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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2018.gada 29.maijā                      Nr.132 

 

Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli 2018”  

 

Ādažu novada domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.martā izsludinātajā iedzīvotāju iniciatīvu 

atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2018” (turpmāk – Konkurss) tika saņemti 19 projektu 

pieteikumi. 2 no tiem tika iesniegti pēc noteiktā laika, tāpēc, atbilstoši Konkursa nolikuma 

5.2.punktam  netika vērtēti. Atlikušos 17 projektu iesniegumus Konkursa vērtēšanas komisija 

(turpmāk - Vērtēšanas komisija) izvērtēja un atzina par atbilstošiem Konkursa nolikuma 

noteikumiem. Konkursam piešķirtie finanšu līdzekļi 20 000 EUR nav pietiekoši visiem 

atbilstošajiem projektiem.  

Pamatojoties uz Domes 2018.gada 27.februāra nolikumu Nr. 4 “Atbalsta konkursa nolikums 

iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2018””, Domes 2018.gada 15.marta rīkojumu 

Nr.ĀND/1-10-1/18/20 “Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2018” vērtēšanas komisijas 

izveidošanu”, Vērtēšanas komisijas 2018.gada 16.maija veiktās izvērtēšanas rezultātiem, kā arī 

Finanšu komitejas 22.05.2018. atzinumu, Dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt papildu finanšu līdzekļus Konkursam 753,33 EUR (septiņi simti piecdesmit trīs eiro, 

33 centi) apmērā no Attīstības un investīciju daļas no daļas ietaupītajiem administratīvajiem 

līdzekļiem 2018.gadā (0630) EKK-2229, radot iespēju realizēt 15 Konkursa nolikumam 

atbilstošos un sabiedrībai nozīmīgos projektus. 

2. Piešķirt Domes līdzfinansējumu projektu īstenošanai: 

2.1. “Sajūtu upe ĀBVS parkā” – 1 000,00 EUR; 

2.2. “Orientēšanās poligons "Kadaga"” – 1 000,00 EUR; 

2.3. “Bērnu rotaļu laukums Alderos” – 2 842,53 EUR; 

2.4. “Garkalnes ciema hokeja / basketbola laukuma labiekārtošana” – 2 065,40 EUR; 

2.5. “Sakopta vieta veselīgam dzīvesveidam” – 3 000,00 EUR; 

2.6. “Atpūtas vietu izveide pie Gaujas - Iļķenē un Āņos” – 1 988,77 EUR; 

2.7. “Vasaras Bībeles skola "Mājas" bērniem veltīta Latvijas 100 gadei” – 991,30 EUR; 

2.8. “Gaujas iela 17 piemājas zemes dekoratīvā apzaļumošana” – 811,60 EUR; 

2.9. “Caur rotaļām un pelnītu atpūtu mūsu mazuļiem” – 999,72 EUR; 

2.10.  “Goda drānas lolosim” – 950,90 EUR; 
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2.11. “Šūpoles Alderu parkā” – 1 219,89 EUR; 

2.12. “Funkcionālu paaugstināto dobju - krastu izveidošana, dārzeņu audzēšanai, mācību 

procesa ietvaros, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parka teritorijā, skolas pagalmā” – 

949,05 EUR; 

2.13. “Senioru aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana 1.kārta” – 1 000,00 EUR; 

2.14. “Tautas tērpu izveide Ādažu bērnu tautisko deju kolektīvam” – 1 000,00 EUR; 

2.15. “Topam skaistas” – 934,17 EUR. 

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

3.1. Lēmuma 1.1.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Privātā 

vidusskola ĀBVS” valdes locekli A.B.; 

3.2. Lēmuma 1.2.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Orientēšanās 

klubs "Kāpa"” valdes locekli T.K.; 

3.3. Lēmuma 1.3.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Alderu iedzīvotāji” projektu vadītāju I.M. un galvotāju Ģ.S.; 

3.4. Lēmuma 1.4.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Garkalnes 

olimpiskais centrs” valdes locekli J.V.; 

3.5. Lēmuma 1.5.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Sporta klubs 

"BMX Ādaži"” valdes locekli Ģ.L.; 

3.6. Lēmuma 1.6.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Gaujas 

Partnerība” valdes priekšsēdētāju I.M.; 

3.7. Lēmuma 1.7.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar reliģiskās organizācijas 

“Misijas baptistu draudze” garīdznieku K.Š.; 

3.8. Lēmuma 1.8.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Īpašnieku 

biedrība "VITAS"” valdes priekšsēdētāju E.B.; 

3.9. Lēmuma 1.9.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Pelīšu projekti” projektu vadītāju A.K. un galvotāju D.D.E.; 

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

grupas “Ādažu koris "Jumis"” projektu vadītāju D.B. un galvotāju S.B.; 

3.11. Lēmuma 1.11.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Šūpoles Alderu parkā” projekta vadītāju T.K. un galvotāju L.K.–J.; 

3.12. Lēmuma 1.12.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Ādažu Brīvās Valdorfa Skolas 3.E klase” projekta vadītāju V.Š. un galvotāju 

I.Š.; 

3.13. Lēmuma 1.13.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Ādažu novada 

pensionāru biedrība” valdes priekšsēdētāju B.K.; 

3.14. Lēmuma 1.14.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Ādažu bērnu tautisko deju kolektīvs” projektu vadītāju S.V. un galvotāju A.O.; 

3.15. Lēmuma 1.15.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Ciku caku” projektu vadītāju I.G. un galvotāju D.M.. 
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4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – projektu vadītāja Inga Pērkone. 

 
 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns 


