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Nr.118
Par sadarbības līguma noslēgšanu

Ādažu vidusskola (turpmāk – ĀVS) ir Ādažu novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde,
kuras mērķis ir sniegt kvalitatīvu izglītību Ādažu novada bērniem, nodrošinot kvalitatīvu
pedagoģisko personālu, aprīkotu mācību vidi un vispusēju interešu izglītību.
2018.gadā Ādažu novada dome uzsāka sarunas ar Rīgas Tehnisko universitāti (turpmāk – RTU)
par sadarbību inženierzinātņu jomas attīstībā un zināšanu papildināšanā Ādažu vidusskolas
skolēniem. 2019. gadā RTU piedāvāja domei iespēju Ādažu vidusskolā īstenot Bērnu un jauniešu
universitātes interešu izglītības programmu (turpmāk – programma). Minētā programma jau tiek
realizēta tikai Ogres 1.vidusskolā.
Programmas īstenošana nodrošinās Ādažu novada Izglītības attīstības programmas (2016-2022)
vidēja termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu. Vidējā termiņa prioritāte „Pieejama un
kvalitatīva izglītība” ir vērsta uz kvalitatīvas un konkurētspējīgu izglītības iestāžu pakalpojumu,
realizējot kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu Rīcības virzienā “Veicināt
pieejamas un kvalitatīvas vispārējās izglītības iespējas”:
1) sekmēt un pilnveidot skolēnu mācību procesa kvalitatīvu norisi;
2) nodrošināt iekļaujošas izglītības principu;
3) sekmēt un pilnveidot mūžizglītību.
Programmas īstenošana Ādažu vidusskolā cels skolēnu ieinteresētību STEM jomas izpētē, kā arī
reprezentēs ĀVS kā RTU sadarbības partneri, veicinot tās atpazīstamību.
Lai uzsāktu programmas īstenošanu ĀVS, nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības
fonds” (turpmāk – RTU fonds) piesaistīja SIA “Mikrotīkls” ziedojumu 25 000.00 eiro vērtībā
tehniskā aprīkojuma iegādei un reprezentācijas izdevumiem. Iekārtas un aprīkojums tiks uzstādītas
ĀVS mājturības un tehnoloģiju, fizikas un ķīmijas kabinetos, un tās varēs lietot ikdienas mācību
procesā.
Programmu sākotnēji paredzēts īstenot līdz 2023.gada 31.maijam trīs vecuma grupās: 2.-3. klases,
4.-6. klases un 7.-9. klases, katrā klašu grupā līdz 20 bērniem. Nodarbības notiks reizi nedēļā,
trešdien, plkst.15.00, vienu aritmētisko stundu katrai grupai, fizikas, ķīmijas un mājturības
kabinetos. Maksa par nodarbībām RTU iekasēs no skolēnu vecākiem, pēc RTU aprēķiniem, un
sastādīs 12.00 eiro mēnesī par skolnieku. Programmas īstenošanai RTU nepieciešamas ĀVS
fizikas, ķīmijas un mājturības un tehnoloģiju 3 kabineti.
Dome 2018.gada 4.septembrī pieņēma lēmumu Nr.198 “Par nomas maksas noteikšanu telpām
Ādažu vidusskolā”. Telpu nomas maksa vienai klases telpai ir 1.40 eiro stundā, piemērojot PVN
likmi. Iepriekš minētos kabinetus paredzēts izmantot 16 stundas mēnesī, un telpu nomas maksa
būtu 22.40 eiro mēnesī. Veicot aprēķinu par telpu nomas maksām uz sākotnējo līguma darbības

laiku mācību gada laikā, tie ir EUR 604,8 EUR, kas ir daudz mazāk nekā RTU fonda piesaistītais
finansējums ĀVS tehniskā aprīkojuma veidā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas ceturto punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 54. panta piekto daļu, un Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 2020.
gada 5. maija atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2020.gada 1. septembri ĀVS uzsākt interešu izglītības programmu inženierzinātņu jomā
īstenošanu.
2. Divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas noslēgt trīspusējo sadarbības līgumu ar Rīgas
Tehnisko universitāti un nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” par
RTU Bērnu un jauniešu universitātes interešu izglītības programmas īstenošanu Ādažu
vidusskolā līdz 2023.gada 31. maijam.
3. Ādažu vidusskolai izstrādāt iekšējos noteikumus par skolēnu uzņemšanas kārtību RTU
interešu izglītības programmā.
4. Neiekasēt telpu nomas maksu no RTU, pamatojoties uz RTU fonda finansiālo ieguldījumu
materiāli tehniskajā aprīkojumā.
5. Noteikt vecāku maksu par vienas programmas apmeklējumu 12.00 euro mēnesī vienam
bērnam.
6. ĀVS direktoram pildīt domes kontaktpersonas darba pienākumus trīspusējās sadarbības
līguma ietvaros.
7. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes Izglītības un jaunatnes lietu speciālistam.
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