
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2021.gada 23.martā                                            Nr.70 

 

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projekta īstenošanu  

 

Valsts kultūrkapitāla fonds (turpmāk – VKKF)  realizēja atklāto konkursu profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, ar mērķi nodrošināt mākslas, mūzikas un 

dejas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot nepieciešamo 

materiāli tehnisko bāzi. 

Ādažu novada dome 2021. gada 26. janvārī atbalstīja Ādažu Mākslas un mūzikas skolas (turpmāk 

– ĀMMS) dalību VKKF mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās 

bāzes uzlabošana” projektu konkursā (protokols Nr.2, § 20).  

ĀMMS projekta “Datorklases tehniskās bāzes papildināšana Ādažu Mākslas un mūzikas skolai” 

īstenošanai ir piešķirts VKKF finansējums 1049 EUR apmērā, kas nav jāatmaksā. 

Pamatojoties uz KKF piešķirtā finansējuma apmēru, tirgus izpēti un cenu aptauju, projektu 

īstenošanas izmaksas un līguma slēgšanas nosacījumi ir šādi (ar PVN): 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 15. panta pirmās daļas 

ceturto punktu, Ādažu novada Attīstības programmas (2016.-2022.) prioritāti (VTP9) “Pieejama 

un kvalitatīva izglītība”, uzdevumu (U9.2.2.) “Pilnveidot interešu un profesionālās ievirzes 

izglītības pakalpojumus” un aktivitāti (U9.2.2.3.) “Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 

materiāltehniskās bāzes uzlabošana”, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Īstenot Ādažu Mākslas un mūzikas skolas projektu “Datorklases tehniskās bāzes papildināšana 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolai”. 

Nr. 

p.k. 

 

Izmaksu 

pozīcijas 
nosaukums 

 

EKK 
kods  

Vienību 
daudzums 

Izmaksas 

par vienu 

vienību  

EUR* 
 

Izmaksu daļa, ko 

sedz no Ādažu 

novada domes 

finansējuma 
EUR*  

Izmaksu daļa, kas 

apstiprināta 

VKKF 

projektu konkursā 
EUR* 

Projekta 

kopējās 
Izmaksas 

EUR* 

1. 

Daudzfunkciju 

printeris A3 
Epson EcoTank 

L7180 

5238 1 649.99 0.00 649.99 649.99 

2. 

Grafiskā 

planšete: 
IntuosS, Wacom/ 

Bluetooth 

2312 7 99.99 300.92 399.01 699.93 

Kopā: 300.92 1049.00 1349,92 



 

2. Pilnvarot ĀMMS direktori K.Savicku noslēgt līgumu ar VKKF par ĀMMS projekta 

“Datorklases tehniskās bāzes papildināšana Ādažu Mākslas un mūzikas skolai” īstenošanai 

piešķirtās dotācijas apgūšanu. 

3. Ādažu novada domes līdzfinansējuma daļu izmaksāt no Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 

2021. gada budžeta tāmes līdzekļiem. 

4. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktore atbild par lēmuma un līguma saistību izpildi.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                 M.Sprindžuks 


