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LĒMUMS 

 Ādažu novadā 

 

2018.gada 28.augustā                                                                                          Nr.192 

 

Par lielizmēra karoga masta uzstādīšanu pašvaldības īpašumā  

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja sabiedriskā labuma organizācijas - biedrības 

„Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība” ((reģ. Nr. 40008177240, juridiskā adrese: Gaujas iela 

30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) turpmāk - Biedrība) 2018.gada 22.augusta iesniegumu, 

(domes reģ. Nr.ĀND/1-18/18/2314) ar lūgumu noslēgt līgumu uz 2 gadiem par Gaujas ielas 

un Attekas ielas krustojuma satiksmes rotācijas apļa zemes gabala bezatlīdzības lietošanu, kur 

tā paredz par ziedotiem līdzekļiem uzstādīt 27 metrus augstu lielizmēra karoga mastu, kā 

dāvanu Ādažu novadam un tā iedzīvotājiem Latvijas valsts dibināšanas simtajā gadadienā.  

Izvērtējot ar iesniegumu saistītos apstākļus, dome konstatēja: 

1. Dome izvērtēja vairākus pašvaldības īpašumus, kas būtu piemēroti karoga 

uzstādīšanai - Gaujas ielas un Attekas ielas krustojuma satiksmes rotācijas aplis, Ādažu 

vidusskolas teritorija, Gaujas iela 18 (ūdenstilpnes “ Vējupe” krastā), kā arī “Gaujas parks” 

(tuvāk tiltam pār Gauju (Kadagas tiltam)).  

2. Biedrībai 07.12.2011. piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss pamatojoties 

uz Valsts ieņēmumu dienesta 30.11.2011. lēmumu Nr.8.14-6/83499 „Par sabiedriskā labuma 

organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība””.  

3. Karoga masta uzstādīšanas nodrošināšanai ir lietderīgi nodot Zemesgabalu Biedrībai 

bezatlīdzības lietošanā. 

4. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.    

5. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

(turpmāk - Likums) 2.pants nosaka, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem 

un mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajam 

mērķim, kā arī normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. 

Likuma 5.panta 1., 2. un 3¹. daļa nosaka, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot 

privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, izņemot gadījumus, kad: 

pašvaldība savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, kas nodrošina 

attiecīgās mantas uzturēšanu, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus. 

Likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ka, ja publiskas personas mantu nodod 

bezatlīdzības lietošanā, par to tiek pieņemts lēmums, bet likuma 5.panta ceturtā un piektā daļa 

nosaka, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai pašvaldības dome. 

Publiskās personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz 

laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai vai reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskās organizācijas 

statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 2. un 5.pantu, dome  

NOLĒMA: 

1. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu par domei piederoša nekustamā īpašuma “Gaujas 

parks” (kad. apz. 80440080208) daļas nodošanu biedrībai „Ādažu vidusskolas atbalsta 

biedrība” bezatlīdzības lietošanā, ar mērķi – uzstādīt lielizmēra karoga mastu ar 

individuāli pielāgotu stiprināšanas mehānismu. 

2. Noteikt, ka lēmumu par līguma slēgšanu šī lēmuma 1.punktā minētā īpašuma nodošanai 

Biedrībai bezatlīdzības lietošanā dome pieņems pēc tam, kad tiks izpildīti visi šādi 

nosacījumi: 

2.1. Biedrības faktiskajā rīcībā būs nepieciešamā finanšu līdzekļu summa karoga masta 

uzstādīšanai; 

2.2. Biedrība būs saņēmusi visus nepieciešamos tehniskos noteikumus karoga masta 

uzstādīšanai. 

3. Uzdot domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                M.Sprindžuks 


