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Nr.157
Par līdzfinansējumu BMX trases izbūvei

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja sabiedriskā labuma organizācijas - biedrības
“Sporta klubs “BMX Ādaži”” ((reģ. Nr. 400008229326) turpmāk – Biedrība) 2018.gada 12.jūnija
iesniegumu (domes reģ. Nr. ĀND/1-18/18/1573) ar lūgumu nodrošināt domes līdzfinansējumu
EUR 1461,01 apmērā BMX trases izbūvei uz domei piederoša zemesgabala “Kadagas attīrīšanas
ietaises”, Kadaga, Ādažu novads (kadastra Nr.8044 005 0472).
Izvērtējot domes rīcībā esošu informāciju, konstatēts, ka:
1) 2016.gada 24.novembrī dome un Biedrība noslēdza līgumu Nr.JUR 2016-11/876 par
zemesgabala “Kadagas attīrīšanas ietaises” daļas 1,3684 ha platībā, Kadaga, Ādažu
novads, un uz tā esošās būves nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai uz 10 gadiem,
BMX trases izbūvei, pamatojoties uz domes 2016.gada 27.septembra lēmumu Nr.182
“Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā”.
2) Biedrība iesniedza Lauku atbalsta dienestā (turpmāk - LAD) projekta iesniegumu “BMX
parka izbūve Ādažu novadā, Kadagā, pirmā kārta” (turpmāk - Projekts).
2017.gada 4.septembrī LAD pieņēma lēmumu apstiprināt Projektu, kura attiecināmās
izmaksas ir EUR 14610,11, tajā skaitā, publiskais finansējums EUR 13149,10.
3) Biedrība ir ieguldījusi lielus finanšu resursus BMX trases izveidošanai un tai nav pieejami
EUR 1461,01 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit viens eiro, 01 eiro cents) Projekta
izpildes nodrošināšanai.
Atbalstot Projekta īstenošanu un piešķirot Biedrībai līdzfinansējumu EUR 1461,01, dome
veicinās Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam (turpmāk – Attīstības
programma) šādu vidēja termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu:
 VTP3 “Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga
vide”
(uzdevumi:
U3.1.1.
“Nodrošināt
pašvaldības
nekustamo
īpašumu
apsaimniekošanu”, U3.1.2. “Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību” un U3.1.5.
“Attīstīt rotaļu, sporta un atpūtas laukumus”);
 VTP6 “Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas” (uzdevumi: U6.2.1.
“Stiprināt novada tēlu un atpazīstamību”, U6.2.2. “Attīstīt tūrisma infrastruktūru Ādažu
novadā”, U6.2.4. “Nodrošināt atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko
bāzi”, U6.2.5. “Izveidot un popularizēt tūrisma iespējas Ādažu novadā”);
 VTP10: “Daudzveidīgas sporta aktivitātes” (uzdevums: “10.1.2.1. BMX trases izveide”;
 VTP15 “Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām” (uzdevums
U15.1.2. “Sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskām organizācijām”).
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās
daļas 3. un 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, Attīstības programmas vidējā
termiņa prioritātēm VTP3, VTP6, VTP10 un VTP15, kā arī Finanšu komitejas 19.06.2018.
atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt domes līdzfinansējumu Biedrībai Projekta īstenošanas nodrošināšanai EUR 1461,01
(viens tūkstotis četri simti sešdesmit viens eiro, 01 eiro cents) apmērā.
2. Uzdot domes finansistam sagatavot grozījumu projektu pašvaldības 2018.gada budžetā
finanšu līdzekļu pieejamības nodrošināšanai šī lēmuma 1.punkta izpildei.
3. Uzdot Juridiskajai un iepirkuma daļai 1 mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot
līguma projektu par domes līdzfinansējuma saņemšanas, izlietošanas un kontroles kārtību,
t.sk., nosakot Biedrībai pienākumu 10 darba dienu laikā pēc Projekta pabeigšanas iesniegt
domei saturisko pārskatu par līdzfinansējuma izlietojuma atbilstību tā piešķiršanas mērķim.
4. Uzdot domes izpilddirektoram parakstīt šī lēmuma 3.punktā minēto līgumu.
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