
Futbola kluba īstenotie projekti: 

 

 
 
 
 
 

“Ādažu sporta laukuma labiekārtošana” 
 

Apstiprināšanas gads – 2011.gads 

Pasākums – Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana 

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība – 2.1.rīcība “Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas 

aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, 

t.sk., nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana 

tajās, (arī starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība” 

Projekta īstenotājs – biedrība “Futbola klubs “Ādaži”” 

Projekta mērķis – Labiekārtot kritiskā stāvoklī esošo Ādažu sporta laukumu, radot pilnvērtīgus apstākļus futbolistu 

treniņiem un spēlēm. 

Neliela informācija par projektu – Kvalitatīvi dabīgā zālāja laukumi ir ļoti pieprasīti futbola komandu treniņiem un 

spēlēm. Projekta ietvaros tika labiekārtots Ādažu vidusskolas sporta laukums 7000 m
2
 platībā un radītas visas 

iespējas bērnu un jauniešu futbola treniņu procesa nodrošināšanai. Kā futbolistu vecāki, tā arī citi novada iedzīvotāji 

varēs atzinīgi novērtēt sava novada jauno futbolistu izaugsmi, ko veicinās atbilstoši treniņapstākļi. 

Projekta īstenošanas laiks – 10.2011.-08.2012. 

Projekta izmaksas: 

            Kopējās izmaksas – 28 253,97 EUR, t.sk.: 

            Publiskais finansējums – 25 428,97 EUR 

            Privātais finansējums – 2 825,00 EUR 

            Citas attiecināmās izmaksas: katru gadu jāplāno laukuma uzturēšanas izmaksas – līdz 4000 EUR. 

 

 

 

“Inventāra iegāde futbola kluba “Ādaži” bērnu un jauniešu futbola komandu 

nodrošinājumam” 
 
Apstiprināšanas gads – 2011.gads 

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā 

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība – 1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu 

iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi 

no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis” 

Projekta īstenotājs – biedrība “Futbola klubs “Ādaži”” 

Projekta mērķis – Pilnveidot futbola kluba materiāltehnisko bāzi, iegādājoties nepieciešamo inventāru, lai uzlabotu 

bērnu un jauniešu komandu treniņu procesu un nodrošinātu sekmīgu komandu dalību dažāda līmeņa sacensībās. 

Neliela informācija par projektu – Biedrība “Futbola klubs “Ādaži”” tika dibināta ar mērķi veicināt futbola attīstību 

Ādažu novadā, veltot īpašu uzmanību bērnu un jauniešu iesaistīšanu sporta (futbola) aktivitātēs.  

Projekta ietvaros tika iegādāts: spēlētāju formas (24 kompl.), bumbu maisi, medicīnas soma, bumbas, konusi, 

barjeru komplekts, nūju komplekti, stūra karogi, taktiskās tāfeles, trenera mapes, futbola vārti ar tīklu. Projekta 

īstenošana sekmē ilgtspējīgu futbola attīstību Ādažu novadā, veicina bērnu un jauniešu sekmīga treniņprocesa norisi 

un dalību sacensībās.   

Projekta īstenošanas laiks – 03.2012.-08.2012. 

Projekta izmaksas: 

            Kopējās izmaksas – 11 315,25 EUR, t.sk.: 

            Publiskais finansējums – 11 315,25 EUR 

            Privātais finansējums – 0,00 EUR 

 

 

 

„Ādažu vidusskolas stadiona infrastruktūras uzlabošana” 
 

Projekta realizācijas periods: 2010.g. 

Projekta mērķis: Uzlabot Ādažu vidusskolas stadiona infrastruktūru, lai paaugstinātu bērniem un jauniešiem futbola 

treniņu kvalitāti, kā arī sekmētu drošu stadiona skeitparka rampu izmantošanu futbola spēļu un treniņu laikā. 

Projekta rezultātā: Projekta laikā, visu plānoto darbu realizācija bija sadalīta starp projekta grupas pārstāvjiem: 

iepirkumu veikšana, transportēšana, darba laiku plānošana, darbu izpilde u.c. 

Realizējot projektu, tika uzlabota Ādažu vidusskolas stadiona infrastruktūra, paaugstinājās bērnu un jauniešu futbola 

treniņu kvalitāte, bez tam Ādažnieki spēļu un treniņu laikā var izmantot skeitparka rampas. 

INFO: 2016.g. Ādažu novada dome skeitparka rampas ir demontējusi! 

 

  

“Stadiona uzturēšanas inventāra iegāde” 

 
Projekta realizācijas periods: 2017.g., jūlijs 

Projekta mērķis: Nodrošināt laukuma uzturēšanas pasākumus. 

Projekta rezultātā: Projekta ietvaros tika veikta zālāja laistīšanas iekārtas (Turbocar Jolly J1) iegāde. Pateicoties 

realizētajam projektam, klubs varēs veikt vienu no svarīgākajiem treniņlaukuma seguma uzturēšanas pasākumiem 

(zālāja laistīšanu) un nodrošināt kvalitatīvāku treniņprocesu. Līdz šim sporta laukuma laistīšanas iespējas bija 

ierobežotas.  

Projekta izmaksas: 

            Kopējās izmaksas – 3700,00 EUR 

            Citas attiecināmās izmaksas – līdz 1400,00 EUR, jo ūdens piegādi nodrošina SIA “Ādažu ūdens” (1,05 EUR/m
3
). 

 


