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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2020.gada 28.aprīlī           Nr.112 

 

Par dalību granta projektu konkursā "Atbalsts attīstības sadarbības projektiem 

Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs" 

 

Ārlietu ministrija ar 2020. gada 16. aprīļa rīkojumu Nr. LV-87 izsludināja granta projektu 

konkursu „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās 

saņēmējvalstīs” projektiem Eiropas Savienības Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģiona 

valstīs. Konkurss paredzēts steidzamu ar Covid-19 krīzi saistītu jautājumu risināšanā, tai 

skaitā ar Covid-19 krīzi saistīto sociālekonomisko izaicinājumu pārvarēšanai. Konkursa 

mērķis ir atbalstīt attīstības sadarbības projektu īstenošanu. Mērķa sasniegšanai atbalsts var 

tikt paredzēts partnervalstu publiskās pārvaldes attīstībai un spēju stiprināšanai, 

uzņēmējdarbības un eksportspēju attīstībai, kā arī demokrātiskas līdzdalības veicināšanai. 

Konkursā var pieteikties arī pašvaldības un projekta iesniedzējam ir jābūt vismaz vienam 

sadarbības partnerim saņēmējvalstī. Ņemot vērā ar Covid-19 krīzi saistītos ierobežojumus, 

aktivitātes var notikt attālināti.  

Ādažu un Dusheti (Gruzija) pašvaldību sadarbība tika nostiprināta juridiski 03.06.2019., 

noslēdzot sadarbības līgumu par pieredzes apmaiņu demokrātiskas pārvaldes, likuma varas un 

cilvēktiesību stiprināšanai pašvaldības atbildības jomās, jo īpaši laikā, kad abas valstis 

piedzīvo administratīvi teritoriālo reformu.. Sadarbības veidošana atbilst Ādažu novada 

Attīstības programmas (2016-2022) mērķiem „6.Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika 

pavadīšanas iespējas”, „11.Attīstīta kultūra”, un  „15.Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, 

iestādēm un organizācijām”. 

Projekta izmaksas norādītas zemāk un līdzfinansējums iekļauts domes 2020.gada budžetā: 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 5. un 10. punktu,  

95. panta pirmo un otro daļu, 97. pantu, Ādažu novada attīstības programmas mērķiem Nr.6, 

Nr.11 un Nr.15, kā arī Attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2016.–2020. gadam 4.2. 

punktu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

 

Izmaksu veids 

Vienību 

daudzums 

Izmaksas par 

vienu 

vienību 

(EUR) 

Kopējās 

izmaksas 

(EUR) 

Izmaksu daļa 

no Ārlietu 

ministrijas 

finansējuma 

(EUR) 

Izmaksu daļa no 

domes 

līdzfinansējuma 

(EUR) 

Projekta īstenošanas 

izmaksas 
3 5 000 15000 11250 3750 

Projekta administrēšanas 

izmaksas 
3 2 000 6000 4500 1500 

Kopā – – 21000 15750 5250 
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1. Konceptuāli atbalstīt Ādažu novada domes dalību Ārlietu ministrijas konkursā "Atbalsts 

attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs". 

2. Attīstības un investīciju daļas vadītājai Karīnai MIĶELSONEI: 

2.1. organizēt projekta pieteikuma sagatavošanu dalībai konkursā un iesniegšanu Ārlietu 

ministrijā līdz 10.05.2020. 

2.2. š.g. jūlijā informēt domi par konkursa rezultātiem; 

2.3. pildīt domes kontaktpersonas pienākumus projekta ietvaros. 

3. Ar projekta līdzfinansējumu saistītās izmaksas  segt no Attīstības un investīciju daļas un 

Pārvaldes budžetiem.  

4. Pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt 1.punktā minēto pieteikumu un projekta 

apstiprināšanas gadījumā slēgt finansējumu līgumu ar Ārlietu ministriju. 

5. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

 

 


