
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
 Ādažu novadā 

 

       

2020. gada 22. decembrī             Nr. 264 

 

Par iniciatīvu projektu “Ādažu novada pensionāru sociālās situācijas uzlabošana, dzīves 

kvalitātes uzlabošana un iesaistīšana līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā” 

 

Ādažu novada dome izskatīja sabiedriskā labuma organizācijas - biedrības „ĀDAŽU 

NOVADA PENSIONĀRU BIEDRĪBA” (reģ. Nr. 4000818085, juridiskā adrese – Pirmā iela 

11, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 (turpmāk - Biedrība)) 2020. gada 13. novembra projekta 

pieteikumu finansējuma saņemšanai (domes reģ. Nr. ADM/1-18/20/3490) “Ādažu novada 

pensionāru sociālās situācijas uzlabošana, dzīves kvalitātes uzlabošana un iesaistīšana 

līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā” 

Biedrība paredz organizēt vairākus pasākumus Ādažu novada pensionāriem un lūdz piešķirt 

šim mērķim finansējumu no domes 2021. gada budžeta līdzekļiem 6850,- EUR apmērā. 

Biedrība neparedz piesaistīt citus finansējuma avotus projekta izpildei. 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 25.09.2018. nolikuma Nr.15 „Iniciatīvas projektu 

finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” (turpmāk – nolikums), Ādažu novada 

Sociālais dienests veica pieteikuma izvērtēšanu saskaņā ar nolikuma IV. daļā noteiktajām 

prasībām, un atzina paredzētos pasākumus un izdevumus par atbilstošiem projekta mērķim: 

Nr. Izmaksu nosaukums 

KOPĒJAIS 

finansējums 

(EUR) 

Domes 

finansējums 

(EUR) 

1. Lieldienu, veco ļaužu dienas un Ziemassvētku sarīkojumi 2 400,00 2 400,00 

2. Novada pensionāru 17. sporta spēles 1 000,00 1 000,00 

3. Ekskursijas, pieredzes apmaiņas pasākumi un dalība 

sadraudzības kolektīvu pasākumos, kultūras pasākumu 

kolektīvi apmeklējumi 

2 700,00 2 700,00 

4. Ikmēneša informatīvi–izglītojošu saietu organizēšana 500,00 500,00 

5. Pensionāru sporta sekcijas pasākumi (dalības maksa, 

materiāli, sacensību organizēšana) 
100,00 100,00 

6. Neparedzēti gadījumi 150,00 150,00 

KOPĀ (t.sk. nodokļi): 6850,00 6850,00 

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

daļas 6. punktu, 15. panta pirmās daļas 6. un 19. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. pantu, nolikuma IV. daļu, Ādažu novada 
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attīstības programmas (2016.–2022.) VTP5 “Apmierināts novada iedzīvotājs” un VTP6 

„Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas”, kā arī Izglītības, kultūras, 

sporta  un sociālās komitejas 01.12.2020. un Finanšu komitejas 15.12.2020. atzinumiem, 

Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Biedrības iniciatīvu projektu “Ādažu novada pensionāru sociālās situācijas 

uzlabošana, dzīves kvalitātes uzlabošana un iesaistīšana līdzdalībai pilsoniskajā 

sabiedrībā”, un piešķirt tai pašvaldības finanšu līdzekļus 6850,00 EUR apmērā projekta 

aktivitātēm. 

2. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus paredzēt 2021.gada budžeta plānā 

Ādažu novada domes 25.09.2018. nolikuma “Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība 

Ādažu novada pašvaldībā”  ietvaros. 

3. Domes Juridiskajai un iepirkuma daļai pēc 2021. gada budžeta apstiprināšanas sagatavot 

līguma projektu lēmuma 1.punkta izpildei, nosakot Biedrībai pienākumu līdz 2021. gada 

10. jūlijam un 20. decembrim iesniegt domei atskaiti par tās piešķirto finanšu līdzekļu 

faktisko izlietojumu. 

4. Domes izpilddirektoram parakstīt lēmuma 3.punktā minēto līgumu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt Ādažu novada Sociālā dienesta vadītājam.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        M. Sprindžuks 

 

       


