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Par pieteikuma sniegšanu mērķdotācijai investīciju projektam “Ādažu vidusskolas C 
korpusa siltināšana, ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana un Ādažu stadiona 

rekonstrukcija” 
 

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

2022. gada 17. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 112 “Kārtība, kādā 
piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” (turpmāk – Noteikumi). 
Saskaņā ar Noteikumu 4.punktu, pašvaldības var iesniegt investīciju projektu pieteikumus 30 dienu 
laikā pēc Noteikumu stāšanās spēkā, t.i. līdz 2022.gada 21.martam (ieskaitot). 
Mērķdotāciju piešķir augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas nodrošina pilnvērtīgu 
pašvaldību pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu 
sasniegšanu. 

ĀVS ierosina domei sagatavot pieteikumu valsts mērķdotāciju investīciju saņemšanai augstas 
gatavības pašvaldību investīciju projektam Ādažu vidusskolā “Ādažu vidusskolas C korpusa 
siltināšana, ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana un Ādažu stadiona rekonstrukcija” 
(turpmāk – Investīciju projekts). 

Projektā tiek iekļautas šādas komponentes: 

1) Ādažu vidusskolas C korpusa siltināšana; 
2) Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana; 
3) Ādažu stadiona rekonstrukcija, izveidojot sintētiskā seguma skrejceļu, tāllēkšanas bedri kā 

arī pārvietojamās skatītāju tribīnes. 
Investīciju projektam plānotais indikatīvais finansējums ir EUR 516 000 (pieci simti sešpadsmit 
tūkstoši euro un 00 centi) šādās daļās:  

Plānotais investīciju projekts Plānotais finansējums EUR 
Ādažu vidusskolas C korpusa siltināšana  244 000  
Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas 
uzstādīšana  

140 000 

Ādažu stadiona rekonstrukcija 132 000 

Kopsumma 516 000 

Investīciju projektam plānotās investīcijas attiecināmajām izmaksām EUR 516 000, tajā skaitā 
finansējums no mērķdotācijas EUR 438 600 (85% no attiecināmajām izmaksām) un pašvaldības 
līdzfinansējums EUR 77 400 (15% no attiecināmajām izmaksām). 2022. gadā jāuzsāk Investīciju 
projekta ieviešana kam nepieciešams Pašvaldības līdzfinansējums EUR 50 310 apmērā, kas ir 
iekļaujams Investīciju projekta attiecināmajās izmaksās.  

Sporta nodaļas 2022.gada budžetā Ādažu stadiona rekonstrukcijai ir paredzēti EUR 14 400. 



ĀVS 2022.gada budžetā paredzēti EUR 13 700 Ādažu vidusskolas C korpusa siltināšanai un 
ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana, un ĀVS savās iekšējās rezervēs no algu 
budžeta plāno atrasts EUR 22 210 pašvaldības līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai. 

Investīciju projekta pašvaldības līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai 2023. gada pašvaldības 
budžetā paredzēt EUR 27 090. 

Projekta realizācijas termiņš ir līdz 2023.gada 31.decembrim. 

Investīciju projekta īstenošanai veikti dokumentācijas sagatavošanās darbi: 

1) Ādažu vidusskolas C korpusa siltināšana – izstrādāta apliecinājuma karte (04.2020 – derīga 
5.gadus); 

2) Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana (projekts izstrādāts 03.2020., jāveic tā 
aktualizācija); 

3) Ādažu stadiona rekonstrukcija, izveidojot sintētiskā seguma skrejceļu, tāllēkšanas bedri kā 
arī pārvietojamās skatītāju tribīnes. Saskaņā ar 2017.gada 9.maija Ministru kabineta 
noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju noteikumi” 6.3.4. punktu, paskaidrojuma 
raksts vai būvniecības iesniegums, vai cita būvniecības ieceres dokumentācija nav 
nepieciešama. 
 

Dalība Investīciju projektā atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) investīciju 
plāna vidējā termiņa prioritātei “VTP5: Efektīva resursu izmantošana”, pasākumiem: 

 “Ā5.1.3.11.3. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS “C” korpusa 
siltināšana)”; 

 “Ā5.1.3.11.4. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija (Ugunsdrošības un 
apziņošanas sistēmas uzstādīšana ĀVS)”; 

 “Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija”. 
  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5 
punktu, 15. panta pirmās daļas 4. un 6. punktu un 21. panta otro daļu, Noteikumu 4. punktu, 
24.02.2022. Projektu uzraudzības komisijas lēmumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt pieteikuma sniegšanu mērķdotācijai investīciju projekta “Ādažu vidusskolas C 
korpusa siltināšana, ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana un Ādažu stadiona 
rekonstrukcija” realizēšanai ar kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 516 000 (pieci simti 
sešpadsmit tūkstoši euro). 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo pašvaldības 
līdzfinansējumu līdz EUR 77 400 (septiņdesmit septiņi tūkstoši četrsimt euro), tajā skaitā 
2022.gadā EUR 50 310 un 2023.gadā EUR 27 090 . 

3. Ādažu novada domei līdz š.g.21. martam iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā investīciju projekta pieteikumu. Pieteikumu sagatavo Ādažu vidusskola.  

4. Uzdot Ādažu vidusskolai un Administrācijas Sporta nodaļai līdz 2022.gada 20.martam 
sagatavot un iesniegt Iepirkumu komisijai pieteikumu un nepieciešamo dokumentāciju lēmuma 
1. punktā minētā iepirkuma organizēšanai.  

5. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                            M. Sprindžuks 


