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Par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu īstenošanu  

Valsts Kultūrkapitāla fonds (turpmāk – VKKF)  realizēja atklātos konkursus profesionālās 
ievirzes izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, ar mērķi nodrošināt mākslas, 
mūzikas un dejas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot 
materiāli tehnisko bāzi. 

Ar Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 13 “Par dalību Valsts 
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā” tika atbalstīta Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
(turpmāk – ĀMMS) dalība VKKF kultūras projektu konkursos ar šādiem projektiem: 

1) ĀMMS datorklases materiāli tehniskās bāzes papildināšana (Māksla nozare); 
2) ĀMMS dejas nodaļas materiāli tehniskās bāzes papildināšana (Dejas nozare); 
3) ĀMMS kamerorķestra instrumentārija papildināšana (Mūzikas nozare). 

VKKF padome atbalstīja visus ĀMMS projektus un to īstenošanai piešķīra finansējumu, ar 
nosacījumiem: 

Nozare Pozīcija Skaits 
Kopā 

izmaksas   
EUR 

VKKF 
finansējums 

EUR 

Pašvaldības 
finansējums 

EUR 

ĀMMS 
budžets 

Māksla 
Dators Capital 
Neo GX33  

2 2 468.40 2 000.00 468.40 
EKK 2239 
(interneta 
risinājumi) 

Mūzika 
Vibrafons - 
Majestic   
MJV7530BCF 

1 4 190.00 4 000.00 190.00 
EKK 2239 
(interneta 
risinājumi) 

Deja 
Portatīvās stepa 
dejas grīdas 

24 720.00 720.00 0.00 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 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 Finanšu komitejas 16.03.2022.  atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Īstenot Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītos Ādažu Mākslas un mūzikas skolas projektus: 



1.1. “Ādažu Mākslas un mūzikas skolas datorklases materiāli tehniskās bāzes 
papildināšana”; 

1.2. “Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dejas nodaļas materiāli tehniskās bāzes 
papildināšana”; 

1.3. “Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kamerorķestra instrumentārija papildināšana”. 

2. Projektu īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējuma daļu izmaksāt no Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolas 2022. gada budžeta tāmes līdzekļiem. 

3. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktorei Kristīnei Lakševicai organizēt projektu 
izpildei nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un parakstīšanu, kā arī projektu izpildi. 

4. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  


