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2022.gada 18.martā         Nr. 105 
 

Par grozījumiem 2022. gada 2.marta lēmumā Nr.97 “Par pieteikuma sniegšanu 
mērķdotācijai investīciju projektam “Ādažu vidusskolas C korpusa siltināšana, 

ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana un Ādažu stadiona rekonstrukcija”” 
 

Ādažu novada pašvaldības dome 2022. gada 2. martā pieņēma lēmumu Nr. 97 “Par pieteikuma 
sniegšanu mērķdotācijai investīciju projektam “Ādažu vidusskolas C korpusa siltināšana, 
ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana un Ādažu stadiona rekonstrukcija”” (turpmāk 
– Lēmums), nosakot projekta kopējo finansējumu un nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu.  

Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un 
izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” (turpmāk – MK noteikumi) noteikts, ka ja 
pašvaldības investīciju projektā tiek plānoti būvdarbi atbilstoši Būvniecības likuma 1. pantam, 
būvdarbu izmaksās neiekļauj būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, tādejādi, ir jāveic 
grozījumi Lēmumā, precizējot projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.  

2022. gada 16. martā tika saņemta būvuzņēmuma lokālā tāme Ādažu vidusskolas Ugunsgrēka 
signalizācijas izbūvei un Balss trauksmes izziņošanas sistēmas izbūvei, kur kopējo izmaksu 
palielinājums ir par EUR 17’000, un būvdarbu summa šajās sadaļās ir EUR 151 000.  

2022. gada 17. martā tika saņemta būvuzņēmuma lokālā tāme Ādažu vidusskolas C korpusa 
siltināšanai, kur kopējo izmaksu palielinājums ir par EUR 35’000, un būvdarbu summa šajā sadaļā 
ir EUR 270’000.  

Pašvaldības domes ieskatā, ja cenu pieauguma dēļ nebūs iespējams īstenot projektu pilnā apmērā, 
primāri tiks īstenota Ādažu vidusskolas C korpusa siltināšana.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta otro daļu, 
17.03.2022. Projektu uzraudzības komisijas lēmumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumu Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 2. marta lēmumā Nr. 97 “Par pieteikuma 
sniegšanu mērķdotācijai investīciju projektam “Ādažu vidusskolas C korpusa siltināšana, 
ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana un Ādažu stadiona rekonstrukcija” un 
izteikt tā 1. un 2. punktu šādā redakcijā:  

“1. Atbalstīt pieteikuma sniegšanu mērķdotācijai investīciju projekta “Ādažu vidusskolas 
C korpusa siltināšana, ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana un Ādažu 
stadiona rekonstrukcija” realizēšanai ar kopējām izmaksām EUR 568 000 (pieci simti 
sešdesmit astoņi tūkstoši euro), tajā skaitā attiecināmajām izmaksām EUR 551 790 (pieci 
simti piecdesmit viens tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro) un neattiecināmajām 
izmaksām EUR 16 210 (sešpadsmit tūkstoši divi simti desmit euro).” 

“2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo 
pašvaldības līdzfinansējumu attiecināmajām izmaksām līdz EUR 82 768,50 (astoņdesmit 
divi tūkstoši septiņi simt sešdesmit astoņi euro 50 centi), tajā skaitā 2022.gadā EUR 
53 799,53 un 2023.gadā EUR 28 968,98 un neattiecināmajām izmaksām EUR 16 210 



(sešpadsmit tūkstoši divi simti desmit euro) tajā skaitā 2022. gadā EUR 11 163 un 
2023.gadā EUR 5047.” 

 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                            M. Sprindžuks 


