
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2015.gada 26.maijā                    Nr. 103 

 

Par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta konkursā iedzīvotāju 

iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli” 

 

Ādažu novada domes izsludinātajā iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā „Sabiedrība ar 

dvēseli” (turpmāk tekstā – Konkurss) tika saņemts 21 projektu pieteikums: 

Nr. 

Projekta 

iesniegšanas 

datums 

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums 

Domes 

finansējums 

(EUR) 

1 25.03.2015. Biedrība „Garkalne strong” Spēka trīscīņa un fitnesa 

attīstība 

1 000,00 

2 07.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Fotomirklis” 

Līdz varavīksnei tikt! 898,00 

3 15.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Pasta iela 4/2 „Jaunie kaimiņi 

atkal apvienojas”” 

Kāpņu telpas grīdas 

seguma nomaiņa Pasta ielā 

4/2 (dzīvokļi 19-24) 

1 000,00 

4 16.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Stirnenieki” 

Gaisma Stirnu ielā 3 000,00 

5 17.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Ūbeļu ielas 13 nama 

iedzīvotāji” 

Atpūtas vietas iekārtošana 

jaunām ģimenēm 

Podniekos 

1 000,00 

6 17.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Ozolu mājas iemītnieki” 

Ar darbu visu spējam 2 953,15 

7 17.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Pasaku valstības draugi” 

Tautastērpi Pasaku 

valstībai 

963,35 

8 17.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Garkalnes ciema iedzīvotāju 

grupa” 

Garkalnes ciema publiskās 

slidotavas – hokeja 

laukuma labiekārtošana 

2 989,00 

9 17.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Pirmā 29” 

Atpūtas laukuma izveide 1 000,00 

10 17.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Gaujas ritmi” 

Saules tonis 2 970,60 

11 17.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Par veselīgu un aktīvu vidi 

mūsu bērniem” 

Es – harmonisks, vesels un 

aktīvs 

623,50 

12 17.04.2015. Biedrība „Eiritmija” Pasakas „Kristāla lode” 642,81 



 

Nr. 

Projekta 

iesniegšanas 

datums 

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums 

Domes 

finansējums 

(EUR) 

eiritmisks uzvedums 

13 17.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Pirmā iela 21” 

Kāpņu remonts Pirmā ielā 

21 (dzīvokļi 17-26) 

1 000,00 

14 17.04.2015. Biedrība „Ādažu vidusskolas 

atbalsta biedrība” 

Āra klases ierīkošana 

Ādažu vidusskolā 

701,72 

15 17.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„13.grupiņas darba rūķi” 

Gudrs – aktīvs – vesels 977,11 

16 17.04.2015. Biedrība „Gaujas Partnerība” Radošās darbnīcas – nāc 

un piedalies! 

1 000,00 

17 17.04.2015. Biedrība „Strautkalnu 

sabiedriskās dzīves skola” 

Mandalu ceļš 3 000,00 

18 17.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 

3.D klases skolotāju, skolēnu 

un skolēnu vecāku apvienība” 

Līdzsvara un koordinācijas 

tiltiņš 

643,52 

19 17.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Ciemata „Ķurzuļi” 

iedzīvotāju grupa” 

Bērnu rotaļu laukums 

„Ķurzuļos” 

3 000,00 

20 17.04.2015. Reliģiska organizācija 

„Misijas baptistu draudze” 

Vasaras Bībeles skola 

bērniem 

1 000,00 

21 17.04.2015. Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„Tradīciju kopa „Ābols”” 

Ādažu tradīciju kopas 

„Ābols” skatuves tērpu 

šūšana 

996,85 

 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2015.gada 24.februārī apstiprināto Konkursa nolikumu 

(protokols Nr.3 § 13), Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja iesniegtos projektus, piešķīra tiem 

punktus un Finanšu komiteja 2015.gada 19.maijā atbalstīja Konkursa rezultātus. Atbilstoši 

Konkursa nolikuma 6.6.punktam, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Palielināt Atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli” pašvaldības 

kopējo līdzfinansējumu par 4 015,80 EUR.  

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu šādu projektu realizācijai: 

Nr. Projekta nosaukums 
Domes finansējums 

(EUR) 

18 Līdzsvara un koordinācijas tiltiņš 643,52 

14 Āra klases ierīkošana Ādažu vidusskolā 626,72 

21 Ādažu tradīciju kopas „Ābols” skatuves tērpu šūšana 896,85 

16 Radošās darbnīcas – nāc un piedalies! 1 000,00 



 

Nr. Projekta nosaukums 
Domes finansējums 

(EUR) 

