
 

 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     

2022. gada 27. jūlijā         Nr. 359 

 

Par iniciatīvu projektu “Ādažu novada senioru veselības uzturēšana” 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja saimnieciskās darbības veicējas (vārds, uzvārds) 

(reģ. Nr. 23076610107, juridiskā adrese – (adrese) (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs)) 2022. 

gada 22. jūnija projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai (domes reģ. Nr. ĀNP/1-11-

1/22/3170) “Ādažu novada senioru veselības uzturēšana” iniciatīvas projekta (turpmāk - 

Projekts) ietvaros. 

Pakalpojuma sniedzējs paredz organizēt 60 jogas nodarbības Ādažu novada pensionāriem, kas 

tiks organizētas Carnikavas kultūras namā “Ozolaine”. Projekta kopējais finansējums ir 2700 

EUR, tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 2000 EUR un pašu līdzfinansējums 700 EUR.  

Pamatojoties uz pašvaldības 25.05.2022. nolikumu Nr.19 „Iniciatīvas projektu finansēšanas 

kārtība Ādažu novada pašvaldībā”, pašvaldības administrācijas Attīstības un projektu nodaļa 

veica pieteikuma izvērtēšanu, t.sk. 2.pielikuma vērtēšanas kritērijiem, kuras rezultātā Projekts 

ieguva 28 punktus no 33 iespējamajiem un atzina Projektu un ar tā izpildi saistītos izdevumus 

par atbilstošiem: 

Izmaksu 

nosaukums 

Vienību 

skaits 

Vienas 

vienības 

cena (EUR) 

KOPĒJAIS 

finansējums 

(EUR) 

Pašu 

finansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Jogas nodarbības 60 45 2700 700 2000 

Projekts atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) vidējā termiņa prioritātei 

“VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība”, rīcības virzienam “RV10.3: Sporta 

aktivitāšu atbalstīšana”, uzdevumam “U.10.3.1. Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu 

dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības 

nodrošināšanai”, pasākumam “C10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai 

sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 15. panta pirmās 

daļas 6. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 2. pantu, Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam VTP10, Ādažu 

novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt saimnieciskās darbības veicējas (vārds, uzvārds) iniciatīvu projektu “Ādažu 

novada senioru veselības uzturēšana” un piešķirt tam pašvaldības finanšu līdzekļus 2000 

EUR apmērā projekta aktivitātēm 2022. gadā. 
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2. Pašvaldības administrācijas Juridiskajai un iepirkumu nodaļai sagatavot līguma projektu 1. 

punkta izpildei, nosakot (vārds, uzvārds) pienākumu ne vēlāk, kā viena mēneša laikā no 

projekta pabeigšanas dienas iesniegt pašvaldībai atskaiti par pašvaldības līdzfinansējuma 

izlietošanu. 

3. Pašvaldības izpilddirektoram parakstīt 2. punktā noteikto līgumu. 

4. Pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļai apmaksāt (vārds, uzvārds) 1. punktā 

noteikto summu no Attīstības un projektu nodaļas tāme budžeta līdzekļiem 10 darbdienu 

laikā no 2. punktā noteiktā līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 

5. Pašvaldības administrācijas Attīstības un projektu nodaļai veikt lēmuma izpildes kontroli.  

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                            M. Sprindžuks 

 


