
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2018.gada __.aprīlī                      Nr.96 

 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības 

līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes 

mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””  

 

Ādažu novada domes (turpmāk – dome) 22.09.2015. lēmums Nr.167 “Par Ādažu vidusskolas 

paplašināšanu” (turpmāk – lēmums Nr.167) paredz Ādažu vidusskolas paplašināšanu – Ādažu 

vidusskolas 1.-4.klasei būvēt jaunu mācību īstenošanas ēku pašvaldībai piederošajā zemes gabalā 

Attekas ielā 16, Ādažos (kadastra numurs 80440070385), kā arī Ādažu vidusskolas esošās ēkas 

modernizāciju un ergonomiskas mācību vides izveidi 5.-12.klasei, Gaujas ielā 30, Ādažos.  

Minētās ieceres izpildei dome 22.03.2016. pieņēma arī lēmumu Nr.50 “Par Ādažu vidusskolas 

dalību 8.1.2. SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” (turpmāk – SAM 8.1.2.) 

ietvaros” (turpmāk – lēmums Nr.50). 06.02.2018. dome pieņēma lēmumu Nr. 17 “Par 

grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr. 243 “Par pašvaldības 

līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2 projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides 

uzlabošana Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts) (turpmāk – lēmums Nr.17). 

28.11.2017. Dome iesniedza Projekta iesniegumu Centrālajā finanšu līgumu aģentūrā (turpmāk – 

CFLA) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF), kam tika piešķirts identifikācijas 

Nr. 8.1.2.0/17/I/028. Izvērtējot Projekta iesniegumu atbilstoši Darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” SAM 8.1.2. otrās un trešās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma 

3.pielikumā iekļautajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisija 28.12.2017. nolēma to apstiprināt ar nosacījumu. 09.03.2018. dome CFLA 

iesniedza precizētu projekta iesniegumu. 

Atkārtoti izvērtējot Projekta iesniegumu atbilstoši Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” SAM 8.1.2. otrās un trešās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma 

3.pielikumā iekļautajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisija 17.04.2018. apstiprināja ar nosacījumu, kas paredz, ka domei līdz 

11.05.2018. jāiesniedz CFLA precizēts Projekta iesniegums, t.sk., aktualizēts domes lēmums par 

Projekta ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

21.02.2018. dome ar slēgtā konkursa “Skolas būvdarbi Ādažos” (Id. Nr. ĀND 2017/92) 

uzvarētāju SIA “Monum” noslēdza līgumu par jaunās skolas un ielas būvniecību Nr. JUR 2018-

02/137. 21.02.2018. noslēgtā vienošanās pie līguma par skolas ēkas un Attekas ielas turpinājuma 

izbūvi Ādažos, būvdarbu apjoma un izmaksu samazināšanu Nr. JUR 218-02/138 paredz, ka 

jaunās skolas ēkas būvdarbus par 17 018 409,17 EUR (ar PVN), neskaitot Attekas ielas 

turpinājuma izbūvi 1 535 550,86 EUR apmērā (ar PVN). 

Jaunās skolas ēkas būvdarbu izmaksas 17 018 409,17 EUR kopsummu (ar PVN) veido: 

1) būvdarbu 1. kārta – mācību klases 1.-4.klasei – 12 739 947,83 EUR; 
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2) būvdarbu 2.kārta – sporta infrastruktūras izbūvei – 2 092 076,90 EUR; 

3) būvdarbu 3.kārta – specializētajiem mācību kabinetiem – 2 186 384,44 EUR.  

Dome 27.02.2018. pieņēma lēmumu Nr.37 “Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju 

projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības 

iestādes jaunas ēkas 1.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai”, kas 

paredz, ka dome Projekta izglītības iestādes jaunas ēkas izbūves, autoruzraudzības un 

būvuzraudzības I. kārtas realizēšanai ņems aizņēmumu EUR 9 031 291 apmērā no Valsts kases. 

Ņemot vērā domes finanšu iespējas, Projekts tika noteikts būvprojekta “Jauna skolas ēka Ādažos 

(Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana) Attekas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā” 

būvdarbu 1., 2. un 3.kārtas apjomā, paredzot izbūvēt jaunas Ādažu vidusskolas ēku (mācību 

klases) 1.-4.klasei, sporta infrastruktūru un specializētos mācību kabinetus.  

Lai nodrošinātu lēmuma Nr.167 izpildi, līdz būvdarbu 3.kārtas pabeigšanai tiks veikta esošās 

Ādažu vidusskolas ēkas pielāgošana 5.-12.klases skolēnu mācību vajadzībām, ņemot vērā domei 

pieejamos finanšu resursus. 

