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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2020.gada 28.aprīlī                                   Nr.91 

 

Par konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2020” projektu apstiprināšanu  

 

Ādažu novada domes 2020.gada 25.februārī izsludinātajā iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā 

“Sabiedrība ar dvēseli 2020” (turpmāk – Konkurss) tika saņemts 21 projekta pieteikums. 19 no 

tiem iesniegti atbilstoši Konkursa nolikumam un Vērtēšanas komisija izvirzīja domes 

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

iekļaujas Konkursa budžetā.  

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, kuras dēļ projektu īstenošana nav iespējama Konkursa 

nolikumā noteiktajā termiņā, sākot ar 1.maiju, Vērtēšanas komisija ierosina atlikt projektu 

uzsākšanu par vienu mēnesi un ļaut pabeigt projektu īstenošanu vienu mēnesi vēlāk, nekā 

iepriekš bija plānots. 

Pamatojoties uz domes 2020.gada 25.februāra nolikumu Nr. 1 “Atbalsta konkursa nolikums 

iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2020””, Vērtēšanas komisijas 2020.gada 15.aprīļa 

izvērtēšanas rezultātiem un Finanšu komitejas 21.04.2020. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt līdzfinansējumu šādu projektu īstenošanai: 

1.1. “Strautiņš var” – 1495,00 EUR; 

1.2. “Apūdeņošanas sistēmas izveide ĀBVS dārzā” – 1495,91 EUR; 

1.3. “Ādažu novada iedzīvotāji sava ciema attīstībai” – 1497,46EUR; 

1.4. “Etnogrāfisko kokļu gatavošanas darbnīca” – 1493,52 EUR; 

1.5. “Ādažu Sporta centra apkārtējās teritorijas labiekārtošana ar soliņiem un galdiem” – 

878,50 EUR; 

1.6. “Bērnu priekam” – 488,15 EUR; 

1.7. “Radošais pārsteigums ĀMMS 20 gadu jubilejā” – 1483,42 EUR; 

1.8. “Ādažu labirinti” – 1500,00 EUR; 

1.9. “Stāvvietas ierīkošana Iļķenē” – 1083,70 EUR; 

1.10. “Bērnu rotaļu laukums pie Kadaga 13” – 2997,50 EUR; 

1.11. “Tautas tērpu izveide Ādažu bērnu tautisko deju kolektīvam “Sprigulēni”” – 999,00 

EUR; 

1.12. “Gumijas plātnes badmintona laukumam” – 1500,00 EUR; 

1.13. “Faraona noslēpums” – 2996,48 EUR; 
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1.14. “Latgales tautas tērps – Dagdas brunči” – 962,60 EUR; 

1.15. “Pasaku Valstības multifunkcionālais laukums” – 1499,25 EUR; 

1.16. “Parka ielas ūdensroze ” – 1340,43 EUR; 

1.17. “Ādažu aktīvā meža taka” – 1352,10 EUR; 

1.18. “Tautastērpu detaļu šūšana SDK “DĒKA”” – 1248,20 EUR. 

2. Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot līgumu projektus par līdzfinansējuma piešķiršanu 

ar šādiem līgumslēdzējiem: 

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

“Lapsiņas un draugi” projekta vadītāju Agni Tauteri un galvotāju Ilzi Breidaku; 

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

“ĀBVS 10.klase” projekta vadītāju Valdi Špīsu un galvotāju Inesi Špīsu; 

2.3. 1.3.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Gaujas Partnerība” valdes 

priekšsēdētāju Inetu Martuzāni; 

2.4. 1.4.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS” 

valdes locekli Anitu Bojāri; 

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

“ĀBJSS Skolas padome” projekta vadītāju Gundegu Ulmi un galvotāju Kristīni 

Bormani; 

2.6. 1.6.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Viss 

bērniem” projekta vadītāju Ivetu Gailīti un galvotāju Daigu Mārtiņsoni; 

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

“Saksofona kvartets un dejotāju mākslinieciskā grupa” projekta vadītāju Diānu 

Gorohovu un galvotāju Agnesi Stanki; 

2.8. 1.8.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Orientēšanās klubs 

“Kāpa”” valdes locekli Tamāru Kosmočevu; 

2.9. 1.9.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 

“Iļķenes iedzīvotāji” projekta vadītāju Ingunu Arnavu un galvotāju Edgaru Grozu; 

2.10. 1.10.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 

“Kadagas bērnu vecāki” projekta vadītāju Sanitu Siņicu un galvotāju Rūtu Dukaļsku; 

2.11. 1.11.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 

“Ādažu bērnu tautisko deju kolektīvs “Sprigulēni”” projekta vadītāju Solvitu Rietumu 

un galvotāju Jurģi Rietumu; 

2.12. 1.12.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Ādažu novada pensionāru 

biedrība” valdes priekšsēdētāju Birutu Krūzi; 

2.13. 1.13.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas “PII 

“Mežavēji”, Bitīšu vecāki” projekta vadītāju Agri Bondaru un galvotāju Solvitu 

Sokovu; 

2.14. 1.14.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Sprigulis” valdes locekli 

Līgu Lancmani; 



3 

 

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

“Pasaku Valstība” projekta vadītāju Elīnu Freimani un galvotāju Andri Jezupenoku; 

2.16. 1.16.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Ādažu bērniem un 

jauniešiem” valdes locekli Sandru Bukovsku; 

2.17. 1.17.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “DUEsport” valdes locekli 

Alisi Timermani – Legzdiņu; 

2.18. 1.18.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 

“Grupa “DĒKA”” projekta vadītāju Astrīdu Rusuli un galvotāju Osvaldu Krūzi. 

3. Domes izpilddirektoram parakstīt 2.punktā minētos līgumus. 

4. Domes priekšsēdētājam veikt lēmuma izpildes kontroli. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


