
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2018.gada 29.maijā                     Nr.133 

 

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””  

 

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

pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 24.05.2016. noteikumiem Nr. 323 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 

vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” (turpmāk – SAM 8.1.2.) īstenošanas noteikumi” un 

27.01.2015. noteikumiem 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”, Ādažu novada 

domes 22.09.2015. lēmumu Nr. 167 “Par Ādažu vidusskolas paplašināšanu”, 22.03.2016. 

lēmumu Nr. 50 “Par Ādažu vidusskolas dalību 8.1.2. SAM “Uzlabot vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vidi” ietvaros”, 06.02.2018. 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””” un 

24.04.2018. lēmumu 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”””, Attīstības programmas vidējā 

termiņa prioritātēm VTP3 un VTP9, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Projektu 

uzraudzības komisijā 25.05.2018., dome 

NOLEMJ: 

Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 24.04.2018. lēmumā 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””” (turpmāk – Lēmums): 

1. Izteikt Lēmuma argumentācijas daļas 15. rindkopu šādā redakcijā: 

“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 (plānots, ka Projekta 1. kārta tiks īstenota līdz 

21.05.2019., 2. kārta – līdz 2019.gada septembrim, un 3. kārta – līdz 2022.gada 

decembrim).” 

1. Papildināt Lēmuma argumentācijas daļu ar šādām divām jaunām rindkopām: 

“Dome 24.04.2018. pieņēma lēmumu 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”” (turpmāk – lēmums Nr.96) un 03.05.2018. iesniedza precizēto Projekta 

iesniegumu un 24.05.2018. saņēma elektroniski parakstītu vienošanos ar Eiropas 

Savienības fonda projekta īstenošanu. 



Sakarā ar Projektu uzraudzības komisijas 25.05.2018. lēmumu par domes 

finansiālām iespējām uzsākt Projekta būvdarbu 2. kārtu ātrāk nekā plānots, kā arī, 

ņemot vērā, ka Projekta būvdarbu 1. kārtas darbu īstenošanas ietvaros tiek 

izmantota tehnika, kas būtu izmantojama projekta būvdarbu 2. kārtas ietvaros, 

nepārtraucot būvdarbus, tādējādi optimizējot domes finansiālos līdzekļus, kā arī 

saskaņā ar SIA “MONUM” 28.05.2018. vēstuli Nr.220/2018, nepieciešams lemt par 

Projekta būvdarbu 2. kārtas īstenošanas uzsākšanu nekavējoties.” 

2. Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā jaunā redakcijā:  

“Piedalīties projektā “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu 

novadā”, t.sk., realizēt jaunās skolas ēkas būvdarbus, ar kopējām prognozētām 

izmaksām 18 754 061,31 EUR (astoņpadsmit miljoni septiņi simti piecdesmit četri 

tūkstoši sešdesmit viens eiro, 31 cents), ar PVN, šādā termiņā:  

1.1. 1. kārtu - līdz 2019. gada 1. jūnijam; 

1.1. 2. kārtu - līdz 2019. gada 31. augustam; 

1.2. 3. kārtu - līdz 2022. gada 31. decembrim.” 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns 


