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Summa Finansējuma mērķis (iesniedzēji)
Zaļo un zemnieku savienība

20 000 Bērnu laukuma izveidei Liepājas reģionālās slimnīcas teritorijā (Barča, Daudze, Kļaviņš, 
Putra, Skujiņš, Vucāns)

4000 Ventspils nov. Tārgales pamatskolas mājturības un tehnoloģiju kabineta aprīkošanai 
(Barča, Daudze, Kļaviņš, Putra, Skujiņš, Vucāns)

3000 VUGD Talsu nodaļas atpūtas telpu labiekārtošanai un inventāra iegādei (Barča, Daudze, 
Kļaviņš, Putra, Skujiņš, Vucāns)

43 000 Ventspils pilsētas domei – plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtas iegādei Ziemeļkurze-
mes reģionālajai slimnīcai (Barča, Daudze, Kļaviņš, Putra, Skujiņš, Vucāns)

2500 Durbes nov. domei, Durbes pilskalna parka labiekārtošanai (Barča, Daudze, Kļaviņš, 
Putra, Skujiņš, Vucāns)

2500 Rucavas nov. domei, senlietu glabātavas "Lauksargi" ekspozīcijas papildināšanai 
(Barča, Daudze, Kļaviņš, Putra, Skujiņš, Vucāns)

15 000 Liepājas pilsētas domei, Liepājas muzeja galvenās ēkas renovācijai (Barča, Daudze, 
Kļaviņš, Putra, Skujiņš, Vucāns)

5000 Grobiņas nov. domei, krēslu iegādei kultūras namam "Robežnieki" (Barča, Daudze, 
Kļaviņš, Putra, Skujiņš, Vucāns)

4000 Liepājas pilsētas domei, Liepājas diabēta biedrības aktivitāšu nodrošināšanai (Barča, 
Daudze, Kļaviņš, Putra, Skujiņš, Vucāns)

5000 Liepājas pilsētas domei, biedrības "Dižvanagi" aktivitāšu nodrošināšanai (Barča, 
Daudze, Kļaviņš, Putra, Skujiņš, Vucāns)

6000 Biedrībai "Vides vārds" – žurnāla "Vides Vēstis" papildu tirāžai (K. Seržants)
14 000 Nodibinājuma "Centrs Dardedze" telpu pielāgošanai un aprīkojuma iegādei  

(K. Seržants)
2500 Grobiņas nov. domei, bērnu fizisko aktivitāšu laukuma izveidei (Barča, Daudze, Kļaviņš, 

Putra, Skujiņš, Vucāns)
2500 Priekules nov. domei, Krotes Konvalda Ata pamatskolas informācijas centra izveidei 

(Barča, Daudze, Kļaviņš, Putra, Skujiņš, Vucāns)
6700 Latvijas Šaha federācijai, inventāra iegādei  (V. Kalnozols)
6000 Vides aizsardzības klubam – tehnisko līdzekļu iegādei Zaļās atmodas muzejam un 

izstādes "VAK – 30" organizēšanai (V. Kalnozols)
7000 Latvijas Taekwan–do ITF asociācijai inventāra iegādei (V. Kalnozols)
9000 Rīgas nacionālā zooloģiskā darza līdzdalības nodrošināšanai starptautiskajās 

organizācijās (I. Līdaka)
11 000 Vecumnieku nov. domei, Vecumnieku muzeja darbības nodrošināšanai un aprīkojuma 

iegādei (I. Līdaka)
6500 Jēkabpils nov. domei, sociālā saprūpes nama "Mežvijas" telpu remontam un labiekā-

rošanai (G. Kalniņš)
7000 Salas nov. domei, informācijas stendu izveidošanai (G. Kalniņš)
6500 Jēkabpils nov. domei, psihosociālās rehabilitācijas centra "Dūjas" remontam  

(G. Kalniņš)
1900 Tukuma nov. domei, Tukuma dzīvnieku patversmes nodrošināšanai (A. Brigmanis)
2000 Jelgavas nov. domei, Jelgavas Mūzikas un mākslas skolas instrumentu iegādei  

(A. Brigmanis)
3000 Nodibinājumam "Rīgas Brāļu kapu un Latvijas Vēsturiskā mantojuma fonds", 

piemiņas zīmes deportāciju upuriem izveidei un uzstādīšanai KF Tomskas apgabalā 
(A. Brigmanis)

3000 Dobeles nov. domei, Dobeles amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas materiāli 
tehniskās bāzes pilnveidošanai (A. Brigmanis)

5000 Jelgavas pilsētas domei, Aktīvās atpūtas laukuma renovācijai (A. Brigmanis)
2900 Tukuma nov. domei, inventāra iegādei Pūres kultūras namam (A. Brigmanis)
2500 Kandavas nov. domei, jauno tehnoloģiju iegādei Kārļa Mīlenbaha vidusskolai  

(A. Brigmanis)
1000 Daugavpils pilsētas domei, invalīdu sporta kluba "Daugavpils" darbības nodrošināšanai
1000 Daugavpils pilsētas domei, invalīdu biedrības darbības nodrošināšanai (R. Eigims)
1100 Daugavpils pilsētas domei, neredzīgo sporta klubam Elpa – airēšanas trenežiera 

iegādei (R. Eigims)
6150 Ilūkstes nov. domei, tautas tērpu iegādei Sadraudzības vidusskolas deju kolektīvam 

(R. Eigims) 
1500 Daugavpils pilsētas domei, biedrības "Dzīves prieks" pasākumu organizēšanai  

(R. Eigims)
2000 Ilūkstes nov. domei, Sporta centra trenežieru zāles aprīkojumam un labiekārtošanai
4700 Ilūkstes nov. domei, telpu remonts un mēbeļu iegāda nov. pensionāru biedrībai  

(R. Eigims) 
550 Daugavpils pilsētas domei, Latvijas Neredzīgo biedrības darbības nodrošināšanai  

(R. Eigims)
1000 Daugavpils pilsētas domei, pensionāru biedrības "DauER" darbības nodrošināšanai 

(R. Eigims)
3000 Biedrībai "Siera klubs" grāmatas "Jāņu siers" atkārtotai izdošanai (A. Krauze)
3000 Lielvārdes nov. domei, Latvijas Neredzīgo sporta savienībai inventāra iegādei  

