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Par dalību projektā „Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos” 

 

Ādažu novada domei ir iespēja piedalīties biedrības „Gaujas Partnerība” izsludinātajā konkursā ar 

projektu „Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos” (turpmāk – 

Projekts).  

Biedrība „Gaujas Partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 

4.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības 

stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rīcībā 2.2. 

„Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai”. 

Projekta mērķis ir veikt teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus, lai veicinātu fiziski 

attīstošas vides pieejamību bērniem zemes gabalā blakus jaunajai sākumskolai bez adreses ar 

kadastra Nr.80440070427.  

Minētā iecere atbilst domes 22.12.2017 apstiprinātai koncepcijai “Savienojošais ceļš, automašīnu 

stāvlaukumi un aktīvās atpūtas teritorijas labiekārtojums Ādažu jaunajai skolai pieguļošajā 

kvartālā, Ādažu novadā”. Attīstības koncepcija paredz attīstīt teritoriju līdzās sākumskolai 

nodrošinot ērtu savienojumu ar Ādažu mākslas un mūzikas skolu, bibliotēku, Ādažu Bērnu un 

jaunatnes sporta skolu, kā arī veicinot sākumskolas sasniedzamību. Viens no centrālajiem 

elementiem būtu bērnu un jauniešu brīvdabas aktīvās atpūtas centrs, kur dažādās zonās atrastos 

gan sporta, gan rotaļu, gan arī atpūtas laukumi. Sākumskolas pieejamībai nepieciešami jauni un 

droši skolēnu piekļuves celiņi. Multifunkcionālā sporta arēna un savienojošais gājēju celiņš būtu 

šīs attīstības koncepcijas pirmais izpildes posms. 

Projekta ietvaros tiks ierīkots multifunkcionāls sporta laukums (arēna), ar gumijas segumu un 

norobežojošajiem elementiem, kuros tiks iestrādāti gan minifutbola vārti, gan basketbola vairogi 

ar groziem, gan arī mazāka izmēra vārti florbolam, kā arī laukums kopumā būs piemērots citām 

fiziskām aktivitātēm.  

Projekta plānotās izmaksas (EUR) ir šādas: 

 

Projekts 

 Attiecināmās 

izmaksas 

(ar PVN) 

Neattiecināmās 

izmaksas  

(ar PVN) 

Pašvaldības līdzfinansējums 

(ar PVN) 

Kopā, 

(ar PVN) 

Multifunkcionālas sporta 36 000 6100 10 % no attiecināmām izmaksām – 45 700 



 

arēnas un gājēju celiņa 

ierīkošana Ādažos 

3600  
(summa tiks precizēta pēc 

iepirkuma procedūras) 

Domei jānodrošina priekšfinansējums par visu summu EUR 45 700, kas tiks atgriezta domei 90% 

apmērā no attiecināmām izmaksām. Pašvaldības faktiskie izdevumi būs 10 % vai EUR 3600. 

Pamatojoties uz: 

1) likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 6. punktu, 15.panta pirmās daļas 

2. un 6.punktu; 

2) Ādažu novada attīstības programmas (2016.–2022.) IP1 „Kvalitatīva dzīves telpa” un 

vidējā termiņa prioritātēm: VTP2 „Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes 

drošība”, VTP5 “Apmierināts novada iedzīvotājs” un VTP6 „Attīstīts tūrisms, atpūta un 

brīvā laika pavadīšanas iespējas”’; 

3) Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””; 

4) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 „Noteikumi par valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 

zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, 

 Ādažu novada dome 

 

NOLEMJ: 

1. Iesniegt projekta „Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos” 

iesniegumu biedrības „Gaujas Partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 4.kārtā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās 

vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” Rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, 

sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātes) dažādošanai”. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Projekta priekšfinansējumu 45700.00 EUR 

apmērā, ieskaitot PVN, t.sk. līdzfinansējumu (10 % apmērā no attiecināmām izmaksām un 

PVN). 

3. Atbildīgā par Projekta dokumentācijas izstrādi un iesniegšanu biedrībai „Gaujas Partnerība” – 

telpiskās attīstības plānotāja Iveta Grīviņa 

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi -  Attīstības un investīciju daļas vadītāja K.Miķelsone. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                M.Sprindžuks 


