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10.06.2011         Ķekava 

Projektu vērtēšanas komisijas 

protokols Nr.4 

Biedrības „Partnerība Daugavkrasts” ELFLA projektu vērtēšanas komisija, šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja – Astrīda Vītola 

Komisijas locekļi: 

Edvīns Šusts 

Jānis Ruško 

Ilgvars Bite 

Ansis Garda 

Vita Timermane 

Izvērtējot biedrībā „Partnerība Daugavkrasts” iesniegtos projektus ELFLA ietvaros Leader 
programmā iesniegtos projektu pieteikumus, Komisija nolēma: 

1. Atbalstīt sekojošus projektu pieteikumus: 

• Ķekavas Mūzikas skola – „Ķekavas Mūzikas skolas telpu renovācija un aprīkojuma 
papildināšana izglītības iespēju attīstībai”, vidējais punktu skaits – 15.4 punkti 

• Sabiedriskā labuma organizācija „Aktīvās atpūtas komplekss „Lapsu kalns”” – Bērnu 
krosa motociklu KTM nomas punkta izveide, vidējais punktu skaits – 13.3 punkti 

• Biedrība „Zaļā līdaciņa”- „Vienoti izglītībā un sportā”, vidējais punktu skaits – 14.3 
punkti; 

• Biedrība „Sempre” – „Aprīkojuma nodrošinājums bērnu un jauniešu radošajām 
aktivitātēm”, vidējais punktu skaits – 16.6 punkti; 

• Biedrība „Ķekavas novada Uzņēmēju padome” – „ Aprīkojuma iegāde ĶNUP 
sabiedrisko aktivitāšu un pasākumu nodrošināšanai”, vidējais punktu skaits – 12.1 
punkti; 
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• Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra – „Baložu bibliotēkas aprīokjuma 

iegāde un sabiedriskā atbalsta centra izveide Doles tautas namā”, vidējais punktu 
skaits – 15.7 punkti; 

• Biedrība „Spēka pasaule” – „Sporta inventāra iegāde smagatlētikas sporta klubā 
„Spēka pasaule” Ķekavā, vidējais punktu skaits – 13.2 punkti; 

• Ķekavas vidusskola – „Sporta aktivitāšu dažādošana Ķekavas vidusskolā”, vidējais 
punktu skaits – 13.1 punkti; 

• Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra – „Multifunkcionāla sporta laukuma 
seguma  iegāde”, vidējais punktu skaits – 15.9 punkti; 

• Biedrība „Tici sev” – „Infrastruktūras izveide Ķekavas novada „Zilgās” sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai Ķekavas novada iedzīvotājiem”, vidējais punktu skaits – 16.9 
+2 (tie piemērots specifiskais vērtēšanas kritērijs)punkti; 

• Sabiedriskā labuma organizācija „Aktīvās atpūtas komplekss „Lapsu kalns”” – 
„Aktīvās atpūtas kompleksa „Lapsu kalns” velosipēdu nomas un velo trases „down 
hill” izveide”, vidējais punktu skaits – 12.4 punkti; 

• Harijs Čivkulis – „Ķekavas minigolfs”, vidējais punktu skaits – 16.9 punkti ( tiek 
piemērots specifiskais kritērijs); 

• Biedrība „Sporta Mix” – „Spīdmintons”, vidējais punktu skaits – 12.3 punkti; 

• Biedrība „Dejas pasaule” – „Tautas tradīcijās ir spēks!”, vidējais punkt skaits – 12.3 
punkti; 

• Biedrība „Sidrabaine” – „Tautas mākslai Ķekavā būt”, vidējais punktu skaits – 15.1 
punkts; 

• Biedrība „Ozols” – „Ķekavas amatiermāksla – mūsu lepnums”, vidējais punktu skaits 
– 12 punkti; 

• SIA „Ķekavas nami” – „Skatu torņa ierīkošana Ķekavā, 1.kārta” , vidējais punktu 
skaits – 16.7 punkti; 