(A. Krauze)
5000 Garkalnes nov. domei, kora "Pa Saulei" dalībai starptautiskā koru konkursā (A. Krauze)
4500 Latvijas Jātnieku federācijai bērnu un jauniešu sporta pasākumiem (A. Krauze)
4500 Daugavpils nov. domei, Līksnas jauniešu kopienas grāmatas par pagasta vēsturi 

izdošanai (A. Krauze)
2000 Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas laboratorijas klases iekārtošanai (A.Rasmanis)
2000 Amatas nov. domei, Spāres internātskolas mēbeļu un aprīkojuma iegādei (A. Rasmanis)
3000 Dabas aizsardzības pārvaldei, darbinieku apmācībai (A. Rasmanis)
1000 Cēsu nov. domei, Rāmuļu pamatskolas durvju remontam (A. Rasmanis)
2000 Cēsu valsts ģimnāzijas skaņas aparatūras iegādei (A. Rasmanis)

1500 Pārgaujas nov. pašvaldībai, Raiskuma internātpamatskolai–rehabilitācijas centram, 
interaktīvās tāfeles iegādei (A. Rasmanis)

8500 Cēsu nov. domei – sporta pasākumiem (A. Rasmanis)
15 000 Siguldas nov. domei, Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra ēkas renovācijai  

(A. Bērziņš)

5000 Kandavas nov. domei, jauno tehnoloģiju iegādei Kārļa Mīlenbaha vidusskolai (A. 
Bērziņš)

5000 Jaunpiebalgas vidusskolas brīvdabas trenažieru iegādei (V. Dambe)
10 000 Priekuļu nov. kultūras nama remontam (V. Dambe)
5000 Smiltenes nov. domei, Palsmanes pagasta bērnudārza sporta laukuma inventāra 

iegādei (V. Dambe)
2000 Latvijas Volejbola federācijai, grāmatas par volejbola vēsturi izdošanai (J. Klaužs)
8000 Līvānu nov. domei, sporta un kultūras aktivitātēm novadā (J. Klaužs)
5000 Līvānu Vladimiras dievmātes ikonas pareizticīgo draudzes nama remontam un 

inventāra iegādei (J. Klaužs)
5000 Līvānu nov. domei, programmas Latgales radio pārraidīšanas nodrošināšanai, 

programmu dažādošanai un tehniskajam nodrošinājumam (J. Klaužs)
15 000 Latvijas Pensionāru federācijai darbības nodrošināšanai (A. Mežulis)
5000 Pārgaujas nov. domei, dabas un tehnoloģiju parka izveidei Stalbes pagastā (A. Mežulis)
15 000 Smiltenes nov. domei, Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas aktu zāles remontam  

(A. Siliņš)
5000 Latvijas Volejbola federācijai grāmatas par volejbola vēsturi izdošanai (A. Siliņš) 
1900 Baltinavas nov. domei, interaktīvās tāfeles iegādei Baltinavas vidusskolai (J. Trupov-

nieks)
5000 Balvu nov. domei, laukuma un celiņu izbūvei pie Balvu ev.lut. Baznīcas (J. Trupovnieks)
1900 Dagdas nov. domei, veselības un sociālo pakalpojumu centra "Dagda" teritorijas 

labiekārtošanai (J. Trupovnieks)
3500 Rēzeknes pilsētas domei, biedrības "Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs" 

nevalstisko organizāciju forumam (J. Trupovnieks)
1700 Rēzeknes pilsētas domei, biedrības "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē" darbības 

nodrošināšanai (J. Trupovnieks)
1900 Rugāju nov. domei, interaktīvās tāfeles iegādei skolai (J. Trupovnieks)
2300 Viļakas nov. domei, nemateriālās kultūras centra "Upīte" darbības nodrošināšanai  

(J. Trupovnieks)
1800 Viļakas nov. domei, Rekavas vidusskolas remontam (J. Trupovnieks)
3000 Jēkabpils pilsētas domei, katoļu baznīcas ēku remontam (J. Vectirāns)
3000 Nodibinājumam "Rīgas Brāļu kapu un Latvijas Vēsturiskā mantojuma fonds", piemiņas 

zīmes deportāciju upuriem izveidei un uzstādīšanai KF Tomskas apgabalā (J. Vectirāns)
2000 Neretas nov. domei, katoļu un luterāņu baznīcu ēku remontam (J. Vectirāns)
3000 Jaunjelgavas nov. domei, katoļu un luterāņu baznīcu ēku remontam (J. Vectirāns)
9000 Auces nov. domei, veloparka izveidei Auces pilsētā (J. Vectirāns)
4000 Liepājas pilsētas domei, Liepājas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Lie-

pājas nodaļas darbības nodrošināšanai (Barča, Daudze, Kļaviņš, Putra, Skujiņš, Vucāns)
5000 Liepājas pilsētas domei, Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūtam zinātniskās 

monogrāfijas izdošanai (Barča, Daudze, Kļaviņš, Putra, Skujiņš, Vucāns)
2000 Talsu nov. pensionāru biedrības aktivitāšu nodrošināšanai (Barča, Daudze, Kļaviņš, 

Putra, Skujiņš, Vucāns)
1000 Riebiņu nov. domei, sociālās aprūpes centra "Rušona" inventāra iegādei (R. Eigims)
20 000 Baltinavas nov. domei, Baltinavas kultūras nama atjaunošanai un labiekārtošanai
100 000 Balvu nov. domei, Balvu pilsētas stadiona rekonstrukcijai
60 000 Balvu nov. domei, sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu izveidei
20 000 Daugavpils nov. domei, Malnavas koledžas mācību korpusa jumta un ieejas durvju 

