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Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dalību biedrībās 

 

Ādažu Mākslas un mūzikas skola (ĀMMS) ir Ādažu novada domes dibināta mākslas un mūzikas 

profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas nodrošina profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un 

dejas izglītības programmu izpildei. 

ĀMMS ierosina domei atbalstīt ĀMMS turpināt vēsturiski izveidojušos darbību biedrībās 

“Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija”, “Latvijas Orķestru asociācija”, “Latvijas Mākslas 

skolu skolotāju asociācija” un “Latvijas Klavieru skolotāju asociācija”. 

Biedrība “Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija” (turpmāk – LMIIA (reģ. 

Nr.40008029150)) ir mūzikas izglītības iestāžu atklāta sabiedriska organizācija, kas veicina valsts, 

pašvaldību un sabiedrības atbalstu mūzikas izglītībai. LMIIA pamatmērķis ir Latvijas mūzikas 

izglītības sistēmas un tradīciju saglabāšana un pilnveide, apvienojot mūzikas izglītības iestādes to 

interešu un vajadzību aizstāvēšanai, normatīvo aktu projektu ierosināšanai, rekomendāciju 

izstrādei mācību procesa vadības, izglītības programmu un mācību satura un kvalitātes pilnveidei, 

sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai ar Eiropas Mūzikas skolu asociāciju (EMU) un 

citām sabiedriskajām organizācijām. Gada dalības maksa biedrībā ir 77.50 EUR. 

Biedrība “Latvijas Orķestru asociācija” (turpmāk – LOA (reģ. Nr.40008203045) apvieno 900 

mūziķus no 28 Latvijas jauniešu un amatieru simfoniskajiem un kamerorķestriem. LOA ir Latvijas 

Nacionālās Mūzikas padomes un Eiropas Orķestru federācijas biedrs, kas cieši sadarbojas ar Valsts 

izglītības satura centru (VISC) un Latvijas Nacionālo kultūras centru (LNKC).  LOA veicina 

jauniešu un amatieru simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru radošo darbību, veido 

izpratni par kolektīvās muzicēšanu, kā arī veicina reģionālo kultūrpolitiku un sabiedrības 

integrācijas procesus. Gada dalības maksa biedrībā 75 EUR. 

Biedrība “Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācija” (turpmāk – LMSSA (reģ. 

Nr.40008051734)), piedalās mākslas izglītības attīstīšanā un politikas veidošanā, kā arī popularizē 

mākslas izglītības lomu un sasniegumus. Regulāri piedaloties Latvijas Kultūras centra rīkotajās 

sanāksmēs LMSSA veic vienīgo Latvijas mākslas skolu vajadzību pārstāvniecību valsts līmenī. 

Dalība biedrībā ir bez maksas. 

Biedrība “Latvijas Klavieru skolotāju asociācija” (reģ. Nr.40008000507) apvieno aptuveni 250 

Latvijas klavierskolotājus, koordinē mūzikas skolu festivālus, konkursus un eksāmenus. Biedrība 

ir Eiropas klavierskolotāju asociāciju apvienības (EPTA) sastāvdaļa, kas veicina pianistu pieredzes 

apmaiņu. Gada dalības maksa biedrībā ir 25 EUR. 

Darbība minētajās biedrībās sniedz ĀMMS iespēju piedalīties mūzikas un mākslas izglītības 

attīstīšanā, veicināt pedagogu kvalifikācijas pilnveidi un jaunrades attīstību, popularizēt skolas 



 

konkursus, veidot un īstenot sadarbības projektus, kā arī organizēt dalību konkursos, koncertos, 

festivālos, meistarklasēs un izstādēs, 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu un 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un 95. panta pirmo un ceturto daļu, kā arī Ādažu novada Attīstības 

programmas (2016.-2022.) prioritātes ( VTP9) “Pieejama un kvalitatīva izglītība” uzdevuma 

(U9.1.1.) “Attīstīt esošās izglītības iestādes” aktivitāti (9.1.1.17.) “Pedagogu profesionālās 

pilnveides un pieredzes apmaiņas nodrošināšana, iesaistīšanās projektos”, prioritātes (VTP11) 

“Attīstīta kultūra” uzdevuma  (U11.1.2) “Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, 

izstādes, meistarklases” aktivitāti (11.1.2.2.) “Atbalsts bērnu dalībai konkursos, izstādēs, 

koncertos, festivālos Latvijā un ārvalstīs”, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt ĀMMS dalību biedrībās: 

1.1. “Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija”; 

1.2. “Latvijas Orķestru asociācija”; 

1.3. “Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācija”; 

1.4. “Latvijas Klavieru skolotāju asociācija”. 

2. Pilnvarot ĀMMS direktoru pārstāvēt izglītības iestādes un pašvaldības intereses šajā lēmumā 

minētajās biedrībās un domes noteiktā kārtībā sniegt pārskatu par dalības biedrībās rezultātiem 

ne retāk, kā reizi gadā. 

3. Dalības maksas izdevumus biedrībās apmaksāt no ĀMMS kārtējā gada budžeta tāmes 

līdzekļiem.  

 

Domes priekšsēdētājs                           M.Sprindžuks 

 


