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Par projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” atbilstību
administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai Ādažu novada attīstībai
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) 17.04.2020. ir saņēmusi Carnikavas
novada domes ierosinājumu palielināt attiecināmās izmaksas Vienošanās par Eiropas Savienības
fonda projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/032 “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana”
īstenošanu (turpmāk – projekts) ietvaros. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(turpmāk – VARAM) savā 28.05.2020. vēstulē Nr. 1-132/4833 un CFLA savā 05.05.2020.
vēstulē 39-2-40/3109, apliecina, ka projekta ietvaros plānota pamatskolas pilna apjoma pārbūve,
lai attīstītu izglītības infrastruktūru un nodrošinātu kompetenču pieejā balstītu vispārējās
izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Aizvien pieaugot Carnikavas novada iedzīvotāju skaitam,
pamatskolas esošo telpu kapacitāte ir pilnībā izsmelta, telpas ir jāpaplašina un jānodrošina
ergonomiska mācību vide. Nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai
tuvākajā izglītības iestādē. Pamatskolā nav atsevišķu dabaszinību kabinetu.
Starp CFLA un Carnikavas novada pašvaldību 12.06.2018. noslēgta vienošanās par 8.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” Projekta īstenošanu,
kur paredzēta ergonomiskas mācību vides izveide Carnikavas pamatskolā, veicot esošo ēkas
mācību telpu pārbūvi un ēkas paplašināšanu.
Sakarā ar vispārējo ekonomisko situāciju valstī tika noteikts, ka aizņēmuma apjoms nepārsniedz
projekta attiecināmo izmaksu kopējo apmēru, tādēļ neattiecināmās izmaksas, kas bija plānotas arī
citu, ar vispārējo izglītību nesaistītu darbību īstenošanai, Projektā netika atbalstītas.
Carnikavas novada dome 17.04.2020. nosūtīja CFLA 12.06.2018. noslēgtās Projekta vienošanās
līguma grozījumus Nr. 2, iepriekš tos saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Iesniegtie
līguma grozījumi palielina attiecināmo izmaksu apjomu.
VARAM lūdza Ādažu novada domi pieņemt pamatotu lēmumu par Projekta attiecināmo izmaksu
palielināšanu, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma aktuālās
redakcijas pielikumu (likumprojekts Nr. 462/Lp13).
Dome arī iepazinās ar VARAM 28.05.2020. vēstuli Nr. 1-132/48334 un CFLA 05.05.2020.
vēstuli 39-2-40/3109, par Carnikavas novada domes ierosinājumu palielināt attiecināmās
izmaksas 9 056 578,63 EUR apmērā Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.
8.1.2.0/17/I/032 “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” īstenošanu (turpmāk –
Projekts) ietvaros.

Izskatot Projekta dokumentāciju un visu augstākminēto, var secināt, ka īstenojot projektu,
Carnikavas novada iedzīvotājiem tiks nodrošināta pieeja kvalitatīvam vispārējās izglītības
procesam, atbilstošās, mūsdienīgās telpās, Carnikavas novadā, iespējami tuvu deklarētajai
dzīvesvietai.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
aktuālās redakcijas pielikumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Atbalstīt Projekta palielināto izmaksu iekļaušanu Projekta attiecināmajās izmaksās un
saistību palielinājumu attiecināmajām izmaksām 9 056 578,63 EUR apmērā, veicot
attiecīgus Projekta grozījumus ar CFLA noslēgtā darījuma dokumentācijā.

2.

Atzīt Projektu par atbilstošu administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai
novada attīstībai.

3.

Kancelejai 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt šo lēmumu Carnikavas novada domei, Izglītības
un zinātnes ministrijai, VARAM un CFLA.
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