
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2018.gada 27.martā         Nr.65 

 

Par atbalstu Jaunsardzei 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un 

informācijas centra ((turpmāk – JIC) adrese: Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) 

2018.gada 21.februāra elektronisko iesniegumu ar lūgumu noslēgt sadarbības līgumu par 

domes atbalstu jaunsargu interešu izglītības licencēto programmu īstenošanā. 

2017./2018.mācību gadā Ādažu novada jaunsargu vienībā darbojas 40 jaunieši. Līdz šim dome 

bez maksas nodrošināja jaunsargu vienības darbību Ādažu vidusskolā (telpa Nr.042) 2 reizes 

nedēļā (kopā 4,5 stundas) un Sporta centra peldbaseina apmeklējumu (1 celiņš 1 stundu 1 reizi 

nedēļā). Minēto telpu bezmaksas lietošanai ir šāda ietekme uz domes budžetu:  

Izmantotā  infrastruktūra 
Cena (EUR) 

ar PVN/stundā 

Cena (EUR) 

ar PVN/mēnesī 
Cena 

8 mēnešos 

Nodarbību telpas Nr.042 noma (domes 

27.10.2017. lēmums Nr.206 “Par nomas 

maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā”) 

1,69 1,69 x 4,5 x 4 ned.=30.49 243.92 

Peldbaseina 1 celiņa noma (domes 22.09.2015. 

lēmums Nr.170 “Par maksas pakalpojumu un 

nomas s noteikšanu Ādažu sporta centrā” 

30 120 960 

Jaunsardzes kustība ir būtiska jaunās paaudzes patriotiskās audzināšanas sastāvdaļa, un Ādažu 

vidusskolas ieskatā būtu lietderīgi noslēgt sadarbības līgumu ar JIC, nodrošināt iespēju tam bez 

maksas izmantot domes infrastruktūru jaunsargu mācību procesa norisei.  

Jaunsargu mācību programmas mērķis un uzdevumi atbilst Ādažu novada Attīstības 

programmas VTP5 Apmierināts novada iedzīvotājs  Rīcības plāna U.5.1.4 “Atbalstīt bērnu un 

jauniešu brīvā laika aktivitātes skolas brīvlaikos” aktivitātei 5.1.4.2. “Brīvprātīgā darba prakses 

izveide” un Attīstības programmas VTP9 Pieejama un kvalitatīva izglītība Rīcības plāna U9.2.2 

“Pilnveidot interešu un profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumus” aktivitātei 9.2.2.9 

“Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzienu īstenošana”. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 

8.pantu, kā arī Finanšu komitejas 20.03.2018. atzinumu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku noslēgt sadarbības līgumu ar Jaunsardzes 

un informācijas centru par jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanu Ādažu 

vidusskolā uz nenoteiktu laiku (beztermiņa), paredzot šādu domes telpu izmantošanu bez 

maksas, saskaņojot to lietošanas laikus ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem: 

1.1. Ādažu vidusskolas telpu Nr.042 – otrdienās, plkst.14.30-16.00, un ceturtdienās, 

plkst.14.30-17.30; 

1.2. Ādažu sporta centra baseina vienu celiņu vienu reizi nedēļā, vienu stundu (atsevišķi 

vienojoties); 

1.3. Ādažu vidusskolas stadionu (atsevišķi vienojoties). 



2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Izglītības un jaunatnes lietu speciālists. 

3. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes priekšsēdētāja vietniekam. 

 

Domes priekšsēdētājs       M.Sprindžuks 


