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Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 

reorganizāciju, izveidojot jaunu profesionālās ievirzes izglītības iestādi  

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 

iestādēm u.c.). 

Saskaņā ar Izglītības likuma 1. panta 20.1 punktu profesionālās ievirzes izglītība ir 

sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī vērtīborientācijas veidošana mākslā, kultūrā 

vai sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties 

profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā. 

Profesionālās kultūrizglītības sistēmu Latvijā veido valsts, pašvaldību un privātas izglītības 

iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās un augstākās izglītības 

programmas. Tās sekmē bērnu un jauniešu zināšanu papildināšanu mākslas un kultūras jomās, 

veicina radošo domāšanu un personības daudzpusīgu attīstību, Dziesmu un deju svētku 

procesa pēctecību un nepārtrauktību, nodrošina profesionālo mākslinieku, mūziķu, dejotāju, 

kultūras nozaru speciālistu un pedagoģisko darbinieku sagatavošanu, kā arī sagatavo kultūras 

piedāvājuma lietotājus – kvalitatīvus kultūras patērētājus.1 

Kultūrizglītības sistēma sekmē bērnu un jauniešu zināšanu papildināšanu mākslas un kultūras 

jomās, veicina radošo domāšanu un personības daudzpusīgu attīstību, Dziesmu un deju svētku 

procesa pēctecību un nepārtrauktību, kā arī sagatavo kultūras piedāvājuma lietotājus – 

kvalitatīvus kultūras patērētājus. Kultūrizglītības sistēmas ietvaros iegūtā kvalitatīvā izglītība 

un kompetences dod iespēju sekmīgi turpināt izglītību ne tikai kultūras nozarē un radošo 

industriju jomās, bet arī turpināt izglītības procesu citās nozarēs un strādāt citos 

tautsaimniecības sektoros. 

Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) 

Rīcības plānā noteikta vidēja termiņa prioritāte VTP8 “Pieejama un daudzpusīga izglītība” un 

tās rīcības virziena RV8.2: “Profesionālās ievirzes izglītības attīstība” ietvaros noteikti 

uzdevumi U8.2.1 “Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes” un aktivitāte C8.2.1.1. 

“Mūzikas un mākslas skolas konkurētspējas palielināšana integrētās izglītības sistēmas 

ietvaros”.  

 
1 KMPamn_140222_kulturpolitikas_pamatnostadnes (TA-937) 
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Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz šo brīdi darbojas trīs profesionālās 

ievirzes izglītības iestādes – Carnikavas Mūzikas un mākslas skola, Ādažu Mākslas un 

mūzikas skola un Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola.  

Ādažu Mākslas un mūzikas skolā (turpmāk – ĀMMS) 2021./2022. mācību gadā profesionālās 

ievirzes izglītību apgūst 574 izglītojamie 15 izglītības programmās - klavierspēlē, vijoles 

spēlē, ģitāras spēlē, flautas spēlē, klarnetes spēlē, saksofona spēlē, trompetes spēlē, 

sitaminstrumentu spēlē, akordeona spēlē, čella spēlē, kokles spēlē, kora klasē, vizuāli 

plastiskā mākslā un dejas pamatos. ĀMMS nodarbināti 59 pedagogi ar kopējo likmju skaitu – 

46,8 likmes. 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk – CMMS) 2021./2022. mācību gadā 

profesionālās ievirzes izglītību apgūst 128 izglītojamie 8 izglītības programmās - klavierspēlē, 

vijoles spēlē, ģitāras spēlē, flautas spēlē, klarnetes spēlē, saksofona spēlē, trompetes spēlē un 

sitaminstrumentu spēlē. Interešu izglītību apgūst 15 izglītojami. CMMS nodarbināti 25 

pedagogi ar kopējo likmju skaitu – 11,8 likmes. 

Ar Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2022. gada 8. februāra rīkojumu 

Nr.ĀNP/1-6-1/22/21 “Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas Reorganizācijas darba 

grupas izveidi” izveidota darba grupa (turpmāk – Reorganizācijas darba grupa) izvērtēja 

profesionālās ievirzes izglītības īstenošanu ĀMMS un CMMS. Reorganizācijas darba grupā 

tika sagatavoti un apspriesti vairāki priekšlikumu varianti par  profesionālās ievirzes izglītības 

īstenošanu apvienotajā novadā. Tika analizētas gan atsevišķu, gan kopīgas izglītības iestādes 

attīstības iespējas, gan arī CMMS integrācija Carnikavas pamatskolā. Vienlaikus tika apzināts 

CMMS pedagogu un izglītojamo vecāku viedoklis. 

Saskaņā ar Reorganizācijas darba grupas 14.04.2022. sēdes protokolu Nr. 3, 24.04.2022. 

Finanšu komitejā tika ziņots par darba grupas darba rezultātiem, kā veiksmīgāko risinājumu 

virzot priekšlikumu reorganizēt CMMS un ĀMMS, un uz abu reorganizējamo iestāžu bāzes 

izveidot jaunu profesionālās ievirzes izglītības iestādi, kura īstenos izglītības programmas 

abos novada pagastos.  

Apvienojot CMMS un ĀMMS un izveidojot vienu izglītības iestādi, efektīvāk tiks  

nodrošināta izglītības programmu attīstība un kvalitātes paaugstināšana. Izglītības iestāžu 

reorganizācija nodrošinās personāla un finanšu resursu koncentrāciju, efektīvāku resursu 

(cilvēkresursi, tehniskie resursi un aprīkojums) izmantošanu izglītības programmu attīstībā, 

sistemātiskāku izglītības programmu plānošanu un stabilāku profesionālās ievirzes izglītības 

pakalpojumu bāzi, kā arī piešķirto finanšu resursu efektīvāku izlietošanu. 

Plašākas iespējas paveras papildu finansējuma, t.sk., Eiropas Savienības finansējuma, 

piesaistē, kā rezultātā būs iespējams nodrošināt jaunizveidotās profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes modernizāciju gan mācību procesā, gan pedagoģiskā resursa kvalifikācijas celšanā. 

Vienlaikus tiks paaugstināta Ādažu novada profesionālās ievirzes izglītības kvalitāte un 

atpazīstamība kopumā. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punkts nosaka, ka, pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības 

budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, savukārt Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punkts 

paredz, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt 

tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu un 30. panta otro 

daļu, pastarpinātas pārvaldes iestādi reorganizē, apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām 

citām iestādēm, - rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi. 
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Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, pašvaldība, saskaņojot ar 

attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē 

profesionālās ievirzes izglītības iestādes. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu, 30. panta otro daļu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās 

komitejas 06.04.2022. un Finanšu komitejas 20.04.2022. atzinumu, Ādažu novada 

pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Uzsākt Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 

4374903028) un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 

4374902096) reorganizāciju, nosakot, ka: 

1.1. ar 2023.gada 1. janvāri Carnikavas Mūzikas un mākslas skola un Ādažu Mākslas 

un mūzikas skola tiek apvienotas, izveidojot jaunu Ādažu novada pašvaldības 

profesionālās ievirzes izglītības iestādi; 

1.2. jaunizveidotā izglītības iestāde ir Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas un 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, 

saistību, bilancē esošās mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēja 

ar 2023.gada 1.janvāri. 

2. Pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai 2022. gada 15. maijam 

sadarbībā ar Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktori un Carnikavas Mūzikas un 

mākslas skolas direktora p.i. Kristīni Lakševicu izstrādāt Carnikavas Mūzikas un mākslas 

skolas un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas reorganizācijas plānu. 

3. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                               M. Sprindžuks 

 


