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Par aizņēmumu Ādažu vidusskolas investīciju projekta īstenošanai 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā), t.sk., veikt šo funkciju nodrošināšanai 

nepieciešamo ēku un infrastruktūras uzturēšanu.  

Ādažu novada attīstības programma 2016.-2022.gadam nosaka:  

1) ilgtermiņa prioritāti IP3 „Izglītota, aktīva un veselīga sabiedrība”; 

2) vidēja termiņa prioritāti VTP1 „Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra”; 

3) rīcības virzienu RV1.2. „Veicināt citas nepieciešamās infrastruktūras attīstību”; 

4) uzdevumu U1.2.4. „Nodrošināt ēku energoefektivitāti”; 

5) vidēja termiņa prioritāti VTP9 „Pieejama un kvalitatīva izglītība”; 

6) rīcības virzienu RV9.1. „Veicināt pieejamas un kvalitatīvas vispārējās izglītības iespējas”; 

7) uzdevumu U9.1.1. „Attīstīt esošās izglītības iestādes”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, 22.prim panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības 

aizņēmumiem un galvojumiem”, likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta otrās daļas 

pirmo punktu, lai nodrošinātu Ādažu vidusskolas ēkas un tehnisko komunikāciju sistēmas 

netraucētu darbību, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā 

16.05.2017., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka investīciju projekta “Ādažu vidusskolas ēkas un komunikāciju remontdarbi”, 

t.sk., klašu un grīdas remonts, un ēdināšanas telpu remonta izmaksas ir ne vairāk kā EUR 

140’000, kas tiek apmaksātas no aizņēmuma līdzekļiem.  

2. Projekta finansēšanai 2017.gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases par iepirkuma procedūras 

rezultātā precizēto darījumu summu, nepārsniedzot lēmuma 1.punktā norādīto izmaksu 

apjomu, ar šādiem aizņēmuma saistību izpildes termiņiem: 

2.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 6 gadi; 

2.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2018.gada jūniju. 

3. Projekta finansēšanas apjomu tā īstenošanas gadā noteikt Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos par Ādažu novada pašvaldības gadskārtējo budžetu. 

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot tam nepieciešamos finanšu līdzekļus Ādažu 

novada pašvaldības budžetā. 
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5. Uzdot domes finansistei S.Mūzei, sadarbībā ar Saimniecības un investīciju daļas vadītāju 

A.Brūveri, pēc iepirkumu procedūras noslēgšanās sagatavot visu aizņēmuma saņemšanai 

nepieciešamo dokumentāciju un iesniegt to Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 

un pārraudzības padomē. 

6. Uzdot domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi 

lēmuma 2.punkta izpildei. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes priekšsēdētājs. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs               M.Sprindžuks  


