
 

 
 

 
 

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 

 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 25. aprīlī          Nr. 174 

 

Par dalību Latvijas skolēnu sadraudzības projektā “Izaicini.lv” 

 

Ādažu novada pašvaldības domes (turpmāk – dome) Izglītības, kultūras, sporta un sociālā 

komiteja izvērtēja nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” (turpmāk – nodibinājums) 

04.03.2022. vēstuli par sadarbību Latvijas skolēnu sadraudzības projektā “Izaicini.lv”  

(turpmāk - projekts). 

Projekta mērķis ir stiprināt saikni un savstarpēju sadraudzību starp Latvijas vispārizglītojošo 

skolu skolēniem pēc ierobežojošajiem Covid - 19 apstākļiem, veicināt savstarpēju sadarbību un 

radošu izpausmju brīvību. 

Projekta ietvaros tiks īstenota radoša aktivitāte - iesaistītie dalībnieki uzņems īsu video ar 

neierastu darbību (zināma arī kā “Flash mob”). Aktivitātē tiks aicināti piedalīties pēc iespējas 

vairāk vienas izglītības iestādes skolēni, kuri ar uzņemto video materiālu izaicina uz 

sadraudzību citas Latvijas izglītības iestādes skolēnus pieņemt to un paust savā interpretācijā. 

Projekts ilgst no 28.02.2022. līdz 31.05.2023. un tā aktīvā daļa – video uzņemšana plānota no 

01.09.2022. līdz 31.12.2022. 

Projekta vajadzībām tiek izstrādāta interneta vietne www.izaicini.lv ar balsošanas un 

pieslēgšanās sistēmu. Tā plānota vienkārša un ikvienam saprotama, lai ērti iepazītos ar projekta 

būtību, atbalstītājiem un veiktu balsojumu par labākajiem video materiāliem. 

Nodibinājums aicina Ādažu novada pašvaldību atbalstīt projekta īstenošanu, piešķirot 

līdzfinansējumu 480 euro apmērā. Piešķirtais finansējums tiks izlietots interneta vietnes 

izveidošanai, atbalsta nodrošināšanai Ādažu novada pašvaldības dalībnieku video materiālu 

sagatavošanā (atribūtikas, inventāra nomai, transporta izdevumu segšanai, precēm un 

pakalpojumiem), publicitātei un apbalvošanai. Pēdējām divām aktivitātēm finansējums 

paredzēts tad, ja aktivitātē iesaistīto skolēnu skaits nepārsniegs 100 skolēnus, kā arī tad, ja 

izveidosies līdzekļu ekonomija pēc materiāltehniskā nodrošinājuma izmaksu segšanas. 

Piedaloties projektā, dome veicinās Ādažu novada Attīstības programmas 2022.-2027.gadam 

vidēja termiņa prioritātes VTP12 “Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība” aktivitātes 

C12.1.1.5. “Ekskursiju un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespēju 

nodrošināšana” īstenošanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

4. punktu, Ādažu novada Attīstības programmas 2022.-2027.gadam vidējā termiņa prioritāti 

VTP8, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 06.04.2022. atzinumu, Ādažu 

novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 



1. Piedalīties nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” organizētajā Latvijas skolēnu 

sadraudzības projektā “Izaicini.lv”, piešķirot līdzfinansējumu 480 euro apmērā. 

2. Finanšu līdzekļus lēmuma 1. punkta izpildei segt no Pašvaldības administrācijas Izglītības 

un jaunatnes nodaļas 2022. gada budžeta tāmes (EKK 2239). 

3. Pašvaldības administrācijas Juridiskajai un iepirkumu nodaļai līdz š.g. 9. maijam sagatavot 

sadarbības līgumu un organizēt parakstīšanu. 

4. Pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai veikt šī lēmuma izpildes 

kontroli.  

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                               M. Sprindžuks 


