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Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā  

 
Ādažu Mākslas un mūzikas skola (turpmāk – ĀMMS) ir Ādažu novada pašvaldības profesionālās 
ievirzes izglītības iestāde, kas nodrošina sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, nodrošinot 
atbilstošu izglītības vidi profesionālās ievirzes izglītības programmu izpildei. 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja ĀMMS ierosinājumu atbalstīt skolas dalību Valsts 
Kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) kultūras projektu konkursos mūzikas, dejas un vizuālās 
mākslas nozarēs.  

VKKF veicina līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, izsludinot atklātos 
konkursus mērķprogrammās “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana” un “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, 
nodrošinot mākslas, mūzikas un dejas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot 
un uzlabojot nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi. 

Dalība mērķprogrammu konkursā dos ĀMMS iespēju pilnveidot skolas materiāltehnisko bāzi 
(iegādāties četrus stacionāros datorus, stepa kurpes un portatīvās deju grīdas, vibrafonu, 
flīgelhornu, pikolo flautu, koncertklarneti), kā rezultātā: 

1) tiks pilnveidota datorgrafikas programma, paplašinot iespējas dalībai starptautiskajos 
konkursos; 

2) audzēkņi iepazīs un izmantos labākus un  mūsdienīgus mācību materiālus; 
3) tiks dažādotas mācību formas; 
4) instrumentārijs tiks papildinās ar jauniem koncertinstrumentiem, veicinot audzēkņu 

atskaņotājmākslas profesionālo izaugsmi; 
5) būs  iespējams pilnvērtīgi atskaņot orķestra partitūras. 

Projekta sagatavošana neradīs finansiālu slogu pašvaldības budžetam, un projekta apstiprināšanas 
gadījumā dome lems par VKKF projekta īstenošanas nosacījumiem atsevišķi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
ceturto punktu, Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) vidējā termiņa prioritātes 
“VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija”, rīcības virziena 
“RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana”, uzdevuma “U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, 
struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti”, pasākumu “Ā16.1.1.3. Pašvaldības iestāžu, 
struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana”, kā arī Izglītības, kultūras, 
sporta un sociālās komitejas 05.01.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 
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NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda 
izsludinātajos kultūras projektu konkursos mūzikas, dejas un vizuālās mākslas nozarēs. 

2. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktorei Kristīnei Lakševicai sagatavot un iesniegt 
projektu pieteikumus lēmuma 1. punktā noteiktajās nozarēs un projektu apstiprināšanas 
gadījumā informēt domi par īstenošanas nosacījumiem. 

3. Pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.  
 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                 M. Sprindžuks 

 


