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LĒMUMS 
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Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas Tehnisko universitāti 

 

Ādažu vidusskola (turpmāk – ĀVS) ir Ādažu novada domes dibināta vispārējās izglītības 
iestāde, kuras mērķis ir sniegt kvalitatīvu izglītību Ādažu novada bērniem, nodrošinot 
kvalitatīvu pedagoģisko mācību procesu visos izglītības līmeņos. 

Kopš 2020./2021. mācību gada vispārējā izglītības sistēmā ir ieviests jauns mācību saturs visos 
izglītības posmos. Vispārējā vidējā izglītības posmā 12.klasēs 2022./2023. mācību gadā 
izglītības programmu īstenošanā notiks padziļināta mācību priekšmetu apguve. ĀVS 
2022./2023. mācību gadā 10 skolēni ir izvēlējušies apgūt mācību priekšmeta “Fizika” 
padziļināto apguvi un 15 skolēni ir izvēlējušies apgūt mācību priekšmeta “Ķīmija” padziļināto 
apguvi. 

2020.gadā Ādažu novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti 
(turpmāk – RTU) par interešu izglītības programmas Bērnu un jauniešu universitātes 
programmas īstenošanu. RTU piedāvā noslēgt sadarbības līgumu par mācību priekšmetu 
“Fizika” un “Ķīmija” padziļināto apguvi, kā arī iekļaut šajos priekšmetos “Projekta darba” 
izstrādi, ko nodrošinātu RTU ar saviem personāla un telpu resursiem. 

Lai īstenotu mācību priekšmetu “Fizika” un “Ķīmija” padziļināto apguvi un “Projekta darba” 
izstrādi nepieciešams finansējums līdz EUR 24 000 (divdesmit četri tūkstoši eiro).2022./2023. 
mācību gadā. 2022. gadā ĀVS EUR 6000 (seši tūkstoši eiro) segs no Valsts budžeta 
mērķdotācijas pedagogu atalgojumam, taču būtu nepieciešams papildus finansējums līdz EUR 
15 000 (piecpadsmit tūkstoši eiro) 2023. gada budžetā. 

Noslēdzot sadarbības līgumu ar RTU, ĀVS skolēniem tiktu dota iespēja iegūt zināšanas vienā 
no labākajām Latvijas universitātēm, kurā ir nodrošināta moderna, mūsdienu prasībām 
atbilstoša mācību vide.  

Sadarbības līguma noslēgšana atbilst Ādažu novada Attīstības programmai (2021.-2027.) 
vidējā termiņa prioritātei “VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un 
organizācijām”, rīcības virzienam “RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, 
iestādēm un organizācijām”, uzdevumam “U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm”, 
pasākumam “Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2022.gada 2.februāra Izglītības, kultūras, sporta un sociālā 
komitejas, 2022.gada 16.marta Finanšu komitejas atzinumu, kā arī pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta 
piekto daļu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 



1. Ar 2022.gada 1. septembri ĀVS uzsākt mācību priekšmetu “Fizika” un “Ķīmija” 
padziļināto apguvi, kā arī “Projekta darba” izstrādi šajos priekšmetos.  
 

2. Divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas noslēgt trīspusējo sadarbības līgumu ar Rīgas 
Tehnisko universitāti, Ādažu novada pašvaldību un Ādažu vidusskolu par 1. punktā minēto  
ļīdz 2025.gada 1. jūlijam ar kopējo finansējumu līdz EUR 24 000 (divdesmit četri tūkstoši 
eiro) mācību gadā. 

3. Paredzēt finansējumu līdz  EUR 6000 (seši tūkstoši eiro) 2022.gada ĀVS budžetā, kā arī 
ieplānot 2023.gada budžetā EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši eiro) finansējumu šim 
mērķim. 

4. ĀVS  direktoram pildīt pašvaldības un ĀVS kontaktpersonas darba pienākumus trīspusējās 
sadarbības līguma ietvaros. 

5. Pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai veikt šī lēmuma izpildes 
kontroli.  

 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                            M. Sprindžuks 

 

 

 


