
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019.gada 24.septembrī                     Nr.187 

 

Par atbalstu biedrības „BMX Ādaži” iniciatīvas projektam 

 

Ādažu novada dome izskatīja sabiedriskā labuma organizācijas - biedrības „BMX Ādaži” (reģ. 

Nr. 40008228326, juridiskā adrese - ”Kadagas attīrīšanas ietaises”, Kadaga, Ādažu novads, LV-

2164 (turpmāk - Biedrība)) 2019.gada 29.augusta Projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai 

(domes reģ. Nr.ĀND/1-18/19/2602) ar lūgumu projekta ietvaros līdzfinansēt Lauku atbalsta 

dienesta apstiprinātu projekta iesniegumu Nr.19-04-AL16-A019.2202-000002 “BMX parka 

izveide Ādažu novadā, Kadagā, otrā kārta” (turpmāk – Projekts). Projekta mērķis ir uzstādīt 

elektronisko daudzfunkcionālo “PRO START” starta barjeru, kas pēc tehniskajiem parametriem 

atbilst starptautiskām prasībām un būs ar plašām izmantošanas iespējām. 

Pamatojoties uz domes 25.09.2018. nolikuma Nr.15 „Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība 

Ādažu novada pašvaldībā” (turpmāk – nolikums) 11. punktu, Attīstības un investīciju daļa 

izvērtēja Projekta pieteikumu un piešķīra tam 32 punktus. 

PROJEKTA TĀME (EUR) 

Nr. Izmaksu nosaukums 
Vienību 

skaits 

Vienības 

cena  

KOPĒJAIS 

finansējums  

Pašu un cits 

finansējums  

Domes 

finansējums 

1. BMX trases izbūve, otrā 

kārta - elektroniskas 

daudzfunkcionālas starta 

barjeras “PRO START”  

uzstādīšana  

1 40 000,00 40 000,00 36 000,00 

(LAD 

finansējums) 

2 000,00 

(biedrības 

līdzfinansēju

ms) 

2 000,00  

KOPĀ (t.sk., nodokļi): 40 000,00 38 000,00 2 000,00 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. 

punktu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. pantu,  Ādažu novada domes 25.09.2018. nolikuma Nr.15 

„Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 16. punktu, 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”, kā arī 

Finanšu komitejas 17.09.2019. atzinumu, Ādažu novada dome 

 



 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Projekta pieteikumu “BMX parka izveide Ādažu novadā, Kadagā, otrā kārta”. 

2. Piešķirt Biedrībai Projekta finansējumu 2000,00 EUR apmērā no Attīstības un investīciju 

daļas 2019.gada budžeta tāmes līdzekļiem.  

3. Juridiskajai un iepirkuma daļai pēc starp Ādažu novada domes un biedrības “Sporta klubs 

BMX Ādaži” 2018.gada 11.jūlijā noslēgtā vienošanās Nr.JUR 2018-07/508 par 

līdzfinansējuma piešķiršanu saistību izpildes sagatavot līguma projektu par Projekta 

finansēšanu.  

4. Biedrībai iesniegt domei atskaiti par tās piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu ne vēlāk kā 12 

mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt Attīstības un investīciju daļas vadītājam. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


