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LĒMUMS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2021. gada 7. septembrī                                                                        Nr. 74  

 

Par Pierīgas pašvaldību nodibinājuma “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” 

likvidāciju  

 

Ādažu novada dome 2009. gada 26. maijā pieņēma lēmumu Nr. 83 “Par Ādažu novada domes 

dalību Pierīgas reģionu pašvaldības iestādes “Izglītības kultūras un sporta pārvalde” dibināšanu 

un kopā ar 12 citām Pierīgas pašvaldībām (Babīte, Baldone, Garkalne,  Krimulda, Inčukalns, 

Mālpils, Mārupe, Ropaži, Saulkrasti, Sigulda, Stopiņi, un Sēja) nodibināja sadarbības iestādi  

“Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” (turpmāk – Pārvalde), kas darbojās kā publisko 

tiesību juridiska persona saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 99. pantu, lai veiktu kopīgus 

uzdevumus un sniegtu pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta jomā, tai skaitā organizētu 

arī interešu izglītības un mūžizglītības, kultūras un sporta aktivitāšu pasākumus, kuru mērogs 

ir ārpus vienas pašvaldības kompetences.        

2010. gadā Garkalnes un Siguldas novada domes izstājās no Pārvaldes.  

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas stājās spēkā 2021. gada 1. 

jūlijā, jaunveidotā Ādažu novada pašvaldības sastāvā ir teritoriālās vienības - Ādažu pagasts un 

Carnikavas pagasts. Minētā likuma pārejas noteikumu 6. punktā noteikts, ka Ādažu novada 

pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību 

pārņēmēja, jaunveidotā Ādažu novada pašvaldība ir Pārvaldes dibinātāja.  

Ņemot vērā izglītības, sporta un kultūras iestāžu skaita pieaugumu novadā, Ādažu novada 

pašvaldības dome paredz savā administrācijā izveidot izglītības, kultūras un sporta 

struktūrvienību, iekļaujot tās kompetencē funkcijas, ko veic Pārvalde. Pašvaldībai ir paļāvība 

uz minētās ieceres sekmīgu izpildi, jo Pārvaldes kompetencē ietilpstošās funkcijas iepriekš 

veica Carnikavas novada pašvaldības administrācija, tādejādi, pašvaldības rīcībā kompetents 

personāls minēto funkciju veikšanai.   

Pārvaldes Uzraudzības padome 06.08.2021. pieņēma lēmumu Nr. 3 “Par nodibinājuma Pierīgas 

izglītības, kultūras un sporta pārvaldes likvidācijas procesa uzsākšanu” (turpmāk – Lēmums).  

Lai novērstu funkciju dublēšanos un izpildītu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto, ka publiska persona 

rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu 

ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, kā arī ņemot vērā dibinātājpašvaldību skaita 

samazinājumu par 1/3 daļu (no Pārvaldes dibinātājiem - Ādažu, Babītes, Baldones, Inčukalna, 

Krimuldas, Mālpils, Mārupes, Ropažu, Saulkrastu, Sējas un Stopiņu pašvaldībām dalību 

Pārvaldē ar 01.07.2021. pārtrauca Inčukalna, Krimuldas, Mālpils un Baldones pašvaldības), ir 

lietderīgi atbalstīt Pārvaldes likvidēšanu. 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14. panta otrās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās 

daļas 23. punktu, otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma pārejas noteikumu 6. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmito iedaļu, 

Pārvaldes nolikuma 6. sadaļas 4.  un 5. punktu, kā arī Pārvaldes Uzraudzības padomes lēmumu, 

Ādažu novada pašvaldības dome  

                                                                 NOLEMJ: 

Atbalstīt Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes 06.08.2021. 

lēmumu Nr. 3 “Par nodibinājuma Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde likvidācijas 

procesa uzsākšanu” ar 01.10.2021., noslēdzot to 2021. gada 30. decembrī.  

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                        M. Sprindžuks 


