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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019.gada 28.maijā                      Nr.102 

 

Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli 2019”  

 

Ādažu novada domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 15.martā izsludinātajā iedzīvotāju iniciatīvu 

atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2019” (turpmāk – Konkurss) tika saņemti 23 projektu 

pieteikumi. 1 no tiem tika atsaukts, savukārt vēl viens neatbilda konkursa 8.2.2.punktam, kas 

paredz, ka netiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde. Atlikušo 

21 projektu iesniegumu 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, tāpēc Vērtēšanas komisija 

Domes finansējuma saņemšanai izvirzīja tos projektus, kas saņēma lielāko punktu skaitu un kuru 

īstenošana iekļaujas pieejamajā Konkursa budžetā.  

Pamatojoties uz Domes 2019.gada 26.februāra nolikumu Nr. 14 “Atbalsta konkursa nolikums 

iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2019””, Domes 11.03.2019. rīkojums Nr.ĀND/1-

10-1/19/20 “Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” vērtēšanas komisijas izveidošanu” un 

Domes 30.04.2019. rīkojums Nr.ĀND/1-10-1/19/28 “Par grozījumiem 11.03.2019. rīkojumā Nr. 

ĀND/1-10-1/19/20 “Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” vērtēšanas komisijas 

izveidošanu””, Vērtēšanas komisijas 2019.gada 8.maija veiktās izvērtēšanas rezultātiem, Finanšu 

komiteja 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt Domes līdzfinansējumu projektu īstenošanai: 

1.1. “GeoDome siltumnīcas izveide ĀBVS” – 993,04 EUR; 

1.2. “Baltezera sporta laukums” – 1 843,72 EUR; 

1.3. “Garkalnes ciema atpūtas centra labiekārtošana ar soliņiem, galdiņiem un ugunskura 

vietu” – 2 573,88 EUR; 

1.4. “Darbojos ar prieku!” – 742,04 EUR; 

1.5. “Taka uz skolu” – 999,95 EUR; 

1.6. “Kontakts rada un rāda” – 1 000,00 EUR; 

1.7. “Ādažu jauniešu kora “Mundus” skatuves tērpu šūšana” – 1 000,00 EUR; 

1.8. “Bērnu rotaļu laukums Alderos” – 2 845,56 EUR; 

1.9. “Ādažu estetisko vingrotāju sporta tērpu izveidošana pirmām sacensībām” – 448,68 

EUR; 
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1.10. “Vasaras Bībeles skola bērniem “Karaļvalsts”” – 999,70 EUR; 

1.11. “Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Ataru ciemā” – 2 553,83 EUR; 

1.12. “Baltās blūzes un krekli” – 843,50 EUR; 

1.13. “Sākam orientēties!” – 1 000,00 EUR; 

1.14. “Vēsturiski autentisko austrumu durvju atjaunotāji” – 1 000,00 EUR; 

1.15. “Kadaga 10/1” – 997,15 EUR; 

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

2.1. Lēmuma 1.1.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Skaistuma Dizaina Darbnīca” projekta vadītāju V.Š. un galvotāju I.Š.; 

2.2. Lēmuma 1.2.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Baltezera sports” projekta vadītāju K.C. un galvotāju J.D.; 

2.3. Lēmuma 1.3.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Garkalnes 

olimpiskais centrs” valdes locekli Jāni Vaivadu; 

2.4. Lēmuma 1.4.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Viss bērniem” projekta vadītāju I.G. un galvotāju D.M.; 

2.5. Lēmuma 1.5.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Gaujas ielas 25 iedzīvotāji Ādažiem” projekta vadītāju A.V. un galvotāju L.G.; 

2.6. Lēmuma 1.6.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Ādažu amatierteātris “Kontakts”” projekta vadītāju L.C. un galvotāju A.B.; 

2.7. Lēmuma 1.7.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju 

grupas “Ādažu kultūras centra jauniešu koris “Mundus”” projekta vadītāju A.B. un 

galvotāju D.S.; 

2.8. Lēmuma 1.8.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju 

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

2.9. Lēmuma 1.9.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “GRAND JETE” 

valdes locekli Karinu Šuškeviču; 

2.10. Lēmuma 1.10.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar reliģiskās organizācijas 

“Misijas baptistu draudze” garīdznieku Kasparu Šternu; 

2.11. Lēmuma 1.11.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Zaļais virziens” 

valdes locekli Solvitu Rietumu; 

2.12. Lēmuma 1.12.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Sprigulis” 

valdes locekli Lindu Lancmani; 

2.13. Lēmuma 1.13.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Orientēšanās 

klubs “Kāpa”” valdes locekli Tamāru Kosmočevu; 

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

grupas “Vēsturiski autentisko austrumu durvju atjaunotāji” projekta vadītāju D.F. un 

galvotāju R.R.; 

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

grupas “Kadaga 10/1” projekta vadītāju E.M. un galvotāju E.V.. 
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3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – projektu vadītāja Inga Pērkone. 

 

 
 

 
Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns 


