
 

 
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019.gada 29.janvārī                      Nr.19  

 

Par aizņēmumu projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu 

novadā” 

 

 

Ādažu novada 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” 

(turpmāk – lēmums Nr.167) paredzot Ādažu vidusskolas paplašināšanu, paredzot būvēt jaunu 

mācību īstenošanas ēku 1.-4.klasei 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” (turpmāk – lēmums Nr.50). 

Dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2018.gada 1.jūnijā parakstīja vienošanos 

Nr. 8.1.2.0/17/I/028 par Eiropas Savienības fonda projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību 

vides uzlabošana Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu. 

Projekta mērķis – attīstīt Ādažu novada izglītības iestāžu infrastruktūru, lai sekmētu plānoto 

kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, būvējot jaunu Ādažu 

vidusskolas (ĀVSK) ēku 1.-4.klasēm. Projekts paredz izbūvēt ĀVSK jaunu mācību īstenošanas 

vietu Ādažos, Attekas ielā 16, 800 1.-4.klašu skolēniem, veicot ieguldījumus šādās darbībās: 

1) ergonomiskas mācību vides izveide; 

2) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; 

3) izglītības iestādes sporta infrastruktūras būvniecība. 

Ergonomiskas mācību vides izveidei paredzēts iegādāties mēbeles un aprīkojumu  skolas jaunās 

ēkas 32 mācību kabinetiem, saimniecības telpām, darba kabinetiem, aulai, ēdamzālei, foajē, u.c. 

Mēbeļu iegādei tiks ņemti vērā Latvijas standartā “Mēbeles. Krēsli un galdi mācību iestādēm” 

noteiktās prasības. Plānotās izmaksas mēbeļu un aprīkojuma iegādei noteiktas ņemot vērā tirgus 

izpētes sākotnējos rezultātus, kā arī pieredzi līdzīgu materiālu iegādē. Aprīkojuma piegādātāji un 

preču precīzas izmaksas tiks noskaidrotas iepirkuma rezultātā. Izmaksas būs neattiecināmas. 

Plānots, ka iepirkums aprīkojuma iegādei tiks izsludināts 2019.gada sākumā. 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešanai un aprīkojuma iegādei 

paredzēts iegādāties IKT aprīkojumu skolas jaunās ēkas 32 mācību kabinetu labiekārtošanai. 

Plānots izveidot interneta pieslēgumu, ierīkot bezvadu internetu katrā mācību telpā (vismaz 30 

lietotājiem) un iegādāties  savstarpēji savietojamus, daudzlietotāju un daudz-uzdevumu režīmus 



2 

 

atbalstošus digitālo mācību līdzekļus un tehnoloģijas, paredzot resursus to pārvaldīšanas, 

glabāšanas, uzlādēšanas, pārvietošanas risinājumiem. Individuālajiem IKT risinājumiem plānota 

atbilstoša ilgtspēja un to uzturēšana tiks veikta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Moderns IKT 

aprīkojums tiks iegādāts vismaz 800 1.-4. klases skolniekiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Izmaksas būs neattiecināmas. Izmaksas noteiktas ņemot vērā tirgus sākotnējās izpētes rezultātus, 

kā arī pieredzi līdzīgu materiālu iegādē. IKT piegādātājs un precīzas izmaksas tiks noteiktas 

iepirkuma rezultātā. Plānots, ka iepirkums IKT aprīkojuma iegādei tiks izsludināts 2019.gada 

sākumā. 

Dome 2016.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu Nr.176 “Par aizņēmumu Ādažu novada 

pašvaldības jaunas izglītības iestādes projektēšanas un ar to saistīto inženiertehniskās uzraudzības 

pakalpojumu finansēšanai”, paredzot šim nolūkam izmaksas līdz EUR 357 567,11, un to, ka EUR 

341 860,00 no tām tiks apmaksātas no aizņēmuma līdzekļiem.  

2017.gada 31.augustā dome saņēma Valsts kases aizdevumu EUR 32 850 apmērā Projekta 

būvekspertīzes veikšanai. 

2018.gada 3.aprīlī dome saņēma Valsts kases aizdevumu EUR 9 031 291 apmērā Projekta 

būvniecības 1.kārtas būvdarbu veikšanai. 

2018.gada 4.jūlijā dome parakstīja vienošanos ar Valsts kasi par aizdevuma līguma 

Nr.A2/1/18/123 grozījumiem Projekta būvniecības 1.kārtas un 2.kārtas būvdarbu veikšanai EUR 

11 123 368 apmērā. 

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”””, nosakot, ka 

Projekta kopējās prognozētās izmaksas, t.sk., aprīkojuma iegāde ir 18 754 061,31 EUR ar PVN, 

savukārt Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo domes 

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

aizņēmumu Valsts kasē. 14 291 128,04 EUR ietilpa būvniecības, aprīkojuma iegādes un citas ar 

Projekta īstenošanu saistītās izmaksas. 

Pamatojoties uz: 

1) likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 

19.punktu; 

2) likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu un 22.1 panta pirmo daļu; 

3) Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības 

aizņēmumiem un galvojumiem”; 

4) Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (2013-2037) noteikto mērķi „SM3 Iedzīvotāju 

izaugsme”, ilgtermiņa prioritāti IP3: "Izglītota, aktīva un veselīga sabiedrība"; 

5) Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam (aktualizēta 17.01.2017.) 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””; 

6) 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 
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NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka domes īstenotā projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana 

Ādažu novadā” mēbeļu un aprīkojuma, tai skaitā IKT aprīkojuma, iegādes izmaksas ir līdz 

EUR 1 000 000 (ieskaitot PVN), no kurām EUR 1 000 000 finansēt no aizņēmuma līdzekļiem. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā projekta izpildei ņemt aizņēmumus EUR 1 000 000 kopsummas 

apmērā no Valsts kases, ar izņemšanu vidējā termiņā un 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, 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  

 