atjaunošanai*
20 000 Ilūkstes nov. domei, sociālā centra izveidei
50 000 Kārsavas nov. domei, kultūras nama renovācijai
95 000 Krāslavas nov. domei, Sv. Ludviga katoļu baznīcas fasādes renovācijai
110 000 Līvānu nov. domei, katlu mājas rekonstrukcijai
50 000 Līvānu nov. domei, mūzikas instrumentu iegādei kultūras centram
40 000 Līvānu nov. domei, sociālās–draudzes mājas pabeigšanai un teritorijas labiekārtošanai
20 000 Rugāju nov. domei, Rugāju nov. vidusskolas internāta ēkas rekonstrukcijai
2000 Balvu nov. domei, video iekārtas iegādei Balvu pansionātam
30 000 Alojas nov. domei, Ausekļa vidusskolas pārbūvei un aprīkojuma iegādei
70 000 Alūksnes nov. domei, stadiona skrejceļa seguma rekonstrukcijai
100 000 Amatas nov. domei, ielas rekonstrukcijai Drabešu pagastā (kā Budžeta komisijas)
40 000 Burtnieku nov. domei, brīvdabas estrādes izveidei Rencēnos
70 000 Carnikavas nov. domei, Karlsona parka 1. kārtas izveidei Garciemā
62 000 Cēsu nov. domei, florbola laukuma grīdas seguma un bortu iegādei
500 000 Garkalnes nov. domei, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas būvniecībai Upesciemā
20 000 Inčukalna nov. domei, centralizētas kanalizācijas sistēmas izbūvei
53 000 Jaunpiebalgas nov. domei, Jaunpiebalgas vidusskolas atjaunošanai
897 000 Jūrmalas pilsētas domei, piekrastes dabas vērtību un kultūrvides centra izveidošanai
20 000 Ķeguma nov. domei, dzeramā ūdens stacijas rekonstrukcijai Birzgales ciemā
30 000 Ķeguma nov. domei, Ķeguma nov. sociālā saprūpes centra "Senliepas" rekonstrukcijas 

2. kārtās tehniskā projekta izstrādei
200 000 Limbažu nov. domei, uzņēmējdarbības atbalsta centra izveidei
30 000 Aizputes nov. domei, laukuma izveidei pilsētā
20 000 Alsungas nov. domei, projekta "Ūdenssaimniecības attīstība" īstenošanai
70 000 Auces nov. domei, sociālās mājas izveidei
20 000 Brocēnu nov. domei, skeitparka izbūvei
50 000 Brocēnu nov. domei, tirgus laukuma izbūvei
200 000 Dobeles nov. domei, olimpisko sporta veidu stadiona tehniskā projekta izstrāde
65 000 Durbes nov. domei, Raiņa ielas bruģētā posma pārbūvei
65 000 Iecavas nov. domei, Iecavas stadiona būvniecības 3. kārtai
30 000 Grobiņas nov. domei, Grobiņas ģimnāzijas sporta zāles, sākumskolas sporta laukuma 

un Kapsēdes pamatskolas sporta laukuma remontam
20000 Jaunpils nov. domei, sporta infrastruktūras pārbūvei pie Jaunpils vidusskolas
500 000 Jelgavas pilsētas domei, brīvdabas estrādes daļējai projektēšanai un izbūvei
350 000 Jelgavas pilsētas domei, publiskās slidotavas slēgtā jumta konstrukcijas projektēšanai 

un izbūvei

80 000 Jelgavas pilsētas domei, LLU ESAF aktu zāles–auditorijas renovācijai
25 000 Jēkabpils nov. domei, Rubenes pagasta brīvdabas estrādes pārbūvei
20 000 Kokneses nov. domei, caurtekas un ceļa sakārtošanai pie Likteņdārza
70 000 Rojas nov. domei, Rojas stadiona pārbūves 1. kārtai
30 000 Ventspils nov. domei, Piltenes bērnudārza "Taurenītis" ēkas un teritorijas rekonstruk-

cijas 1. kārtai
30 000 Dagdas nov. domei, Dagdas vidusskolas apkures sistēmas pārbūvei
20 000 Ludzas nov. domei, Pildas Romas katoļu baznīcas jumta remontam
31 000 Rēzeknes nov. domei, Franča Trasuna muzeja "Kolnasāta" remontam 
25 000 Viļakas nov. domei, aktīvā dzīvesveida laukuma izveidei
20 000 Mazsalacas nov. domei, satiksmes pārvada rekonstrukcijai
30 000 Madonas nov. domei, sporta bāzes "Smeceres sils" mototrases attīstībai
70 000 Mārupes nov. domei, Rožu ielas un Vecā ceļa (C–6) pārbūvei
25 000 Naukšēnu nov. domei, sociālā un sabiedriskā centra izveidei
50 000 Ogres nov. domei, Madlienas estrādes "Ozolzīle" būvniecībai
30 000 Pārgaujas nov. domei, stadiona un sporta laukuma pārbūvei
25 000 Priekuļu nov. domei, Veselavas muižas ēkas daļējai atjaunošanai
200 000 Smiltenes nov. domei, Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju tribīņu izveide
10 000 Vecpiebalgas nov. domei, stadiona tehniskā projekta izstrādei
30 000 Ozolnieku nov. domei, Gājēju tilta pār Iecavas upi būvniecībai
20 000 Tērvetes nov. domei, brīvdabas estrādes atjaunošanai
30 000 Vaiņodes nov. domei, Vaiņodes mūzikas skolas rekonstrukcijai
30 000 Vecumnieku nov. domei, Aizupes parka labiekārtošanai
5 420 000

Vienotība
7500 Teritorijas labiekārtošanai pie Moskvinas vecticībnieku baznīcas
72 500 Preiļu katoļu baznīcas sanitārā mezgla būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai
10 000 Latvijas politiski represēto Cēsu biedrības projektam "Sirdsapziņas ugunskurs"
12 370 Fonda "Sibīrijas bērni" projektu īstenošanai
35 000 Biedrības "Rīgas aktīvo senioru alianse" projektu turpināšanai
12 000 Latvijas Institūtam, Latvijas tautas video sveiciena radīšanai Lietuvas, Igaunijas un 

Somijas tautām valstu simtgadē
20 000 Rīgas Austrumu klīniskajai suniversitātes slimnīcai – 1. torakālās ķirurģijas nodaļas 

paplašināšanai un remontam 
25 000 Biedrībai "Džūkste" Džūkstes baznīcas atjaunošanai
12 000 Biedrības "Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome" darbības nodrošinā-

