieprasāmais finansējums ir 20 000 eiro. 

Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir pašvaldībai, tai skaitā, sadarbībā ar NVO. Projektu 

iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 23.aprīlim un īstenošanas beigu termiņš ir līdz 

2018.gada 15.novembrim.  

Projektu uzraudzības komisija š.g. 9.aprīlī un Attīstības komiteja š.g. 10.aprīlī atbalstīja 

iespējamās projekta alternatīvas: 

1) 1.alternatīva. Izveidot infrastruktūru tematiski izglītojošam pundurdzīvnieku dārzam 

“Dzīvo sapņu dārzs”, Līgo laukuma daļā, uz domei piederošas zemes gabala Gaujas ielā 

10A, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra Nr.80440070362, ~1970 m2 platībā (1.pielikums), 

un organizēt tajā tematiskos pasākumus ģimenēm ar bērniem. Projekta indikatīvās 

attiecināmās izmaksas līdz 23 810 eiro, tajā skaitā valsts budžeta finansējums līdz 20 000 

eiro (84%) un pašvaldības finansējums līdz 3810 eiro (16%); 

2) 2.alternatīva. Pagarināt esošo koka laipu gar Vējupi, uz domei piederošajiem zemes 

gabaliem ar kadastra Nr. 80440080203 un Nr. 80440080204 un virzot pa Vējupes tauvas 

joslu gar privātam īpašniekam piederošu zemes gabalu ar kadastra Nr.80440080253 

(2.pielikums), un veidot atpūtas, izglītojošus un radošus vides elementus ģimenēm ar 

bērniem, kā arī organizēt tematiskos pasākumus. Projekta indikatīvās attiecināmās 

izmaksas līdz 23 810 eiro, tajā skaitā valsts budžeta finansējums līdz 20 000 eiro (84%) 

un pašvaldības finansējums līdz 3810 eiro (16%). 



 

1.alternatīvā tika ņemta vērā vēsturiskā pieredze, ka “Dzīvo sapņu dārzs” darbojās 2016. un 2017. 

gada pavasara-rudens sezonā, radot vietu iedzīvotājiem un viesiem, t.sk., ģimenēm ar bērniem, 

izglītojošu pasākumu organizēšanai, dabas un dzīvnieku iepazīstināšanai, izklaidei un apskatei, 

vienlaikus tā platība un infrastruktūra nebija pietiekoša šādu aktivitāšu turpmākai nodrošināšanai. 

Ādažos būtu veidojams lielāks pasākums, radot daudzveidīgākas iespējas tematiski izglītojošu 

pasākumu organizēšanai un pundurdzīvnieku izvietošanai, kā arī kvalitatīvai laika pavadīšanai 

ģimenēm ar bērniem, ka arī tūristiem, vienlaikus vizuāli papildinot Ādažu ciema centra ainavu. 

1.alternatīvas īstenošanai ir panākta vienošanās ar nodibinājuma “Dzīvo sapņu fonds” valdes 

locekli Jāni Kaļiņiču, kā sadarbības partneri projekta īstenošanā, izvietojot un uzturot 

pundurdzīvniekus pavasara–rudens sezonā, ar perspektīvu to veikt arī ziemā, atkarībā no līdzekļu 

pieejamības infrastruktūras izveidošanai. 

1.alternatīva, salīdzinot ar 2.alternatīvo, uzskatāma par oriģinālāku no projekta konkurētspējas 

viedokļa, tādējādi būtu atbalstāma. 

Vienlaicīgi, ir saņemts izraksts no biedrības “Gaujas Partnerība” 10.04.2018. kopsapulces 

lēmuma Nr.3 “Par biedrības projektiem”, ka biedrība piekrīt piedalīties projektā kā sadarbības 

partneris, nodrošinot publicitātes pasākumus tā apstiprināšanas gadījumā. 

Piedaloties projektā dome veicinās Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam 

(turpmāk – Attīstības programma) šādu vidēja termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu: 

 VTP3 “Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga 

vide” (uzdevumi: U3.1.1. “Nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanu”, U3.1.2. “Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību”, U3.1.5. “Attīstīt 

rotaļu, sporta un atpūtas laukumus”); 

 VTP6 “Attīstīt tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas” (uzdevumi: U6.2.1. 

“Stiprināt novada tēlu un atpazīstamību”, U6.2.2. “Attīstīt tūrisma infrastruktūru Ādažu 

novadā”, U6.2.4. “Nodrošināt atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko 

bāzi”, U6.2.5. “Izveidot un popularizēt tūrisma iespējas Ādažu novadā”); 

 VTP15 “Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām” (uzdevums 

U15.1.2. “Sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskām organizācijām”). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. punktu, Ādažu novada Attīstības programmas (2016-

2022) vidējā termiņa prioritātēm VTP3, VTP6 un VTP15, kā arī to, Attīstības komitejas 

10.04.2018. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt domes dalību projektu konkursā ar projektu “Dzīvo sapņu dārzs” Līgo laukumā, 

pašvaldībai piederošā zemes gabalā Gaujas ielā 10A, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra 

Nr.80440070362, ~1970 m2 platībā. 

2. Uzdot Attīstības un investīciju daļas vadītājai Initai Henilanei organizēt projekta ar 

attiecināmajām izmaksām līdz 23 810 eiro pieteikuma iesniegšanu VRAA līdz š.g. 

23.aprīlim. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā uzdot: 

3.1. Attīstības un investīciju daļai: 

3.1.1. organizēt projekta īstenošanu līdz 2018.gada 15.novembrim; 



 

3.1.2. nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo domes līdzfinansējumu 

attiecināmajām izmaksām līdz 3810 eiro no daļas budžeta tāmes līdzekļiem 

2018.gadā; 

3.2. Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot: 

3.2.1. sadarbības līguma projektu ar nodibinājumu “Dzīvo sapņu fonds” par 

pundurdzīvnieku izvietošanu, uzturēšanu un tematisko pasākumu organizēšanu 

ģimenēm ar bērniem, uz 3 gadiem no projekta pabeigšanas; 

3.2.2. sadarbības līguma projektu ar biedrību “Gaujas partnerība” par publicitātes 

nodrošināšanu, uz 3 gadiem no projekta pabeigšanas; 

3.3. Saimniecības un infrastruktūras daļai nodrošināt pašvaldības infrastruktūras 

apsaimniekošanu un uzturēšanu projekta ietvaros. 

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