• Biedrība „Daugavas zvejnieku biedrība” – „Publiskās metālapstrādes darbnīcas 
kapacitātes stiprināšana”, vidējais punktu skaits – 15.7 punkti; 
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• Biedrība „Baložu rokdarbi” – „Filcēšana”, vidējais punktu skaits – 13.9 punkti; 

• Biedrība „Daugmales amatnieku biedrība”- „Keramikas radošās darbnīcas 
aprīkojuma papildināšana”, vidējais punktu skaits – 13.4 punkti; 

• Biedrība „Zelta rati” – „Tehnikas iegāde zirgu sporta sacensību laukumam”, vidējais 
punktu skaits – 15.71 punkti; ( tiek piemērots specifiskais kritērijs) 

• Biedrība „Daugmales zirgi” – „Jāšanas sporta laukuma izveide Ķekavas novadā”, 
vidējais punktu skaits – 15.71  ( tiek piemērots specifiskais kritērijs) 

• SIA „Skvoša dārzs” – „Attīrīšanas iekārtu iegāde”, vidējais punktu skaits – 17.6 
punkti; 

• Biedrība „Aktīvai Ķekavai”- „Daugavas – Misas laivu ceļš”, vidējais punktu skaits – 
18.4 punkti 

2. Komisija nolēma noraidīt projektu –  

• Biedrība „Piedzīvojumu parks”- „Kanoe laivu transportēšanas piekabes iegāde, 
aktīvās atpūtas pieejamības iespēju paplašināšanai Ķekavas novadā”, vidējais punktu 
skaits – 5.80 punkti; 

• Biedrība „Kusties” – Elektrotehnikas, informācijas tehnoloģiju, programmu 
nodrošinājuma un inventāra iegāde sporta un citu sabiedrisko pasākumu 
organizēšanai”, vidējais punktu skaits – 11.1 punkts; 

• Biedrība „Atjautīgo un veiklo klubs” – „Militāras ievirzes pulciņa dibināšana Ķekavas 
novadā”, vidējais punktu skaits – 9 punkti; 

• Biedrība „Solis tuvāk” – „Materiāli tehniskās bāzes izveide labdarības projektu 
realizēšanai”, vidējais punktu skaits – 11.2 punkti; 

• Ķekavas novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaigznīte” – 
Koplietošanas telpu vienkāršota renovācija”, vidējais punktu skaits – 11.2 punkti. 

3. Komisija nolēma 4 projektu pieteikumiem, kuri saņēma vienādu punktu skaitu, piemērot 
specifisko vērtēšanas kritēriju „Vienādu punktu gadījumā 0 – 2 punktus var piešķirt tam 
projektam, kurš tiek realizēts ārpus pagastu un pilsētas centra”.  
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Izvērtējot iesniegtos projektus, specifisko vērtēšanas kritēriju piemēroja sekojošiem 
projektiem: 

3.1. Rīcībā „Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu un to 
pieejamības attīstība, veicinot veselīga brīvā laika pavadīšanas veidu attīstību” : 

 3.1.1. Biedrība „Tici sev” - „Infrastruktūras izveide Ķekavas novada „Zilgās” 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Ķekavas novada iedzīvotājiem”, vidējais punktu skaits – 
16.9 

 3.1.2. Harijs Čivkulis – „Ķekavas minigolfs”, vidējais punktu skaits – 16.9 

Papildus 2 punkti tiek piešķirti Biedrības „Tici sev” projektam, kurš tiek realizēts ārpus 
pagastu un pilsētas centra; 

 

3.2. Rīcībā „Amatniecības un nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošana 
interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana: 

 3.2.1. Biedrība „Daugmales zirgi” – „Jāšanas sporta laukuma izveide Ķekavas 
novadā”, vidējais punktu skaits – 15.71 

 3.2.2. Biedrība „Zelta rati” – „Tehnikas iegāde zirgu sporta sacensību laukumam”, 
vidējais punktu skaits – 15.71 

 

Tā kā abi projekti tiks realizētu ārpus pilsētas un pagastu centra, tiem nav iespējams 
piemērot specifisko vērtēšanas kritēriju. 

 

ELFLA projektu vērtēšanas komisijas 

Priekšsēdētājas v.i.        J.Ruško 

 

Protokolēja: 

M.Belovs 