šanai
15 000 Rīgas Latviešu biedrībai, kamīnzāles restaurācijai un nama pieejamības uzlabošanai 

personām ar īpašām vajadzībām
6818 Līgatnes nov. domei, rehabilitācijas centra "Līgatne" struktūrvienībai "Senioru māja"
40 000 LU Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļai arābu valodas un kultūras 

studijām
12 000 Latvijas Studentu apvienībai, atbalsta fonda izveidei topošajiem zinātniekiem
10 000 Latvijas miopātijas slimnieku asociācijai "Sartorius" rehabilitācijas nometnes 

organizēšanai*
14 201 Elernes Romas katoļu draudzes baznīcas jumta atjaunošanai 
10 209 Jaunbornes Romas katoļu draudzes baznīcas jumta atjaunošanai
15 000 Invalīdu transportlīdzekļa iegāde organizācijai "Jaunatne ar misiju – Rīga"*
35 000 Biedrībai "Latvijas zinātnes centru apvienība" zinātnes centra Cēsīs tehniskā projekta 

izstrādei
10 000 Rīgas Kurzemes rajona represēto kluba informācijas apkopošanas projektiem
10 000 Āra trenažieru uzstādīšanai Krustpils novadā
10 000 Mājturības aprīkojuma iegādei Jēkabpils nov. skolām
35 000 Pļaviņu nov. domei, skrituļslēpošanas trases izbūvei
30 000 Biedrībai "Romu kultūras centrs" darbības nodrošināšanai
55 000 Latvijas Ārpolitikas institūta projektiem "Latvijas ārlietu simtgade un nākotnes 

perspektīva" un "Latvijas ārējās un drošības politikas gadagrāmata"
50 000 Daugavpils manēžas projektēšanai
50 000 Valsts nozīmes kultūras pieminekļa Nr. 6181 restaurācijai – baroka arhitektūra 

Rundāles pilī
20 000 Rēzeknes nov. Makašānu amatu vidusskolas sporta laukuma izveidei
20 000 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai – Barikāžu muzeja darbības nodrošināšanai*
15 000 Jaunjelgavas evaņģēliski luteriskās baznīcas kapitālajam remontam 
20 000 Tukuma nevalstisko organizāciju apvienības biedrorganziāciju biroja tehnikas iegādei
20 000 Liepājas pilsētas domei, Liepājas teātra gaismas pults iegādei 
20 000 Latgales reģiona attīstības aģentūrai pasākumu organizēšanai
12 000 Latgales nov. sporta padomei, sporta pasākumu un nometņu rīkošanai
8000 Preiļu kultūras centra pašdarbības kolektīviem 
20 000 SIA "Vidzemes slimnīca" bērnu slimību nodaļas un jaundzimušo intensīvās terapijas 

nodaļas aprīkojumam
4000 Smiltenes vidusskolas apgaismojuma projektam 
5200 Siguldas vidusskolas datorklases aprīkošanai*
5000 Dobeles nov. biedrībai "Gold barbell" jaunas svarcelšanas zāles izveidei novadā
20 000 Valmieras Drāmas teātra materiāltehniskajam nodrošinājumam
15 000 Rīgas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienībai "Aizvējš" pasažieru transporta 

iegādei
20 000 Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai, skaņu ieraksta studijas izveidei
20 000 Biedrībai "Austrumlatvijas jaunatnes sporta klubs" jauniešu sporta attīstībai Jēkabpilī 
14 000 Resursu centra sievietēm "Marta" aktivitāšu īstenošanai
20 000 Lībiešu kultūras centram, lībiešu kultūras un valodas portāla livones.net modernizācijai
32 000 RTU Inženiervidusskolas laboratorijas izveidei 
20 400 Biedrībai "Šamir" – Holokausta muzeja darbības nodrošināšanai

Turpinājums no 1. lpp.

Tādēļ budžeta pieņem-
šana nervozā un samocī-
tā gaisotnē turpinājās līdz 
pat puspieciem rītā. Galī-
gajā lasījumā to atbalstīja 
59 koalīcijas pārstāvji, pret 
balsoja 36 opozicionāri. 
2017. gada budžetā ieņē-

mumos plānoti vairāk ne-
kā astoņi miljardi eiro, bet 
izdevumos – ap 8,4 mil-
jardiem. Vienlaikus ar bu-
džetu tika apstiprināti pā-
ri par  50 likumprojektiem, 
no kuriem vairāki sabied-
rībā izraisījuši satraukumu 
un asu kritiku (piemēram, 
mikrouzņēmuma nodokļa 

atcelšana un izmaiņas soci-
ālo iemaksu veikšanā).

Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras 
(LTRK) valdes priekšsēdē-
tājs Jānis Endziņš prognozē, 
ka nākamā gada budžets ne-
nodrošinās plānoto ekono-
mikas pieaugumu 3,5% ap-
mērā. "Negatīvi vērtējams, 

ka budžetā paredzētie tēri-
ņi ir lielāki nekā treknajos 
gados. Kopumā izdevumu 
daļas pieaugums ir lielākais 
pēdējo desmit gadu laikā. 
Zinot, ka valsts ārējais pa-
rāds ir gana liels un tērējam 
milzīgas summas parāda ap-
kalpošanai, ilgtermiņā tēri-
ņus vajadzētu skatīt piesar-

dzīgāk," aģentūrā LETA iz-
teicies LTRK vadītājs.

Lemjot par budžetu ga-
līgajā lasījumā, Saeima ap-
stiprināja arī vairākus sim-
tus deputātu priekšlikumu 
naudas novirzīšanai dažā-
diem mērķiem (sk. tabulu). 
Šī galvenokārt ir valdošo 
partiju privilēģija, bet arī 

opozīcijas frakcija "Saska-
ņa" gadu gaitā iemanījusies 
panākt parlamenta atbalstu 
savām iniciatīvām. Visska-
ļākais šīs sistēmas kritiķis 
Saeimā ir Latvijas Reģionu 
apvienības deputāts Juris 
Viļums (bet arī viņš bija sa-
gatavojis priekšlikumu, kurš 
guva Saeimas atbalstu). 

