
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019.gada 27.augustā         Nr.163 

 

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””  

 

18.07.2019. ekspluatācijā tika pieņemta Ādažu vidusskolas sākumskolas ēka, Attekas iela 16, 

Ādaži, kā arī tika precizētas faktiskās projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides 

uzlabošana Ādažu novadā” izmaksas. 

Pamatojoties uz: 

1) likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3., 5. un 6. punktu un 15. panta pirmās 

daļas 4. punktu; 

2) 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”;  

Ministru kabineta 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”; 

3) ĀND 22.09.2015. lēmumu Nr.167 “Par Ādažu vidusskolas paplašināšanu”; 

4) ĀND 22.03.2016. lēmumu Nr. 50 “Par Ādažu vidusskolas dalību 8.1.2. SAM 

“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros”; 

5) ĀND 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”””; 

6) ĀND 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”””; 

7) ĀND 23.10.2018. lēmumu Nr. 242 “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”””; 

8) ĀND rīkojumu Nr. ĀND/1-10-1/18/16; 

9) ĀND Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātēm VTP3 un VTP9,  

kā arī Attīstības komitejas 13.08.2019. un Finanšu komitejas 20.08.2019. atzinumu, Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 23.10.2018. lēmumā Nr. 242 “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 11. rindkopu šādā jaunā redakcijā: 

“Projekta būvdarbu 1., 2. un 3. kārtas kopējās indikatīvās izmaksas plānotas 

18 745 111,50 EUR, t.sk. 15 220 770,97 EUR – attiecināmās izmaksas, un 

3 524 340,53 EUR – neattiecināmās izmaksas.” 

2. Izteikt Lēmuma argumentācijas daļas 12. rindkopu šādā jaunā redakcijā: 

“Atbilstoši Ministru kabineta 24.05.2016. noteikumu Nr. 323 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.1.2. īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr. 323) 21.1. punktam un CFLA 02.11.2018. lēmumam Nr. 39-2-

40.2/13531 “Par vienošanās Nr. 8.1.2.0/17/I/028 maksājuma pieprasījuma Nr.1 

apstiprināšanu un maksājuma veikšanu, domei būs pieejams ERAF finansējums 

2 564 482,87 EUR apmērā.” 

3. Izteikt Lēmuma argumentācijas daļas 13. rindkopu šādā jaunā redakcijā: 

“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, 

domei plānotais valsts budžeta dotācijas apmērs veido 15 % no Projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām, kas jāsedz no pašvaldības un valsts budžeta, t.i., Projekta 

būvdarbu 1., 2. un 3. kārtai – 1 898 443,22 EUR. Pārējās attiecināmās un visas 

neattiecināmās izmaksas pašvaldībai jāsedz no saviem līdzekļiem.” 

4. Izteikt Lēmuma argumentācijas daļas 14. rindkopu šādā jaunā redakcijā: 

Plānotie Projekta (būvdarbu 1., 2. un 3. kārta) izmaksu finansēšanas avoti: 

Finansējuma avots 
Attiecināmās 

izmaksas, EUR 

Neattiecināmās 

izmaksas, EUR 
Kopā, EUR 

ERAF 
2 564 482,87 

(16,85 %) 
0,00 

2 564 482,87 

(13,68 %) 

Valsts budžeta dotācija 
1 898 443,22 

(12,47 %) 
0,00 

1 898 443,22 

(10,13 %) 

Pašvaldības finansējums 
10 757 844,88 

(70,68 %) 

3 524 340,53 

(100 %) 

14 282 185,41 

(76,19 %) 

Kopā 
15 220 770,97 

(81,20 %) 

3 524 340,53 

(18,80 %) 

18 745 111,50 

(100 %) 

5. Izteikt Lēmuma argumentācijas daļas 15. rindkopu šādā jaunā redakcijā: 

“Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 323, Projektā plānotās darbības jāīsteno līdz 

31.12.2023. 18.07.2019. Ādažu sākumskolas 1. un 2. kārta tika pieņemta 

ekspluatācijā. Projekta būvdarbu 3. kārtas indikatīvais īstenošanas laiks ir līdz 2022. 

gada decembrim. Kopējās indikatīvās izmaksas (būvniecība, autoruzraudzība, 

būvuzraudzība u.c.) 3. kārtas izbūvei plānotas 3 421 109,97 EUR apmērā.” 

6. Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā jaunā redakcijā:  

“2. Piedalīties projektā “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana 

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

prognozētām izmaksām 18 745 111,50 EUR (astoņpadsmit miljoni septiņi simti 

četrdesmit pieci tūkstoši viens simts vienpadsmit eiro, 50 centi), ar PVN, šādā 

termiņā:  

1.1. 1. kārtu - līdz 2019. gada 18. jūlijam; 



1.1. 2. kārtu - līdz 2019. gada 18. jūlijam; 

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

7. Papildināt Lēmumu ar šādu jaunu 3.1 punktu:  

“3.1 2020. gadā izsludināt iepirkumus par Ādažu vidusskolas atjaunošanas projekta 

izstrādi.” 

8. Papildināt Lēmumu ar šādu jaunu 7. punktu:  

“7. Atbildīgais par lēmuma 3.1 punkta izpildi – Saimniecības un infrastruktūras 

daļa” 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       M.Sprindžuks 

 

 

 