Projekta būvdarbu 1., 2. un 3. kārtas ietvaros tiks izveidota jauna vispārējās izglītības īstenošanas 

vieta, uzbūvējot modernu Ādažu vidusskolas ēku Attekas ielā 16, Ādažos, ar kapacitāti līdz 800 

sākumskolas skolēniem (1.-4.klase), t.sk., paredzot izveidot ergonomisku mācību vidi, ieviest 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus un tam nepieciešamo aprīkojumu, kā arī 

izbūvēt iestādes sporta infrastruktūru. 

Projekta būvdarbu 1., 2. un 3. kārtas kopējās indikatīvās izmaksas plānotas 18 754 061,31 EUR, 

t.sk., 15 220 795,47 EUR – attiecināmās izmaksas un 3 533 265,84 EUR – neattiecināmās 

izmaksas.  

Atbilstoši Ministru kabineta 24.05.2016. noteikumu Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” SAM 8.1.2. īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.323) 

21.1.punktam, domei būs pieejams ERAF finansējums 2 564 487,00 EUR apmērā.  

Atbilstoši Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību 

valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.42) 6.punktam, domei plānotais valsts budžeta dotācijas apmērs veido 15% no 

Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas jāsedz no pašvaldības un valsts budžeta, t.i., 

Projekta būvdarbu 1., 2. un 3. kārtai – 1 898 446,27 EUR. Pārējās attiecināmās un visas 

neattiecināmās izmaksas pašvaldībai jāsedz no saviem līdzekļiem.  

Plānotie Projekta (būvdarbu 1., 2. un 3. kārtas) izmaksu finansēšanas avoti: 

Finansējuma avots 
Attiecināmās izmaksas, 

EUR 

Neattiecināmās izmaksas, 

EUR 

Kopā, 

EUR 

ERAF 
2 564 487,00 

(16,85%) 
0,00 

2 564 487,00 

(13,67%) 

Valsts budžeta dotācija 
1 898 446,27 

(12,47%) 
0,00 

1 898 446,27 

(10,12%) 

Pašvaldības finansējums 
10 757 862,20 

(70,68%) 

3 533 265,84 

(100%) 

14 291 128,04 

(76,20%) 

Kopā 15 220 795,47 3 533 265,84 18 754 061,31 
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Finansējuma avots 
Attiecināmās izmaksas, 

EUR 

Neattiecināmās izmaksas, 

EUR 

Kopā, 

EUR 

(81,16%) (18,84%) (100%) 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.323, Projektā plānotās darbības jāīsteno līdz 31.12.2023. Projekta 

būvdarbu 1., 2. un 3.kārtas indikatīvais īstenošanas laiks ir no 2016.gada līdz 2022.gadam. 

Piedaloties Projektā, dome veicinās Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam 

((aktualizēta 17.01.2017.) turpmāk – Attīstības programma) šādu vidēja termiņa prioritāšu un 

uzdevumu sasniegšanu:  

 VTP3 “Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga 

vide” (uzdevums: U3.1.7. “Veikt jaunu pašvaldības ēku izbūvi”); 

 VTP9 “Pieejama un kvalitatīva izglītība” (uzdevumi U9.1.1. “Attīstīt esošās izglītības 

iestādes”, U9.1.2. “Attīstīt izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi”, U9.1.3. “Atbalstīt 

jaunu mācību īstenošanas vietu izveidi vispārējās izglītības iestādēs”, U9.1.6. “Nodrošināt 

iekļaujošas izglītības principu, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no izglītojamo 

vajadzībām un spējām, mantiskā sociālā stāvokļa”, U9.1.7. “Sekmēt un pilnveidot 

audzēkņu mācību procesa kvalitatīvu norisi”). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3., 5. un 6.punktu un 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu, MK noteikumiem Nr.323 un Nr.42, lēmumu Nr.167, Nr.50, Nr.17, 

Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātēm VTP3 un VTP9, dome 

NOLEMJ: 

1. Iesniegt CFLA, kā sadarbības iestādē, tās noteiktā termiņā precizēto SAM 8.1.2 ERAF 

projekta iesniegumu “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”. 

2. Piedalīties projektā “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”, 

t.sk., realizēt jaunās skolas ēkas būvdarbu 1.kārtu līdz 2019.gada 1.jūnijam, un 2. un 3. kārtu 

- līdz 2022. gada 31.decembrim, ar kopējām prognozētām izmaksām 18 754 061,31 EUR 

(astoņpadsmit miljoni septiņi simti piecdesmit četri tūkstoši sešdesmit viens eiro un 31 

cents), ar PVN. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo domes 

līdzfinansējumu būvprojekta 1., 2. un 3. kārtas īstenošanai līdz 14 291 128,04 EUR 

(četrpadsmit miljoni divi simti deviņdesmit viens tūkstotis viens simts divdesmit astoņi eiro 

un 81 cents) apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

4. Atbildīgā par lēmuma 1.punkta izpildi - domes projektu vadītāja I.Pērkone. 

5. Atbildīgā par lēmuma 3.punkta izpildi - domes finansiste S.Mūze. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt Attīstības un investīciju daļas vadītāja p.i. I.Henilanei. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


