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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2020.gada 30.jūnijā         Nr.141 

 

Par aizņēmumu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai Ādažu vidusskolā 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – pašvaldība) 2020.gada 24.martā pieņēma lēmumu Nr.65 “Par 

pirmskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā” (turpmāk – Lēmums Nr.65) ar 

kuru konceptuāli atbalstīja pirmskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā  

(turpmāk – projekts), kā arī uzdeva Ādažu vidusskolas (turpmāk – ĀVS) direktoram sagatavot 

dokumentus un piedalīties investīciju projektu konkursā aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 

pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai 

2020.gada 31.martā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.178 “Kārtība, kādā izvērtē 

pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas 

izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai” (turpmāk 

– noteikumi). Pašvaldība pamatojoties uz noteikumiem iesniedza pieteikumu investīciju projektam.  

2020.gada 2.jūnijā  Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr.299 “Par atbalstītajiem pašvaldību 

investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas 

izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums” (turpmāk - MK 

rīkojums  Nr.299), ar kuru apstiprināja projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas,  406 130,00 

eiro, tai skaitā pašvaldībai  paredzot valsts kases finansējumu (aizdevums) 304 597,50 eiro 

pirmskolas izglītības grupu izveidei ĀVS, kas nodrošinās 100 pirmsskolas vecuma bērnu 

uzņemšanu.  

Saskaņā ar noteikumiem pašvaldībai līdz 2020.gada 1.jūlijam ir jāiesniedz aizņēmuma 

pieprasījums atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai. 

ĀVS 2020.gada budžetā ir iekļauti finanšu līdzekļi pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai 

un C korpusa remontdarbiem, kopā EUR 200’800: 

Lai īstenotu pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši lēmumā  Nr. 65 norādītajam  2020.gada 

budžetā ir vēl papildus jāparedz līdzekļi EUR 70’090 (atalgojums, metodiskie materiāli un gultas 

veļa).  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 5. punktu,  15.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Vispārējās izglītības likuma 22.pantu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, trešās 

daļas 6., 7. un 23. punktu, Ādažu novada domes 2020.gada 24.marta lēmumu Nr. 65 “Par 

pirmskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā”, Ministru kabineta 2020. gada 31. 

marta noteikumiem Nr.178 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta 

aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas 

izglītības iestādes paplašināšanai”, MK rīkojumu Nr. 299,  Ādažu novada dome                     

                                                                    NOLEMJ:  
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1. Noteikt, ka maksimālā summa, ko finansēt no aizņēmuma līdzekļiem no kopējām izmaksām 

investīciju projekta “Par pirmskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā” daļai, 

kas attiecināma uz aizņēmuma saņemšanu, saskaņā ar 2020.gada 2.jūnija MK rīkojumu Nr.299, 

ir līdz EUR 304 597,50. 

2. 2020.gada izmaksas, kas nav attiecināmas uz aizņēmuma saņemšanu, saskaņā ar 2020.gada 

2.jūnija MK rīkojumu Nr.299, paredzēt veicot grozījumus Ādažu vidusskolas budžetā, sadalot 

finanšu līdzekļus, kas veidojušies ekonomijas rezultātā ārkārtējās situācijas periodā. 

3.  2021.gadā plānotās izmaksas iekļaut 2021.gada budžeta projektā. 

4. Lēmuma 1. punktā minētā projekta izpildei ņemt aizņēmumu līdz EUR 304 594,50 apmērā no 

Valsts kases, ar izņemšanu 2020.gadā un ar šādiem saistību izpildes termiņiem: 

2.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 7 gadi; 

2.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2021.gada jūniju. 

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

saistošajos noteikumos par Ādažu novada pašvaldības budžetu. 

6. Uzdot domes finansistei S.Mūzei, sadarbībā ar projekta vadītāju Č.Batņu, pēc iepirkumu 

rezultātu izsludināšanas, sagatavot nepieciešamos dokumentus aizņēmuma saņemšanai un 

nodrošināt to iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei. 

7.  Atbildīgais par lēmuma 2. un 3.punkta izpildi – Ādažu vidusskolas direktors. 

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

4. punkta izpildei. 

9. Garantēt lēmuma 4. punkta minētā aizņēmuma atmaksāšanu, turpmākajos gados paredzot tam 

nepieciešamos finanšu līdzekļus Ādažu novada pašvaldības budžetā. 

10. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes priekšsēdētājs. 

11. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  M.Sprindžuks 

 


