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Par sporta zāles nodošanu lietošanā FK ,,Ādaži”
Ādažu novada dome izskatīja futbola kluba “Ādaži” (reģ. Nr.50008100711, adrese Gaujas
iela 30, Ādaži (turpmāk – klubs)) 2018.gada 30.janvāra iesniegumu Nr.2/2018 “Par sporta
zāles izmantošanu”, ar lūgumu nodod Ādažu sporta centra telpu bezmaksas lietošanā
pieaugušo komandas treniņiem svētdienās, 1,5 h apmērā. Pašlaik klubam nav brīvu finanšu
līdzekļu, lai nodrošinātu pieaugušo komandas treniņus gatavojoties dalībai Pierīgas novadu
čempionātā telpu futbolā.
Klubs ir noslēdzis telpu nomas līgumus par bērnu treniņu nodarbībām ar domi un SIA ,,Jaunā
skola”.
Saskaņā ar Finanšu ministrijas 22.06.2006. lēmumu Nr.115, klubam ir piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss futbola attīstības un veselīga dzīves veida veicināšanai Ādažu
novadā. Pārbaudot Uzņēmuma reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā pieejamo
informāciju (apskatīts 13.02.2018.) konstatēts, ka piešķirtais statuss ir aktīvs.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta
pirmā daļa nosaka, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot bezatlīdzības lietošanā,
izņemot, gadījumu, ja mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, publiskas
personas pakalpojumu sniegšanai vai citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos
noteiktajos gadījumos.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas
3.punktu, 77.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2., 3. un 5.pantu, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 06.02.2018.
atzinumu un Finanšu komitejas 20.02.2018. atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Nodot Futbola klubam “Ādaži” bezatlīdzības lietošanā līdz 90 minūtēm, svētdienās, līdz
30.04.2018. Ādažu sporta centra:
1.1. sporta spēļu zāli, 1066 m2 platībā;
1.2. ģērbtuves telpu Nr.009, 14.50 m2 platībā;
1.3. dušas telpu Nr. 007, 11.50 m2 platībā;
1.4. WC telpu Nr.008, 2.1 m2 platībā.

2.

Noteikt telpu lietošanas mērķi – futbola treniņi pieaugušo futbola komandai.

3.

Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
sagatavot līguma projektu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

4.

Uzdot domes izpilddirektoram parakstīt lēmuma 3.punktā minēto līgumu.

5.

Lēmuma izpildes kontroli veikt domes Sporta daļas vadītājam.
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