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Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju un Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolas nosaukuma maiņu 
 

Saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības domes 25.04.2022. lēmumu Nr. 175 “Par Carnikavas 
Mūzikas un mākslas skolas un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas reorganizāciju, izveidojot 
jaunu profesionālās ievirzes izglītības iestādi”, tika uzsākta Carnikavas Mūzikas un mākslas 
skolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4374903028) un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4374902096) reorganizāciju, nosakot, ka līdz 2023. gada 1. 
janvārim Carnikavas Mūzikas un mākslas skola (turpmāk – CMMS) un Ādažu Mākslas un 
mūzikas skola (turpmāk – ĀMMS) tiek apvienotas, izveidojot jaunu pašvaldības profesionālās 
ievirzes izglītības iestādi. 

Uzsākot reorganizācijas procesu divu iestāžu apvienošanai, veidojot jaunu iestādi, pašvaldība 
konstatēja, ka reorganizācijas administratīvais process ir nesamērīgs ar ieceres jēgu, t.i., tas ir 
laikietilpīgs, nevajadzīgi sarežģīts un apgrūtināts ar liekām administratīvajām procedūrām.  

Pašvaldības ieskatā lietderīgāk ir reorganizēt tikai CMMS, pievienojot to ĀMMS un veicot 
ĀMMS nosaukuma maiņu. Tādejādi reorganizācijas administratīvais process pilnībā atbilstu 
iecerei, t.i., tas faktiski attiektos tikai uz CMMS reorganizāciju un to ir iespējams pabeigt līdz 
2022. gada 1. septembrim, t.i., kārtējā mācību gada sākumam un vēlāk netraumējot iestādes 
mācību procesu un darba organizāciju. 

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 
ceturtās daļas 1. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1. 
punktu, kā arī Finanšu komitejas 18.05.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atcelt Ādažu novada pašvaldības domes 25.04.2022. lēmumu Nr. 175 “Par Carnikavas 
Mūzikas un mākslas skolas un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas reorganizāciju, izveidojot 
jaunu profesionālās ievirzes izglītības iestādi”. 

2. Reorganizēt Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 
4374903028), pievienojot to Ādažu Mākslas un mūzikas skolai (izglītības iestādes 
reģistrācijas Nr. 4374902096) līdz 2022. gada 1. septembrim. 

3. Mainīt iestādes nosaukumu “Ādažu Mākslas un mūzikas skola” uz jaunu nosaukumu 
“Mākslu skola” ar 2022. gada 1. septembri un Mākslu skolai nodrošināt nosaukuma 
nostiprināšanu visos atbilstošajos reģistros. 
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4. Noteikt, ka ar 2022. gada 1. septembri Mākslu skola ir Carnikavas Mūzikas un mākslas 
skolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, 
lietvedības un arhīva pārņēmēja. 

5. Apstiprināt Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas reorganizācijas plānu (pielikumā). 

6. Ar Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju un citu ar to izrietošo uzdevumu 
izpildi saistītos izdevumus apmaksāt no lēmuma 2. punktā noteikto iestāžu 2022. gada 
budžeta tāmju līdzekļiem. 

7. Pašvaldības izpilddirektoram līdz 2022. gada 1. jūnijam izveidot Reorganizācijas komisiju 
(turpmāk – Komisija) Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas reorganizācijas plāna 
izpildei. 

8. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                               M. Sprindžuks 

 


