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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2016.gada 22.martā          Nr.50 

 

Par Ādažu vidusskolas dalību 8.1.2. SAM „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību 

vidi” ietvaros 

 

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). 

SIA „AC Konsultācijas” 27.08.2015. izstrādātajā TEP norādīts, ka: 

1) Ādažu vidusskolas ēkas maksimālā kapacitāte ir līdz 1200 skolēniem, bet jau 

2015./2016.mācību gadā tajā tika uzņemti 1250 skolēni; 

2) skolēnu skaits Ādažu vidusskolā uz 2029./2030.mācību gadu piesardzīgi optimistiskajā 

variantā novērtēts – 1800 audzēkņi; 

3) salīdzinot dažādas alternatīvas, izmaksu efektivitātes rādītāju ziņā kā labākā alternatīva 

trūkstošo vietu nodrošināšanai nākotnē tika atzīta Ādažu vidusskolas paplašināšana, 5.-

12.klases mācības nodrošinot Ādažu vidusskolas ēkā Ādažos, Gaujas ielā 30, un 1.-

4.klasei būvējot jaunu mācību īstenošanas vietu pašvaldībai piederošajā zemes gabalā 

Ādažos, Attekas ielā 16; 

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

un esošā Ādažu vidusskolas infrastruktūra jāatjauno līdz 2021.gadam. 

Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā plānots 

attīstīt vispārējās izglītības infrastruktūru, radot pievilcīgu mācību vidi kvalitatīva un 

mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, īstenojot darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifisko atbalsta mērķi (turpmāk – SAM) „Uzlabot 

vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, kā arī to, ka Ādažu novada pašvaldība var 

pieteikties specifiskā atbalsta otrā pasākuma otrajā atlases kārtā „Modernizēt vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vidi ārpus nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem”, 

Domei ir iespēja pretendēt uz publisko finansējumu Ādažu vidusskolas paplašināšanas 

projekta īstenošanai. 

Pamatojoties uz LR Izglītības un zinātnes ministrijas 08.03.2016. vēstuli Nr. 01-14e/1000 Par 

plānotajiem ieguldījumiem 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vidi” ietvaros, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem 

noteikto tiesību nodrošināšanu ar pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā), 

ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu, Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

(2013-2037) definēto Ādažu novada attīstības stratēģisko mērķi „SM3 Iedzīvotāju izaugsme” 

un noteikto, ka Ādažu novadā ikvienam ir iespēja iegūt vispārējo izglītību, izglītība tiek 

nodrošināti maksimāli ērti un tiek atbalstīta esošo izglītības iestāžu attīstība, Ādažu novada 

attīstības programmas (2016– 2022) vidējā termiņa prioritātes „VTP9: Pieejama un kvalitatīva 

izglītība”, uzdevumiem „U9.1.1: Attīstīt esošās izglītības iestādes” un „U9.1.3: Atbalstīt 
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jaunu mācību īstenošanas vietu izveidi vispārējās izglītības iestādēs”, Domes 28.10.2014. 

pieņemto lēmumu Nr.229 „Par Ādažu vidusskolas ilgtermiņa attīstību”, Domes 22.09.2015. 

lēmumu Nr.1676 „Par Ādažu vidusskolas paplašināšanu”, saskaņā ar Eiropas Savienības 

fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 8.1.2.SAM „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 

mācību vidi”, kā arī ņemot vērā, ka jautājums 15.03.2016. tika izskatīts un atbalstīts Finanšu 

komitejas sēdē, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Pieteikt Ādažu vidusskolu atbalstam 8.1.2. SAM „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 

mācību vidi” ietvaros. 

2. Lēmumu līdz 01.04.2016. nosūtīt LR Izglītības ministrijai. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas 

vadītāja K.Miķelsone. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors. 

 
 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  

 


