
 

 
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2018.gada 6.jūnijā                      Nr.137  

 

Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/028 “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas 

2.kārtas izbūves finansēšanai 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) 2015.gada 24.februārī pieņēma lēmumu Nr.47 ”Par 

tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu 

novadā”.  

Dome 2015.gada 22.septembrī pieņēma lēmumu Nr.167 “Par Ādažu vidusskolas paplašināšanu” 

paredzot Ādažu vidusskolas paplašināšanu, 1.-4.klasei būvēt jaunu mācību īstenošanas ēku domei 

piederošā zemes gabalā Attekas iela 16, Ādaži (kadastra numurs 80440070385), kā arī 

vidusskolas esošās ēkas, Gaujas iela 30, Ādaži, 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” (turpmāk – 

SAM 8.1.2.) ietvaros”. 

Dome 2017.gada 24.oktobrī pieņēma  lēmumu Nr. 243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma 

nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana 

Ādažu novadā””. 

Dome 2017.gada 28.novembrī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) 

iesniedza projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” 

(turpmāk – Projekts) iesniegumu, kam tika piešķirts identifikācijas Nr. 8.1.2.0/17/I/028. 

2018.gada 1.jūnijā dome un CFLA noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta 

īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/I/028. 

Domes Iepirkumu komisija 2018.gada 16.janvārī pieņēma lēmumu par slēgtā konkursa “Skolas 

būvdarbi Ādažos” (Id. Nr. ĀND 2017/92) rezultātiem, piešķirot līguma slēgšanas tiesības SIA 

“Monum”, kuras piedāvātā līgumcena bija EUR 17 626 011,37, neieskaitot PVN (vai EUR 

21 327 473,76, ar PVN), tostarp EUR 1 269 050,30, bez PVN (vai EUR 1 535 550,86, ar PVN) – 

par Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo ielu un siltumtrases izbūvi no katlu mājas 

Attekas ielā 43 līdz Gaujas ielai 16. Pēc aktīvām sarunām ar SIA “Monum” par iespēju samazināt 

izmaksas būvniecības 1. un 2. kārtai, ko dome varētu izbūvēt pieejamā finansējuma ietvaros,  

Dome 2018.gada 6.februārī 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””.  
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Dome 2018.gada 21.februārī noslēdza līgumu ar SIA “Monum” par jaunās skolas ēkas un Attekas 

ielas būvniecību (turpmāk-Līgums), paredzot Ādažu vidusskolas jaunas mācību īstenošanas 

vietas Attekas ielā 16, 1. kārtas izbūvi līdz 2019.gada maijam (mācību klases 1.-4.klasei, kā arī 

skolas ēkai pieguļošs Attekas ielas turpinājums), savukārt, skolas ēkas 2. kārtas (sporta 

infrastruktūra) un 3. kārtas (specializēti mācību kabineti) būvniecību paredzēts veikt līdz 

2022.gadam.  

Dome 2018.gada 24.aprīlī 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””. 

Dome 2018.gada 29.maijā pieņēma lēmumu 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””. 

Izvērtējot domes finansiālās iespējas 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, Dome 2018.gada 29.maijā pieņēma lēmumu Nr. 13 “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”””, 

kas paredz, ka būvprojekta 2. kārta tiks izbūvēta līdz 2019.gada 31.augustam. 

Projekta ietvaros ir saņemti šādi aizņēmumi. 

Projekta ietvaros dome ir saņēmusi šādus aizdevumus: 

- 2016.gada 25.oktobrī  - Valsts kases aizdevumu EUR 341 860 apmērā projekta “Jaunas 

izglītības iestādes projektēšana un ar to saistītie inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi”. 

- 2017.gada 31.augustā  - Valsts kases aizdevumu EUR 32 850 apmērā izglītības iestādes 

investīciju Projekta būvekspertīzes veikšanai. 

- 2018.gada 3.aprīlī -Valsts kases aizdevumu EUR 9 031 291 apmērā izglītības iestādes 

investīciju Projekta 1.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai. 

Projekta 2.kārtas īstenošanai 21.02.2018. noslēgtais Līgums par skolas ēkas Būvdarbu veikšanu 3 

kārtās par EUR 21 327 473,79 (ieskaitot PVN), paredz 2. kārtas izmaksas EUR 2 093 942,90 

apmērā (ieskaitot PVN). 21.02.2018. noslēgtā Vienošanās pie Līguma paredz būvdarbu apjoma 

un finanšu līdzekļu samazināšanu 2. kārtai, nosakot izmaksu summu EUR 2 092 076,69 

(ieskaitot PVN). 
Pamatojoties uz: 

1) likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta 1.punktu; 

2) likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju izglītību 

(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu ar pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iegūšanu), kā arī 21.panta pirmās daļas 19.punktu; 

3) likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu un 22.1 panta pirmo daļu; 

4) Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldības 

aizņēmumiem un galvojumiem”; 

5) iedzīvotāju skaita pieauguma pastāvīgo tendenci novadā un Ādažu novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā (2013-2037) noteikto mērķi ”SM3 Iedzīvotāju izaugsme”, ilgtermiņa 

prioritāti IP3: “Izglītota, aktīva un veselīga sabiedrība”; 
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6) Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam (aktualizēta 23.01.2018..) vidēja 

termiņa prioritātes VTP9: “Pieejama un kvalitatīva izglītība” uzdevumu U9.1.1: “Attīstīt 

esošās izglītības iestādes" un tā aktivitāti 9.1.3.3 “Jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu 

vidusskolā (1.kārta) un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras Ādažu novadā būvniecība - 

projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””; 

7) Ādažu novada izglītības stratēģiju 2016.-2022.gadam,  

un saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 8.1.2. 

specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” apstiprināto idejas konceptu, Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā investīciju projekta “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas 

izbūves 2. kārtas realizēšanas izmaksas ir līdz EUR 2 092 077 (ieskaitot PVN), kuras finansēt 

no aizņēmuma līdzekļiem. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā projekta izpildei ņemt aizņēmumus EUR 2 092 077 apmērā no 

Valsts kases ar izņemšanu vidējā termiņā, ar šādiem saistību izpildes termiņiem: 

2.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 30 gadi; 

2.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2020.gada jūniju. 

3. Lēmuma 1.punktā minētā projekta finansēšanas apjomu tā īstenošanas gadā noteikt domes 

saistošajos noteikumos par Ādažu novada pašvaldības budžetu. 

4. Uzdot domes finansistei S.Mūzei, sadarbībā ar projekta vadītāju I.Pērkoni, līdz 06.06.2018. 

sagatavot nepieciešamo dokumentāciju aizņēmuma saņemšanai un nodrošināt tās iesniegšanu 

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 

5. Uzdot domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi 

lēmuma 2.punkta izpildei. 

6. Garantēt lēmuma 2.punkta minētā aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot tam nepieciešamos 

līdzekļus Ādažu novada pašvaldības budžetā turpmākajos gados. 

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Domes priekšsēdētājs. 

 

 

Domes priekšsēdētājs               M.Sprindžuks  


