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2021. gada 27. oktobrī              Nr.175  

Par aizņēmumu Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošanai un mācību vides 
labiekārtošanai 

Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) Rīcības plānā pie vidējā termiņa prioritātes 
“VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija”, rīcības virziena 
“RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana”, uzdevuma “U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, 
struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti” ir iekļauts pasākums “C16.1.1.2. 
Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana”. 

Carnikavas pamatskola, izvērtējot tās rīcībā esošo aprīkojumu, secināja, ka mācību vides 
labiekārtošanai mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai nepieciešamas papildu 
mēbeles un inventārs (turpmāk – Investīciju projekts (pielikums Nr.1)). Investīciju projektā 
paredzēto aprīkojumu iespējams iegādāties Elektroniskajā iepirkumu sistēmā. Iegādes kopējās 
izmaksas plānotas 277 153 EUR apmērā ar PVN. 

Investīciju projekts atbilst kritērijiem, lai pašvaldība varētu pretendēt uz valsts budžeta 
aizņēmumu saskaņā ar Ministru kabineta 20.04.2020. noteikumiem Nr. 258 “Kārtība, kādā 
izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma 
saņemšanai”.  

Investīciju projekta izpildei paredzēts šāds finansēšanas plāns: 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, likuma “Par 
pašvaldību budžetiem” 22. panta pirmo daļu un 22.1 panta pirmo daļu, likuma “Par valsts 
budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 2. punktam, kā arī Ministru kabineta 2021.04.20. 
noteikumiem Nr. 258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus 
valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”, Projektu uzraudzības komisijas 11.10.2021. atzinumu, 
kā arī Finanšu komitejas 20.10.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaksas ir 277 153 EUR apmērā Carnikavas pamatskolas mācību vides 

labiekārtošanai. Izmaksu daļu 249 437 EUR apmērā segt no aizņēmuma līdzekļiem Valsts 
kasē. 

2. Ņemt aizņēmumu 249 437 EUR apmērā Valsts kasē lēmuma 1. punkta izpildei ar šādiem 
aizņēmuma saistību izpildes nosacījumiem: 

Finansējuma avots 
2021. gads Kopā 

Summa Summa % 
Valsts kases aizņēmums 249 437 249 437 90 
Pašvaldības finansējums 27 716 27 716 10 
Cits publiskais finansējums 0,00 0,00  

KOPĀ 277 153 277 153  



2.1. aizņēmuma izņemšana veicama 2021. gadā; 
2.2. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 5 gadi; 
2.3. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2022. gada janvāri. 

3. Lēmuma 1. punktā noteiktās izmaksas tā īstenošanas gadā noteikt pašvaldības saistošajos 
noteikumos par pašvaldības budžetu. 

4. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot tam nepieciešamos finanšu līdzekļus 
pašvaldības budžetā turpmākajos gados.  

5. Pašvaldības finansistei S.Mūzei, sadarbībā ar Carnikavas pamatskolas direktoru R.Paulu: 
5.1. sagatavot un iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus; 
5.2. līdz 10.11.2021. sagatavot un iesniegt investīciju projektu Izglītības un zinātnes 

ministrijā. 
6. Ādažu novada Attīstības programmas Investīciju plānā ietvert projektu “C16.1.1.2.1. 

Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana”. 
7. Pašvaldības domes priekšsēdētājam noslēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi lēmuma 2. 

punkta izpildei. 
8. Pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M.Sprindžuks 
 


