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Par aizņēmumu Ādažu novada pašvaldības  jaunas izglītības iestādes projektēšanas un ar 

to saistīto inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumu finansēšanai 

 

2015.gada 24.februārī Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) pieņēma lēmumu Nr.47 „Par 

tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu 

novadā”.  

Iepirkuma procedūras rezultātā 2015.gada 20.aprīlī starp Domi un SIA „AC Konsultācijas” tika 

noslēgts līgums Nr. JUR 2015-04/373 par tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi 

jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu novadā (turpmāk – TEP). 

2015.gada 27.augustā SIA „AC Konsultācijas” iesniedza TEP ziņojumu, kurā norādīts, ka: 

1) Ādažu vidusskolas ēkas maksimālā kapacitāte ir 1200 skolēniem, bet 2015./2016.mācību 

gadā tajā tika uzņemti 1250 skolēni; 

2) skolēnu skaits Ādažu vidusskolā 2029./2030.mācību gadā novērtēts – 1800 audzēkņi 

(piesardzīgi optimistisks variants); 

3) salīdzinot alternatīvas, kā labākā alternatīva trūkstošo vietu nodrošināšanai nākotnē 

izmaksu efektivitātes rādītāju ziņā tika atzīta Ādažu vidusskolas paplašināšana, kur 5.-

12.klases mācības tiktu nodrošinātas esošajā Ādažu vidusskolas ēkā Gaujas ielā 30, 

Ādažos, un būvējot jaunu mācību īstenošanas vietu 1.-4.klasei pašvaldībai piederošajā 

zemes gabalā Attekas ielā 16 (kadastra numurs 80440070385), Ādažos; 

4) izglītības pakalpojumu sniegšana jaunā mācību īstenošanas vietā jāuzsāk 2018./2019.m.g.. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 4.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību un iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu ar 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā), kā arī 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu un 22.1 panta pirmo daļu, Būvniecības 

likuma 18.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 

„Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā iedzīvotāju skaita 

pieauguma pastāvīgo tendenci novadā, Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (2013-

2037) noteikto mērķi „SM3 Iedzīvotāju izaugsme” par Ādažu novada ikviena iedzīvotāja iespēju 

iegūt vispārējo izglītību, kas tiek nodrošināti maksimāli ērti un esošo izglītības iestāžu attīstības 

atbalstīšanu, Ādažu novada attīstības programmas (2011.–2017.) mērķa 3.1. „Pieejama 

kvalitatīva izglītība Ādažu novadā” uzdevumus 3.1.1. „Esošo izglītības iestāžu un to 

materiāltehniskās bāzes attīstība” un 3.1.6. „Izglītības iestāžu ēku tehniskā stāvokļa uzlabošana”, 

Domes 2014.gada 28.oktobra lēmumu Nr.229 „Par Ādažu vidusskolas ilgtermiņa attīstību”, 

saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta 

mērķiem 4.2.2. „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 
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energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” un 8.1.2. „Uzlabot 

vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, kā arī ņemot vērā to, ka 16.08.2016. ir noslēgusies 

iepirkumu procedūra ar identifikācijas numuru ĀND 2016/164 “Jaunas skolas ēkas Ādažos 

projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi”, par kopējo summu 425 085,10 EUR (ieskaitot 

PVN), (EUR 314 128 (ieskaitot PVN) - būvprojekta izstrāde un EUR 110 957 (ieskaitot PVN) – 

autoruzraudzība) un 06.08.2016. iepirkumu procedūras ar identifikācijas numuru ĀND 2016/84 

“Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi jaunas izglītības iestādes Ādažos projektēšanas un 

būvniecības ietvaros” rezultātiem par kopējo summu EUR 94 864 (ieskaitot PVN) ), (EUR 43 

439 (ieskaitot PVN) - saistībā ar būvprojekta izstrādi un EUR 51 425 (ieskaitot PVN) – saistībā 

ar būvniecību) un, lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu pieejamību, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka projekta “Jaunas izglītības iestādes projektēšana un ar to saistītie 

inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi” izmaksas ir līdz EUR 357 567,11, kas EUR 

341 860 apmērā tiek segtas no aizņēmuma līdzekļiem. 

2. Projekta “Jaunas izglītības iestādes projektēšana un ar to saistītie inženiertehniskās 

uzraudzības pakalpojumi” finansēšanai 2016.-2017.gadā ņemt aizņēmumu, nepārsniedzot 

1.punktā minēto izmaksu apjomu, no Valsts kases ar šādiem aizņēmuma saistību izpildes 

termiņiem: 

2.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 5 gadi; 

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

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

saistošajos noteikumos par Ādažu novada pašvaldības gadskārtējo budžetu. 

4. Uzdot domes finansistei S.Mūzei, sadarbībā ar jaunās izglītības iestādes būvniecības projekta 

vadītāju N.Masaļski līdz 28.09.2016. sagatavot visu dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai. 

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

lēmuma 2. punkta izpildei. 

6. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot aizņēmuma atmaksāšanai nepieciešamos 

līdzekļus Ādažu novada pašvaldības budžetā turpmākajos gados. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Domes priekšsēdētājs. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs               M.Sprindžuks  

 