Tēriņi lielāki nekā treknajos gados
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5000 Inčukalna invalīdu biedrībai – apkures sistēmas atjaunošanai
90 000 Vispārējās izglītības iestāžu tīkla kartējuma izstrādei (J. Upenieks)
50 000 Vēstures un amatniecības centra izveide Apē
50 000 Cesvaines vidusskolas sporta zāles būvniecība
50 000 Jaunjelgavas nov. domei, pašvaldības sociālo dzīvokļu veidošanai Seces pagastā 
30 000 Dundagas nov. domei, sporta laukuma izveidošanai pie Dundagas vidusskolas
36621 Neretas nov. pašvaldībai, Neretas Tāļa parka labiekārtošanai
50 000 Līgatnes nov. domei, Līgatnes pagasta kultūras nama atjaunošanai
300 000 Salaspils memoriāla ekspozīcijas izveide un nepieciešamie rekonstrukcijas darbi
300 000 Ikšķiles nov. pašvaldībai, jauna bērnudārza būvniecībai Ikšķilē 
150 000 Biedrībai "Futbola klubs Jelgava" futbola laukumu izveidei Jelgavā
150 000 Saldus nov. pašvaldībai, Kalnsētas parka estrādes labiekārtošanai
30 000 Daugavpils pilsētas domei baznīcu rekonstrukcijai
150 000 Alūksnes nov. pašvaldībai, Alūksnes ezera pilssalas labiekārtošanas pēdējā kārta
300 000 Rēzeknes nov. pašvaldībai, materiāltehniskās bāzes attīstība Rēzeknes nov. izglītības 

iestādēs
63 300 Talsu nov. domei, Talsu 2. vidusskolas vieglatlētikas stadiona atjaunošana
500 000 Tukuma nov. domei, sporta halles būvniecībai pie Tukuma 3. pamatskolas
50 000 Aglonas nov. domei, Aglonas sporta centra stadiona pārbūvei
155 000 Daugavpils pilsētas domei, futbola stadiona būvniecībai un infrastruktūras izveidei 

Daugavpilī
100 000 Ludzas nov. domei ģimenes parka "Piepogā sevi Ludzai" izveidei
115 000 Preiļu nov. domei Preiļu parka saliņas un 3 tiltu pārbūvei
50 000 Zilupes nov. domei pilsētas atpūtas vietas labiekārtošanai
40 000 Vārkavas nov. domei sociālā aprūpes centra izveidei
60 000 Viļakas nov. domei brīvdabas estrādes jumta būvniecībai
400 000 Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijai
150 000 Saulkrastu nov. kultūras nama "Zvejniekciems" renovācijai
20 000 Latgales reģiona attīstības aģentūrai izstādes “Latgales veltījums Latvijai”  un svētku 

“Krāsas karogā” organizēšanai
30 000 Daugavpils baznīcu rekonstrukcijai
4 420 119

Nacionālā apvienība
9500 Grāmatas “Latviešu zvaigžņu stunda: sarunas par militārajām uzvarām” par latviešu 

karavīriem 2. pasaules karā izdošanai 
12 500 Pētījuma “Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte” veikšanai
3395 Latviešu Virsnieku apvienībai, tās darbības nodrošināšanai*
10 000 Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai, tās darbības nodrošināšanai*
1500 Latvijas Politiski represēto apvienības darbības nodrošināšanai*
1500 Rīgas Politiski represēto biedrības darbības nodrošināšanai *
9950 Fondam “Mīlestības pedagoģija” mīlestības terapijas programmas nodrošināšanai 

12 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar emocionāliem un uzvedības 
traucējumiem, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā

6800 Mācību grāmatas “Mācību materiāli matemātiskās kompetences īstenošanai speciāla-
jā izglītībā” izveidei bērniem ar speciālajām vajadzībām

15 000 Latvijas Autisma apvienībai atbalsta pasākumu īstenošanai  bērniem ar autiskā spektra 
traucējumiem, kuri uzsāk skolas gaitas

18 750 Biedrībai “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” atgriezeniskās saites tehnoloģi-
jas inovatīvās rehabilitācijas programmas Latvijā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti 
un kustību traucējumiem “Esi sava ķermeņa pavēlnieks!” īstenošanai

8977 Biedrībai “Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās” atbalsta pasākumu realizēšanai 
bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

29 140 Biedrībai “Radām nov.m” studentu biznesa projektu konkursa īstenošanai
1600 Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai informatīvi izglītojošas ceļojošās izstādes 

“Latviešu leģionāri – kas viņi ir?” izveidei 
4500 Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrībai piemiņas zīmes ģenerālim Pēterim Radziņam 

izgatavošanai un uzstādīšanai 11. Novembra krastmalā Rīgā 
2000 Nodibinājumam “Draudzīgā aicinājums fonds” projekta “Latvijas labāko skolu reitinga 

noteikšana un uzvarētāju apbalvošana” realizēšanai 
8728 Latvijas Nedzirdīgo savienībai adaptētās informācijas nodrošinājumam cilvēkiem ar 

dzirdes invaliditāti
41 176 Kocēnu nov. pašvaldībai Ziemeļvidzemes internātpamatskolas sociālā uzņēmuma 

izveidošanai – personu ar īpašām vajadzībām (speciālo skolu profesionālo programmu 
absolventu) iekļaušanās darba tirgū un sociāli ekonomiskās patstāvības nodrošinā-
šanai

16 935 Burtnieku nov. pašvaldībai Valmieras pagasta kultūras nama skatuves pārbūvei
10 766 Alojas nov. pašvaldībai K. Zāles pieminekļa atgriešanai Alojā
1500 Siguldas nov. pašvaldībai un biedrībai “Mores muzejs” izglītojošu ekskursiju organizē-

šanai skolēniem Mores kauju vietās 
1000 Jūrmalas pilsētas domei aktiera Eduarda Pāvula piemiņas plāksnes izgatavošanai un 

uzstādīšanai Jūrmalā
1100 Jūrmalas pilsētas domei labiekārtojuma elementu izveidei projekta “Dabas takas 850 

metru garumā, Jūrmalā – Buļļuciemā” ietvaros
17 500 Alūksnes nov. domei Alūksnes Tempļa kalna pilskalna arheoloģiskās izpētes projekta 

realizācijai
5000 Amatas nov. pašvaldībai nacionālo partizānu piemiņas vietas Sērmūkšos izveides 

turpināšanai*
15 032 Baldones nov. pašvaldībai jaunu mūzikas instrumentu iegādei Baldones J. Dūmiņa 

mūzikas skolai
20 000 Siguldas nov. pašvaldībai  biedrības “Cerību spārni” sociālā atbalsta centra “Cerību 

māja” jumta remontdarbiem
80 000 Siguldas nov. pašvaldībai Mores Amatu mājas būvniecībai
100 000 Ogres nov. pašvaldībai Ogres nov. Kultūras centra ēkas ieejas kāpņu pārbūvei
170 000 Ogres nov. pašvaldībai Brīvības ielas skvēra pārbūvei
10 000 Ogres nov. pašvaldībai Meņģeles baznīcas un kapličas renovācijai 
10 000 Ogres nov. pašvaldībai Mazozolu kapličas renovācijai
10 000  Ogres nov. pašvaldībai Krapes kapličas renovācijai

