
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019.gada 28.maijā                                                   Nr.104 

 

Par atļauju FK Ādaži izvietot konteineru un futbola vārtus Ādažu stadiona teritorijā 

 

Ādažu novada domes Sporta daļa 20.05.2019. saņēma Biedrības “Futbola klubs “ĀDAŽI””  š.g. 

16.maija vēstuli Nr.4/2019 (saņemts domē 20.05.2019., Nr. ĀND/1-18/19/150) par kluba inventāra 

izvietošanu uz Ādažu pašvaldības īpašuma. 

Biedrībai “Futbola klubs “ĀDAŽI”” (turpmāk – FK Ādaži) uzskaitē ir vairāki pamatlīdzekļi 

(futbola vārti, futbola laukuma marķēšanas iekārta), kurus ikdienā treneri izmanto futbola treniņu 

un spēļu nodrošināšanai, un tie ir pieejami treniņu norises vietās (sporta laukumos). Līdz šim 

minētais inventārs bija izvietots pie Ādažu stadiona, kas bija atrunāts FK Ādaži un Ādažu novada 

domes noslēgtajā nekustamā īpašuma (Ādažu stadions) nomas līgumā ar darbības termiņu 

2019.gada 31.augusts. 

Sakarā ar to, ka FK Ādaži turpinās izmantot Ādažu stadionu, slēdzot īstermiņa nomas līgumus par 

futbola laukuma izmantošanu, arī turpmāk būs nepieciešams izmantot minēto inventāru treniņu 

procesa nodrošināšanā. Līdz ar to FK Ādaži lūdz atļauju stadiona teritorijā izvietot 6 futbola vārtus, 

kurus bez maksas varēs izmantot arī novada iedzīvotāji, sporta skola un domes iestādes. Papildus 

tam FK Ādaži lūdz atļauju stadiona teritorijā izvietot konteineri (aptuveni 3x3 metri) mazā 

inventāra uzglabāšanai. 

Ņemot vērā, ka iedzīvotāji, sporta skola un domes iestādes varēs bez maksas izmantot FK Ādaži 

futbola vārtus, kas savukārt radīs līdzekļu ekonomiju, jo domei pašai nevajadzēs iegādāties futbola 

vārtus, Sporta daļa atbalsta 6 futbola vārtu un konteinera novietošanu Ādažu stadionā. 

Konteinera un vārtu izvietošanas shēma ir saskaņota ar Ādažu novada domes Būvvaldi un Sporta 

daļu (shēmu skatīt pielikumā) 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Ādažu novada dome  

 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt FK Ādaži 6 futbola vārtu un konteinera (3x3 metri) izvietošanu Ādažu stadionā, 

saskaņā ar apstiprināto shēmu. 

2. Uzdod FK Ādaži valdes loceklim Agrim Bondaram pirms konteinera novietošanas iesniegt 

Ādažu novada domes Būvvaldei Paskaidrojuma rakstu atbilstoši būvniecības normatīvajiem 

aktiem konteineru piesaistei z.gb 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Sporta daļas vadītājs A.Rozītis. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                P.Balzāns 