7 Koncerttērpi Pasaku valstībai 963,35 

1 Spēka trīscīņa un fitnesa attīstība 1 000,00 

8 Garkalnes ciema publiskās slidotavas – hokeja laukuma 

labiekārtošana 

2 988,90 

19 Bērnu rotaļu laukums „Ķurzuļos” 2 999,32 

10 Saules tonis 982,00 

15 Gudrs – aktīvs – vesels 977,11 

12 Pasakas „Kristāla lode” eiritmisks uzvedums 642,81 

6 Ar darbu visu spējam 1 000,00 

11 Es – harmonisks, vesels un aktīvs 777,09 

5 Atpūtas vietas iekārtošana jaunām ģimenēm Podniekos 900,00 

2 Līdz varavīksnei tikt! 898,13 

20 Vasaras Bībeles skola bērniem 720,00 

17 Mandalu ceļš 3 000,00 

13 Kāpņu remonts Pirmā ielā 21 (dzīvokļi 17-26) 1 000,00 

9 Atpūtas laukuma izveide 1 000,00 

3 Kāpņu telpas grīdas seguma nomaiņa Pasta ielā 4/2 (dzīvokļi 19-

24) 

1 000,00 

 Pieprasītais finansējums kopā: 24 015,80 

3. Atbalstīt līgumu slēgšanu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu šādu projektu 

īstenošanai: 

3.1. Ar projekta „Līdzsvara un koordinācijas tiltiņš” iesniedzēju – nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas projektu vadītāju Ilzi Mūrnieci. 

3.2. Ar projekta „Āra klases ierīkošana Ādažu vidusskolā” iesniedzēju – biedrības valdes 

locekli Aigaru Bāliņu. 

3.3. Ar projekta „Ādažu tradīciju kopas „Ābols” skatuves tērpu šūšana” iesniedzēju – 

nereģistrētas iedzīvotāju grupas projektu vadītāju Inesi Krūzi. 

3.4. Ar projekta „Radošās darbnīcas – nāc un piedalies!” iesniedzēju – biedrības valdes 

locekli Inetu Martuzāni. 

3.5. Ar projekta „Koncerttērpi Pasaku valstībai” iesniedzēju – nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas projektu vadītāju Rotu Egli. 

3.6. Ar projekta „Spēka trīscīņa un fitnesa attīstība” iesniedzēju – biedrības valdes locekli 

Alekseju Banzeruku. 

3.7. Ar projekta „Garkalnes ciema publiskās slidotavas – hokeja laukuma 

labiekārtošana” iesniedzēju – nereģistrētas iedzīvotāju grupas projektu vadītāju Jāni 

Vaivadu. 

3.8. Ar projekta „Bērnu rotaļu laukums „Ķurzuļos”” iesniedzēju – nereģistrētas 

iedzīvotāju grupas projektu vadītāju Elitu Pētersoni. 



 

3.9. Ar projekta „Saules tonis” iesniedzēju – nereģistrētas iedzīvotāju grupas projektu 

vadītāju Mārtiņu Pērkonu. 

3.10. Ar projekta „Gudrs – aktīvs – vesels” iesniedzēju – nereģistrētas iedzīvotāju grupas 

projektu vadītāju Lauru Indriksoni. 

3.11. Ar projekta „Pasakas „Kristāla lode” eiritmisks uzvedums” iesniedzēju – biedrības 

valdes locekli Aiju Rancāni. 

3.12. Ar projekta „Ar darbu visu spējam” iesniedzēju – nereģistrētas iedzīvotāju grupas 

projektu vadītāju Aināru Rancānu. 

3.13. Ar projekta „Es – harmonisks, vesels un aktīvs” iesniedzēju – nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas projektu vadītāju Ingu Grigaļanu. 

3.14. Ar projekta „Atpūtas vietas iekārtošana jaunām ģimenēm Podniekos” iesniedzēju – 

nereģistrētas iedzīvotāju grupas projektu vadītāju Kirilu Prohorenko. 

3.15. Ar projekta „Līdz varavīksnei tikt!” iesniedzēju – nereģistrētas iedzīvotāju grupas 

projektu vadītāju Sarmu Jēkabsoni. 

3.16. Ar projekta „Vasaras Bībeles skola bērniem” iesniedzēju – reliģiskas organizācijas 

projektu vadītāju Kasparu Šternu. 

3.17. Ar projekta „Mandalu ceļš” iesniedzēju – biedrības valdes locekli Aināru Diedriku. 

3.18. Ar projekta „Kāpņu remonts Pirmā ielā 21 (dzīvokļi 17-26)” iesniedzēju – 

nereģistrētas iedzīvotāju grupas projektu vadītāju Rodrigo Jaunupu. 

3.19. Ar projekta „Atpūtas laukuma izveide” iesniedzēju – nereģistrētas iedzīvotāju grupas 

projektu vadītāju Elīnu Jurevicu. 

3.20. Ar projekta „Kāpņu telpas grīdas seguma nomaiņa Pasta ielā 4/2 (dzīvokļi 19-24)” 

iesniedzēju – nereģistrētas iedzīvotāju grupas projektu vadītāju Sanitu Stoļarovu. 

4. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu 24 015,80 EUR nodrošināt no Ādažu novada 

domes Attīstības un investīciju daļas budžeta līdzekļiem. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ādažu novada domes projektu vadītājai Ingai Pērkonei. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks  

 