200 000 Smiltenes nov. pašvaldībai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas izbūvei Smiltenē jauno 
ģimeņu atbalstam

5961 Saulkrastu nov. pašvaldībai Pēterupes evaņģēliski luteriskai draudzei Pēterupes ev.–
lut. Draudzes altārgleznas restaurācijai 

33 147 Saulkrastu nov. pašvaldībai Zvejniekciema stadiona celiņu sintētiskā seguma izbūvei 

33 786 Saulkrastu nov. pašvaldībai gājēju tilta pār Aģes upi Zvejniekciemā pārbūvei
3624 Jelgavas nov. pašvaldībai āra trenažieru iekārtu iegādei un uzstādīšanai Jelgavas nov. 

Glūdas ciematā 
7000 Iecavas nov. pašvaldībai Iecavas vidusskolas skolas muzeja aprīkošanai ar interaktīvo 

planšeti un digitālās ekspozīcijas izveidei

16 000 Jēkabpils nov. pašvaldībai pacēlāja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošanai  
A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas ēkā 

20 000 Tukuma nov. pašvaldībai Zigfrīda Annas Meierovica pieminekļa izveidei un uzstādī-
šanai Tukumā

19 989 Jēkabpils nov. pašvaldībai Leimaņu tautas nama skatuves aprīkojuma nodrošināšanai

2000 Jēkabpils nov. pašvaldībai mācību un interaktīvu materiālu, attīstošas un izzinošas 
literatūras, tehniskās aparatūras iegāde Dignājas pamatskolas vajadzībām

11 083 Dobeles nov. pašvaldībai Jauniešu izglītības un iniciatīvu centra “Saspraude” DJIVC 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, volejbola un virvju laukumu izveidei aktivitāšu 
mājā “Zaļkalni”  

3700 Jelgavas nov. pašvaldībai biedrības "Jelgavas nov. seniori" darbības nodrošināšanai
8500 Salas nov. pašvaldībai bērnu atpūtas laukuma iekārtošanai un sporta inventāra iegādei 

Sēlijas ciemā
11 100 Pļaviņu nov. pašvaldībai brīvdabas skvoša laukuma izveidei Pļaviņu novadā 
1500 Jelgavas nov. pašvaldībai  tehniskā nodrošinājuma iegādei  Ūziņu bibliotēkai Ūziņu 

un tuvējās apkārtnes kultūras, sabiedriskās un saimnieciskās dzīves vēstures izpētes 
nodrošināšanai

8583 Tērvetes nov. pašvaldībai Augstkalnes pagasta Mežmuižas pils terases atjaunošanai
22 046 Neretas nov. pašvaldībai un biedrībai “Saules sporta klubs” multifunkcionālā sporta 

laukuma atjaunošanai Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā
12 645 Jaunjelgavas nov. pašvaldībai Vīgantes muižas parka žoga ierīkošanai Staburaga 

pagastā 
22 974 Krustpils nov. pašvaldībai Mežāres kultūras nama kino un audio aprīkojuma 

atjaunošanai 
32 490 Krustpils nov. pašvaldībai jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidei Vīpes ciemā
180 000 Engures nov. pašvaldībai Engures ciemata attīrīšanas iekārtu būvniecībai 
18 000 Engures nov. pašvaldībai mīksto krēslu iegādei Šlokenbekas muižai 
35 000 Viesītes nov. pašvaldībai Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra pārbūvei
15 000 Viesītes nov. pašvaldībai Saukas dabas parka biedrībai senlatviešu tradīciju popula-

rizēšanas un pieejamības uzlabošanas projekta realizācijai Sēlijas kultūrvēsturiskajā 
reģionā

50 000 Rundāles nov. pašvaldībai Pilsrundāles vidusskolas sporta zāles grīdas seguma 
nomaiņai

20 000 Rucavas nov. pašvaldībai Papes ostas attīstības koncepcijas izstrādei 
5000 Rojas nov. pašvaldībai digitālo klavieru iegādei Rojas vidusskolai, jaunu mūzikas 

instrumentu iegādei Rojas Mūzikas un mākslas skolai, interaktīvās tāfeles iegādei 
Rojas PII “Zelta zivtiņa” vajadzībām, projektoru iegādei Rojas Sporta skolai un Jūras 
zvejniecības muzejam

6177 Biedrība “Labākai ikdienai” “airsoft” ieroču iegādei Zemessardzes 45. nodrošinājuma 
bataljonam Kuldīgā*

21 050 Priekules nov. pašvaldībai projekta “Vārti uz Latviju” realizācijai 
3000 Aizputes nov. pašvaldībai un biedrībai “Aizputes samarietis” apkures katla iegādei 

bērnu – invalīdu telpu apkures nodrošināšanai
30 000 Talsu nov. pašvaldībai tautas tērpu iegādei Talsu nov. deju kolektīviem 
200 000 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai dienesta viesnīcas renovācijas projekta realizācijai
7500 Rēzeknes nov. pašvaldībai āra trenažieru iegādei Kaunatas pagasta jauniešu aktīvai 

brīvā laika pavadīšanas nodrošināšanai 
11 500 Preiļu nov. pašvaldībai bērnu rotaļu laukuma izveidei Preiļos
17 365 Balvu nov. pašvaldībai un Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrībai piemiņas plāksnes 

un gaismas alejas Balvu vidusskolas audzēkņiem un skolotājiem – pretošanās kustības 
dalībniekiem atklāšanas pasākuma norises nodrošināšanai 

13 700 Latvijas Neredzīgo biedrībai gājēju celiņu asfaltēšanai Strazdumuižas neredzīgo 
ciematā 

186 000 Latvijas brīvās cīņas sporta klubam sporta kluba–internāta renovācijas darbu 
pabeigšanai 

