
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2017.gada 24.oktobrī                      Nr.243 

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”  

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) 2015.gada 22.septembrī pieņēma lēmumu Nr.167 “Par 

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

paplašināšanu - Ādažu vidusskolas 1.-4.klasi būvēt jaunu mācību īstenošanas vietu pašvaldībai 

piederošajā zemes gabalā Attekas ielā 16, Ādažos (kadastra numurs 80440070385), kā arī esošās 

Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos, modernizāciju un ergonomiskas mācību vides 

izveidi 5.-12.klasei. Minētās ieceres izpildei dome 2016.gada 22.martā pieņēma lēmumu Nr.50 

“Par Ādažu vidusskolas dalību 8.1.2. SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 

ietvaros” (turpmāk – lēmums Nr.50).  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 24.maija 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” (turpmāk – MK noteikumi 

Nr.323), dome 2016.gada 30.augustā iesniedza Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – IZM) 

idejas konceptu Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Investīciju plāna darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes 

mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (turpmāk – projekta idejas koncepts), kuru IZM tālāk 

iesniedza saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – 

VARAM) Reģionālās attīstības koordinācijas padomei. 

Projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (turpmāk – 

Projekts) mērķis ir uzlabot izglītības infrastruktūru, pieejamību un kvalitāti Ādažu novadā, 

būvējot jaunu Ādažu vidusskolas ēku 1.-4.klasēm. VARAM Reģionālās attīstības koordinācijas 

padome 2017.gada 25.janvārī saskaņoja projekta idejas konceptu.  

2017.gada 16.februārī dome saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) 

uzaicinājumu līdz 2017.gada 30.novembrim iesniegt SAM 8.1.2. Projekta iesniegumu trešajā 

projektu iesniegumu atlases kārtā. 

Projekta ietvaros tiks izveidota jauna vispārējās izglītības īstenošanas vieta Ādažos, būvējot jaunu 

un modernu Ādažu vidusskolas ēku Attekas ielā 16, Ādažos, ar kapacitāti līdz 800 sākumskolas 

skolēniem (1.-4.klase), t.sk., paredzot īstenot šādas darbības: 

1) izveidot ergonomisku mācību vidi; 

2) ieviest informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) risinājumus un tam 

nepieciešamo aprīkojumu; 

3) izbūvēt izglītības iestādes sporta infrastruktūru. 

Lai nodrošinātu lēmuma Nr.167 izpildi, vienlaicīgi ar jaunas vispārējās izglītības īstenošanas 

vietas Ādažos izveidi, esošā Ādažu vidusskolas ēka Gaujas ielā 30 tiks pielāgota 5.-12.klases 
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skolēniem par pašvaldības budžeta līdzekļiem, tādējādi nodrošinot atbalstāmās vispārējās 

izglītības iestādes pilnu pabeigtību. 

Projekta kopējās indikatīvās izmaksas plānotas 14 823 286,77 EUR, t.sk., 7 505 213,38 EUR – 

attiecināmās izmaksas un 7 318 073,39 EUR – neattiecināmās izmaksas. Atbilstoši MK 

noteikumu Nr.323 21.1.punktam, domei būs pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(turpmāk – ERAF) finansējums 2 564 487 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, Ādažu pašvaldībai plānotais valsts budžeta dotācijas apmērs veido 

15% no kopējām attiecināmajām izmaksām, kas jāsedz no pašvaldības un valsts budžeta, t.i., 

741 108,96 EUR. Pārējās attiecināmās un visas neattiecināmās izmaksas pašvaldībai jāsedz no 

saviem līdzekļiem.  

Plānotie projekta izmaksu1 finansēšanas avoti: 

Finansējuma avots 
Attiecināmās 

izmaksas, EUR 

Neattiecināmās 

izmaksas, EUR 
Kopā, EUR 

ERAF 2 564 487,00 

(34,17%) 
0,00 

2 564 487,00 

(17,30%) 

Valsts budžeta dotācija 741 108,96 

(9,87%) 
0,00 

741 108,96 

(5,00%) 

Pašvaldības finansējums 4 199 617,42 

(55,96%) 

7 318 073,39 

(100%) 

11 517 690,81 

(77,70%) 

Kopā 7 505 213,38 

(50,63%) 

7 318 073,39 

(49,37%) 

14 823 286,77 

(100%) 

Atbilstoši Ministru kabineta 24.05.2016. noteikumiem Nr.323, projektā plānotās darbības jāīsteno 

līdz 31.12.2023. Projekta indikatīvais īstenošanas laiks ir no 2016. līdz 2023.gadam.  

Plānotās izmaksas1 pa gadiem: 

Budžeta pozīcija 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Kopā 

Skolas aprīkošana ar 

inventāru 

0 0 0 1000000 0 0 1000000 

Projektēšana 87775 239039 0 96000 0 0 422814 

Autoruzraudzība 0 0 0 111253 0 42000 153253 

Būvuzraudzība 8688 34751 33426 33599 7500 7500 125464 

Būvdarbi 0 0 5996300 3964200 900000 2100000 12960500 

Citas izmaksas 

(būvekspertīze) 

0 32850 0 0 0 0 32850 

Neparedzētie izdevumi 0 0 64203 64203 0 0 128406 

Kopā 96463 306640 6093929 5269255 907500 2149500 14823287 

                                                 
1 Izmaksas tiks precizēts pēc projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA un iepirkumu veikšanas 
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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, MK noteikumiem Nr.42, lēmumu Nr.167, 

lēmumu Nr.164, lēmumu Nr.50, Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) vidējā 

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

uzraudzības komisijā 12.10.2017. un Finanšu komitejā 17.10.2017., dome 

NOLEMJ: 

1. Līdz 30.11.2017. iesniegt CFLA, kā sadarbības iestādē, SAM 8.1.2 ERAF projekta 

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

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

īstenošanā, kura kopējās prognozētās izmaksas ir 14 823 286,77 EUR (četrpadsmit miljoni 

astoņi simti divdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit seši eiro 77 centi). 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo domes 

līdzfinansējumu. 

4. Atbildīgais par projekta sagatavošanu un iesnieguma iesniegšanu CFLA – projektu vadītāja 

Inga Pērkone. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības un investīciju daļas vadītājas p.i. Inita Henilane. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


