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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     
2022. gada 25. maijā                                                Nr. 235 
 

Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 
dvēseli 2022”   

 

Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februārī izsludinātajā iedzīvotāju iniciatīvu 
atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2022” (turpmāk – Konkurss) tika saņemti 23 projektu 
pieteikumi, no kuriem 22 iesniegumus Konkursa vērtēšanas komisija atzina par atbilstošiem 
Konkursa nolikumam. 

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Ādažu uzņēmēji un CO” pieteikumu iesniedza neatbilstoši 
nolikumā noteiktajai kārtībai un pieteikums “Savieno Carnikavas un Ādažu pagastus” netika 
vērtēts. Atzīstot pieteiktās ieceres nozīmību (Ādažu un Carnikavas dambju savienojums 
velobraucēju vajadzībām), Konkursa vērtēšanas komisija ierosina konkursa budžeta atlikumu 
4869,46 EUR apmērā novirzīt PA “Carnikavas Komunālserviss” un uzdot tai ar saviem resursiem 
veikt velo takas labiekārtošanu, savienojot Ādažu un Carnikavas aizsargdambjus. 

Pamatojoties uz 2022. gada 23. februāra nolikumu Nr. 5 “Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju 
iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2022””, Konkursa vērtēšanas komisijas 09.05.2022. atzinumu, 
kā arī domes Finanšu komitejas 18.05.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu šādu projektu īstenošanai atbalsta konkursā iedzīvotāju 
iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2022”: 

1.1. “Āra klases “Mācāmies dabā”” – 1471,60 EUR; 

1.2. “ĀMMS radošā kolektīva dāvana CMMS” – 1436,96 EUR; 

1.3. “Veselā miesā – vesels gars” – 2500,00 EUR; 

1.4. “Dabaszinību centrs - oranžērija “4 GADALAIKI”” – 2460,90 EUR; 

1.5. “Dabaszinātņu pagalms” – 1500,00 EUR; 

1.6. “Džungļi ienāk skolā” – 1494,00 EUR; 

1.7. “Ar velosipēdu uz sporta nodarbībām” – 1239,40 EUR; 

1.8. “Iepazīsti Ādažu novadu” – 1499,81 EUR; 

1.9. “Izkrāsosim skolu” – 1499,60 EUR; 

1.10. “Vaļēja terase senioriem” – 1499,40 EUR; 

1.11. “Daudzdzīvokļu mājas Pirmā iela 27 otrās kāpņu telpas remonts” – 1500,00 EUR; 
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1.12. “Radošas, izklaidējošas un izglītojošas aktivitāšu sienas bērniem” – 1494,16 EUR; 

1.13. “Jāsāk darīt, lai būtu interesanti, skaisti, veselīgi!” – 1499,81 EUR; 

1.14. “Skatuves tērpi bērniem” – 1279,60 EUR; 

1.15. “Jaunu pilsētvides objektu radīšana Carnikavas ciemā” – 1219,50 EUR; 

1.16. “Ādažu tautastērps (brunči un blūzes)” – 1494,50 EUR; 

1.17. “Izglītojošu spēļu izstrāde par veselīga uztura pamatprincipiem pirmsskolas vecuma” – 
851,00 EUR; 

1.18. “Ātrāk, tālāk, jautrāk” – 1257,40 EUR; 

1.19. “Mūsu simtgadīgā (1904)” – 2500,00 EUR; 

1.20. Piebraucamā ceļa labiekārtošana” – 2500,00 EUR; 

1.21. “Orientēšanās karte Kalngalē” – 1500,00 EUR; 

1.22. “Staro Ādaži 2022” – 1432,90 EUR. 

2. Pašvaldības administrācijas Juridiskajai un iepirkumu nodaļai līdz 2022. gada 10. jūnijam 
sagatavot līgumu projektus lēmuma 1. punkta izpildei: 

2.1. 1.1.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
“Dabas Draugi” projekta vadītāju (vārds, uzvārds) un galvotāju (vārds, uzvārds); 

2.2. 1.2.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
“ĀMMS radošais kolektīvs” projekta vadītāju (vārds, uzvārds) un galvotāju (vārds, 
uzvārds); 

2.3. 1.3.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “BMX Ādaži” valdes 
locekli (vārds, uzvārds); 

2.4. 1.4.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Mēs, 
Pētniekiem!” projekta vadītāju (vārds, uzvārds) un galvotāju (vārds, uzvārds); 

2.5. 1.5.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS” 
valdes locekli (vārds, uzvārds); 

2.6. 1.6.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Creative Minds for 
Culture” valdes locekli (vārds, uzvārds); 

2.7. 1.7.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
“ĀBJSS skolas padome” projekta vadītāju (vārds, uzvārds) un galvotāju (vārds, 
uzvārds); 

2.8. 1.8.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Gaujas Partnerība” valdes 
priekšsēdētāju (vārds, uzvārds); 

2.9. 1.9.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Move up” valdes locekli 
(vārds, uzvārds); 

2.10. 1.10.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Ādažu novada pensionāru 
biedrība” valdes priekšsēdētāju (vārds, uzvārds); 

2.11. 1.11.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
“Pirmā iela 27” projekta vadītāju (vārds, uzvārds) un galvotāju (vārds, uzvārds); 
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2.12. 1.12.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
“Pasaku valstība rullē” projekta vadītāju (vārds, uzvārds) un galvotāju (vārds, 
uzvārds); 

2.13. 1.13.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
“Ādažu ūdensroze” projekta vadītāju (vārds, uzvārds) un galvotāju (vārds, uzvārds);  

2.14. 1.14.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
“Šujam kopā!” projekta vadītāju (vārds, uzvārds) un galvotāju (vārds, uzvārds); 

2.15. 1.15.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Nākotnes iela” valdes 
locekli (vārds, uzvārds); 

2.16. 1.16.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Sprigulis” valdes locekli 
(vārds, uzvārds); 

2.17. 1.17.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Baltic Nutrition and 
Health Federation” valdes priekšsēdētāju (vārds, uzvārds); 

2.18. 1.18.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
“Viss bērniem” projekta vadītāju (vārds, uzvārds) un galvotāju (vārds, uzvārds); 

2.19. 1.19.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
“Alderu ielas nama atjaunotāji (2022)” projekta vadītāju (vārds, uzvārds) un galvotāju 
(vārds, uzvārds); 

2.20. 1.20.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
“Piemājas infrastruktūras attīstītāji” projekta vadītāju (vārds, uzvārds) un galvotāju 
(vārds, uzvārds); 

2.21. 1.21.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar biedrības “Orientēšanās klubs 
“KĀPA”” valdes locekli (vārds, uzvārds); 

2.22. 1.22.apakšpunktā minētā projekta īstenošanai – ar nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
“ĀMMS pedagogu radošā grupa” projekta vadītāju (vārds, uzvārds) un galvotāju 
(vārds, uzvārds). 

3. Konkursam apstiprināto finanšu līdzekļu atlikumu 4869,46 EUR apmērā iekļaut pašvaldības 
aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” 2022. gada budžeta tāmē, ar mērķi veikt velotakas 
labiekārtošanu, savienojot Ādažu un Carnikavas aizsargdambjus. 

4. Pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” līdz 31.12.2022. ziņot Attīstības 
komitejai par velotakas labiekārtošanas darbu īstenošanu. 

5. Pašvaldības izpilddirektoram parakstīt lēmuma 2. punktā noteiktos līgumus un organizēt šī 
lēmuma izpildes kontroli. 

 

 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
 


