
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2016. gada 16.maijā                     Nr. 100 

 

Par dalību projektā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs Ādažu novadā” 

 

Pamatojoties uz,Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037. gadam noteikto 

stratēģisko mērķi SM.3: „Iedzīvotāju izaugsme” un ilgtermiņa prioritāti IP3: „Izglītota, aktīva un 

veselīga sabiedrība”, vidēja termiņa prioritāti VTP9: „Pieejama un kvalitatīva izglītība”, 

uzdevumu: U9.1.2: „Attīstīt izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi un pasākumiem” un 

pasākumiem (aktivitātēm): 9.1.2.1. „Izglītības iestādēs nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu 

noteikšana”, 9.1.2.2. „Izglītības iestādēs nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu iegāde”, 9.1.2.3. 

„Materiāltehnisko līdzekļu iegāde Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālajai 

zālei”, lai īstenotu nepieciešamā sporta inventāra iegādi vispārējās izglītības iestādēs 

(pirmsskolas, pamatskolas un vidējās izglītības iestādēs) attiecīgā vispārējā izglītības posma 

prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei un veicinātu izglītojamo 

izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un 

uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību Ādažu 

novadā, pašvaldība ir ieinteresēta piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”.Projektā plānotās investīcijas ir šādas: 

Pašvaldības iestādes 

nosaukums 

Prognozējamās 

izmaksas 

(ieskaitot PVN), 

eiro 

Pašvaldības līdzfinansējums 

(50 % no attiecināmām 

izmaksām (summas tiks 

precizētas pēc iepirkuma 

procedūras)), eiro 

Kopējās izmaksas, 

eiro 

Ādažu vidusskola 1478,04 739,02 1478,04 

Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestāde 
3999,57 1999,79 3999,57 

Kadagas pirmsskolas 

izglītības iestāde 
1592,94 835,37 1592,94 

Kopā: 7070,55 3 574,18 7 070,55 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 5. punktu 

un 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Sagatavot Ādažu novada domes projekta iesniegumu „Sporta inventāra iegāde vispārējās 

izglītības iestādēs Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts) par sporta inventāra iegādi Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādei, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādei un Ādažu vidusskolai, 

dalībai Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursam „Sporta inventāra iegāde 

vispārējās izglītības iestādēs”, ar mērķi atbalstīt sporta inventāra iegādi vispārējās izglītības 

iestādēs attiecīgā vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu 
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apguvei, lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri 

piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, 

sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību. 

2. Iesniegt Projekta iesniegumu Izglītības un zinātnes ministrijai 

3. Piedalīties projekta „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs Ādažu novadā” 

īstenošanā, kura prognozētā summa ir 7 070,55 EUR (septiņi tūkstoši septiņdesmit eiro 55 

centi), ieskaitot PVN. 

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo Ādažu novada 

pašvaldības līdzfinansējumu. 

5. Atbildīgais par projekta izstrādi un iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijā – Attīstības 

un investīcijas daļas projektu vadītājs Normunds Masaļskis. 

6. Atbildīgā par lēmuma izpildes kontroli – Attīstības un investīciju daļas vadītāja Karīna 

Miķelsone. 

 

 
 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  

 

 

 