520 000 Veselības ministrijai Kompensējamo medikamentu apmaksas palielināšanai  
(I. Parādnieks)*

98 700 Pārresoru koordinācijas centram – Pētījumam par ģimeņu, kur bērnus audzina viens 
pieaugušais, un daudzbērnu ģimeņu situāciju*

99 353 VARAM programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" īstenošanai
90 000 Labklājības ministrijas pasākumiem ģimeņu stabilitātes un vērtības sabiedrībā 

stiprināšanai: sabiedrības informēšana ģimenes atbalstam
8000 Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu bezmaksas apmācības  jaunajām ģimenēm par 

laulības institūcijas civiltiesiskajiem, psiholoģiskajiem, sadzīves u.c. aspektiem.*
45 000 Tieslietu ministrijai, dotācijai Sertificētu mediatoru padomei, lai palīdzētu risināt 

domstarpības starp vecākiem*
156 000 Labklājības ministrijas projektam “Vecāku pabalstu aprēķināšanas nosacījumu 

pilnveide”*
312 000 Satiksmes ministrijas projektam “Paplašināta daudzbērnu ģimeņu definīcija trans-

portlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atlaides saņemšanai”*
19 600 Rīgas Latviešu biedrībai, lai nodrošinātu interaktīvo lapu dveseluputenis.lv / svarīgāko 

1915. – 1919. gada Latvijas vēstures notikumu atspoguļojums 
16 000 Memoriālo muzeju apvienībai  telpu tehniskā stāvokļa uzlabošanas projektam Ojāra 

Vācieša muzejā Rīgā
28 320 Biedrībai "Šamir"  Rīgas geto muzejam – holokausta pētniecības, liecību saglabāšanas 

un publiskās darbības nodrošināšanai
50 000 Latvijas Nacionālajam arhīvam vietnes RADURAKSTI atjaunošanai dzimtu vēstures 

pētīšanai
6680 VSIA "VAK Latvija" labdarības koncerts Latvijas Centrālās padomes Memoranda 

parakstīšanas gadadienā 
8000 Nodibinājumam „Vislatvijas dziesminieku un tautas saieta fonds" Vislatvijas Dziesmi-

nieku saieta organizēšanai
5000 Biedrībai "SIETS"  pasākuma "Dziesminieku vārti Kurzemē" organizēšanai
10 640 Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas jumta seguma renovācijai
1800 Biedrībai "Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa", Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru 

piemiņas zīmju uzstādīšanai Staiceles, Stienūžu kapos 
1400 Biedrībai "Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa" pasākumam "Mūsu ceļš uz 

Latvijas simtgadi" 
5000 Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu nodaļai, piemiņas vietas komunistiskā 

terora upuriem Cēsīs izveidošanai
20 000 Vecpiebalgas baznīcas torņa atjaunošanas fondam, Vecpiebalgas baznīcas Dienvidu 

gala un torņa atjaunošanai vēsturiskajā veidolā

21 800 Valkas nov. domei literāri muzikālam iestudējumam "Piecas dienas novembrī", 
atzīmējot 100. gadadienu kopš LPNP dibināšanas Valkā

9000 Jaunpils evaņģēliski luteriskajai draudzei Struteles baznīcas ēkas iekšējo sienu un 
durvju remontam

20 000 Kalnciema – Klīves evaņģēliski luteriskajai draudzei, Kalnciema – Klīves evaņģēliski 
luteriskās baznīcas ēkas jumta seguma renovācijai

13 550 Biedrībai "Džūkste" Džūkstes evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanai – līdzfinan-
sējums sienu būvniecībai 

15 000 Liepājas simfoniskajam orķestrim koncerta – veltījuma Latvijai simtajā dzimšanas 
dienā, līdzfinansējums 12 Liepājas koncertu skaņdarbu izdošanai  

3000 Biedrībai "Labākai ikdienai" Kuldīgas Svētās Annas baznīcas Latvijas ģerboņa 
atjaunošanai sienā

5000 Biedrībai "Līvu savienība" atbalsts lībiešu kultūrtelpai 
5000 Biedrībai "Etniskās kultūras centrs "Suiti"" atbalsts suitu kultūrtelpai 
3500 Latgaliešu kultūras biedrībai Latgaliešu rakstniecības muzeja fondu saglabāšanas 

neatliekamām aktivitātēm (apkures katla uzstādīšanai)
12 000 Biedrībai "Daugavpils mantojums" Latvijas armijas 10. Aizputes kājnieku pulka krituša-

jiem karavīriem veltītā pieminekļa atjaunošanai Daugavpils cietokšņa dārzā 

7000 Biedrībai "Kukuži" atbalsts Latgales jaunatnes radošo un muzikālo kolektīvu mēģinā-
jumu un koncertu tehniskajai platformai Daugavpilī  

18 000 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai atbalsts piemineklim latgaliešu gaismas nesējam, 
grāmatizdevējam un sabiedriskajam darbiniekam Vladislavam Lōcim, pieminekļa iz-
gatavošanai un uzstādīšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas īpašumā Atbrīvošanas 
alejā 90

21 000 Balvu Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudzei, vides sakopšanai prāvesta 
Antona Rimoviča skvēra izveidošana Balvos

29 058 Latvijas Okupācijas muzeja biedrībai dotācija par muzeja pagaidu telpu nomu Raiņa 
bulvārī 7 

42 000 Grupas "Iļģi" 35 gadu jubilejas pasākumam – 2017. gada pavasarī "Arēnā Rīga"
1850 Biedrībai "Zemgales mantojums" pieminekļa Bārbeles zemniekam atjaunošanai 

Bārbeles kapsētā 
7677 Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienības projektam „Koka ēku būvniecības mācību 

darbnīcas labiekārtošana” 
3 685 197

Saskaņa
5100 Liepājas 3. pamatskolas fizikas un matemātikas kabinetu aprīkošanai (Agešins)
4990 Liepājas 12. vidusskolas informātikas kabineta modernizācijai 
4654 Liepājas 7. vidusskolai mēbeļu iegādei
5005 Liepājas internātpamatskolai planšetdatoru iegādei
11 361 Viļānu vidusskolas jumta remontam
4365 Velosipēdu novietnei pie Teteles pamatskolas
5000 Jelgavas nov. jaunsargiem – mobilā interaktīvā galda iegādei
9913 Foļvarkas vecticībnieku draudzei – lūgšanu nama un zvanu torņa jumta rekonstrukcijai 

