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LĒMUMS 
 Ādažu novadā 

 

2015.gada 26.maijā                                                                                       Nr. 104 

 

Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā      

 

Ādažu novada dome (turpmāk - Dome) izskatīja jautājumu par Ādažu novada pašvaldībai 

piederošas kustamas mantas – medījuma dzēšanas kameras FCKW-frei Modell BU 2130 

(turpmāk - dzesētava) nodošanu biedrībai „Medību Klubs „Laveri”” bezatlīdzības lietošanā.    

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1. Starp Domi un Lauku atbalsta dienestu (turpmāk - Dienests) 2014.gada 11.septembrī tika 

noslēgts līgums par atbalsta saņemšanu (turpmāk – Līgums), saskaņā ar kuru Dienests 

piešķīra Domei finanšu līdzekļus 2511,33 EUR apmērā dzesētavas iegādei, kurus, saskaņā 

ar 2014.gada 13.augusta publiskas personas finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) 

līgumu, tas saņēma no akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži”, pamatojoties uz 

Zemkopības ministrijas 2014.gada 1.augusta rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas valsts 

meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu”, lai nodrošinātu Āfrikas 

cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu.          

2. Līguma 1.4.punkts nosaka, ka Dome iegādāto dzesētavu nodod bezatlīdzības lietošanā 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājam medību 

produkcijas uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar 

izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.       

3. Saskaņā ar līgumu, no SIA „Hunting Club” 2015.gada 14.aprīlī Dome iegādājās dzesētavu 

par kopējo summu EUR 3012,90 (trīs tūkstoši divpadsmit euro un 90 centi). Dzesētavas 

atrašanās vieta - saimniecība „Mežrūķi”, Divezeru ciems, Ādažu novads.      

4. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pants 

nosaka, ka publiskas personas mantu var nodot lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, 

privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī 

publiskas personas pakalpojumu sniegšanai vai citos likumos vai Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajos gadījumos. Likuma 5.panta 3.¹ daļa nosaka, ka tiesību subjekts, 

kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, kā 

arī sedz ar to saistītos izdevumus.      

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu, likuma „Par 

publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2., 3. un 5.pantu, 

starp Domi un Dienestu noslēgto Līgumu, kā arī Finanšu komitejas 19.05.2015. atzinumu, 

Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Nodot Ādažu novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – jaunu un labā tehniskā 

stāvoklī esošu medījuma dzēšanas kameru FCKW-frei Modell BU 2130, saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem biedrībai 
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„Mednieku Klubs „Laveri”” (turpmāk – biedrība), reģistrācijas Nr. 40003466281, 

juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 10, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2103.    

2. Dzesētavas kopējā bilances vērtība EUR 3012,90.     

3. Dzesētavas bezatlīdzības lietošanas mērķis – medību produkcijas uzglabāšana, kā arī 

Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšana ar izmeklēšanai nepieciešamajiem 

paraugiem.       

4. Izdevumus par dzesētavas uzturēšanu sedz biedrība.    

5. Lietošanā nodotā manta nododama atpakaļ Domei pēc lēmuma 1.punktā minētā termiņa 

beigām, ja tas netiek pagarināts, vai arī, ja līgums par dzesētavas bezatlīdzības lietošanu 

tiek izbeigts pirms termiņa.    

6. Uzdot Ādažu novada domes Juridiskai un iepirkuma daļai 30 dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas sagatavot līguma projektu par dzesētavas bezatlīdzības lietošanu. 

7. Uzdot domes izpilddirektoram parakstīt līgumu par dzesētavas bezatlīdzības lietošanu. 

8. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgā persona ir domes izpilddirektors. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                        M.Sprindžuks 