(Ribakovs)
9881 Jēkabpils Pomoras vecticībnieku draudzei – kristīšanas ēkas celtniecības pabeigšanai 

(Orlovs)
16 748 Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīcas jumta remontam 

(Ribakovs)
9900 Rīgas Austrumu klinīskās universitātes slimnīcai – gaitas trenēšanas celiņa iegādei  

(A. Klementves) 
19 400 Rīgas Austrumu klinīskās universitātes slimnīcai – ķermeņa atslogošanas sistēmas 

iegādei (A. Klementevs)
14 520 Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai – aprīkojuma iegādei (A. Klementevs)
8000 Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas zvanu uzstādīšanai (J. Stepa-

ņenko)
128 837

Latvijas Reģionu apvienība 
30 000 Latgaliešu rakstu valodas iekļaušana mācību programmās Latgales reģiona skolās 

(Juris Viļums)*
30 000

Starpfrakciju
75 000 Valkas nov. domei – latviešu pagaidu nacionālās padomes pieminekļa izveidei 

(Brigmanis, Āboltiņa, Dzintars)
100 000 Valstiskās audzināšanas programmas īstenošana biedrībā Latvijas Mazpulki (Brigma-

nis, Āboltiņa, Dzintars)
400 000 Projekta realizācijai Rīgas nacionālajā zooloģiskajā dārzā (Brigmanis, Āboltiņa, Dzintars)
980 000 Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra attīstības projektam (Brigmanis, 

Upenieks)
1 550 000 Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstības nodrošināšanai 

(Brigmanis, Parādnieks)
500 000 Aglonas Dievmātes starptautiskā sanktuārija laukuma renovācija (Brigmanis, Āboltiņa, 

Dzintars, Klaužs, Trupovnieks, Vectirāns, Adamovičs)
800 000 Olimpiskā centra "Rēzekne" būvniecības turpināšanai (Upenieks, Rasmanis, Orlovs, 

Krēsliņš, Ruks, Meija)*
25 000 Šaušanas federācijai mikroautobusa iegādei (Upenieks, Rasmanis, Orlovs, Krēsliņš, 

Ruks, Meija)*
9522 Bridža federācijai Latvijas jaunatnes komandu dalībai Eiropas čempionātā (Upenieks, 

Rasmanis, Orlovs, Krēsliņš, Ruks, Meija)
90 000 Latvijas hokeja federācijai bērnu un jaunatnes hokeja attīstības programmai (Upe-

nieks, Rasmanis, Orlovs, Krēsliņš, Ruks, Meija)
897 561 Vides izglītības centra izveidei (Krauze, Upenieks)
30 000 Latvijas Okupācijas muzeja biedrībai muzeja darbības nodrošināšanai (Āboltiņa, 

Brigmanis, Dzintars)
30 000 Žaņa Lipkes memoriāla darbības nodrošināšanai (Āboltiņa, Brigmanis, Dzintars)
60 000 Biedrībai "Sustento" darbības nodrošināšanai (Āboltiņa, Brigmanis, Dzintars)
50 000 Dotācija Lestenes baznīcas atjaunošanas biedrībai baznīcas atjaunošanas turpināšanai 

(Āboltiņa, Brigmanis, Dzintars)
50 000 Latvijas Radio Briseles korespondenta darbības nodrošināšanai (Āboltiņa, Brigmanis, 

Dzintars)
140 000 Dotācija Imanta Ziedoņa mantojuma pētniecības, saglabāšanas un radošo programmu 

īstenošanai (Dzintars, Brigmanis, Āboltiņa, Bērziņš, Krauze, Smiltēns)*
520 000 Mērķdotācija Koknese nov. pašvaldībai – nodibinājumam “Kokneses fonds” Likteņ-

dārza sabiedriskās ēkas projekta īstenošanai (Dzintars, Brigmanis, Āboltiņa, Bērziņš, 
Krauze, Smiltēns) 

300 000 Dotācija kinofilmas "Nameja gredzens" uzņemšanai (Dzintars, Brigmanis, Āboltiņa, 
Bērziņš, Krauze, Smiltēns) 

100 000 Dotācija biedrības Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas darbības nodrošinā-
šanai (Dzintars, Brigmanis, Āboltiņa, Bērziņš, Krauze, Smiltēns) 

25 000 Dotācija Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas darbības nodrošināšanai 
(Dzintars, Brigmanis, Āboltiņa, Bērziņš, Krauze, Smiltēns) 

700 000 Dotācija Rīgas Sv. Jēkaba Romas katoļu baznīcas katedrāles ēkas restaurācijai (Dzintars, 
Brigmanis, Āboltiņa, Bērziņš, Krauze, Smiltēns) 

350 000 Dotācija Rīgas Doma baznīcas ērģeļu prospekta un instrumenta restaurācijai (Dzintars, 
Brigmanis, Āboltiņa, Bērziņš, Krauze, Smiltēns) 

200 000 Dotācija reģionālo TV (ReTV, TV24) darbības nodrošināšanai (Dzintars, Brigmanis, 
Āboltiņa, Bērziņš, Krauze, Smiltēns) 

1 550 000 Ventspils Olimpiskā centra sporta infrastruktūras attīstības projektam (Parādnieks, 
Krauze, Smiltēns) 

1 550 000 Slēgto tenisa kortu celtniecībai Liepājā (Parādnieks, Krauze, Smiltēns) 

1 100 000 Valmieras Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas celtniecībai 
(Parādnieks, Krauze, Smiltēns) 

600 000 Jēkabpils Multifunkcionālās sporta halles būvniecībai (Parādnieks, Krauze, Smiltēns) 

600 000 Madonas biatlona un slēpošanas sporta bāzes "Smeceres sils" attīstīšanai (Parādnieks, 
Krauze, Smiltēns) 

300 000 Bauskas peldbaseina būvniecībai (Parādnieks, Krauze, Smiltēns) 

13 682 083

* Priekšlikumu sagatavojuši minētie deputāti vai frakcija, bet galīgajam 
lasījumam to noformēja Saeimas Budžeta komisija.
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