
 

 

 

 

LĒMUMS  
Ādažu novadā 

     

2019.gada 26.novembrī                                                   Nr.226 

 

Par telpu piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Futbola klubs “ĀDAŽI””   

 

Ādažu novada dome izskatīja biedrības “Futbola klubs “ĀDAŽI”” (turpmāk – Biedrība) š.g. 

30.oktobra iesniegumu (reģ. domē 31.10.2019., Nr. ĀND/1-18/19/3336) par intensīvās treniņu 

nometnes organizēšanu Ādažu sporta centra telpās, no 2020.gada 16.marta līdz 20.martam, kuras 

laikā ir paredzēts realizēt ikdienas treniņu programmu bērnu un jauniešu futbola prasmju 

pilnveidošanai starptautisku treneru vadībā. 

Izvērtējot lietas apstākļus, dome konstatēja: 

1. Biedrība lūdz domi atļaut šādu Ādažu sporta centra telpu bezmaksas lietošanu:  

1.1. Sporta zāli - no 16.marta līdz 20.martam, pl. 9.00–16.00, futbola treniņiem; 

1.2. Cīņu zāli - no 16.marta līdz 20.martam, pl.10.00–12.00, vārtu sargu treniņiem; 

1.3. peldbaseina 2 celiņus - 20.martā, pl. 9.00–11.00;  

1.4. Galda tenisa zāli - 16.martā, 18.martā un 20.martā, pl. 16.00-17.30, vingrošanas un 

stiepšanās vingrinājumu treniņiem. 

2. Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2006.gada 7.jūnija atzinumu Nr.12-2006/129 

un Finanšu ministrijas 2006.gada 22.jūnija lēmumu Nr.115, Biedrībai piešķirts sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss.  

3. Biedrības darbības joma ir sporta atbalstīšana un iesniegumā norādītās treniņnometnes iecere 

atbilst Biedrības statūtos nostiprinātajiem mērķiem.  

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

pašvaldībām ir tiesības slēgt darījumus, bet likuma 15. panta pirmās daļas 6. punkts nosaka, 

ka pašvaldības autonomā funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.    

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. 

6. Likuma 5. panta 1.daļa nosaka, ka publiskas personas mantu var nodod lietošanā sabiedriskā 

labuma organizācijai, publiskas personas pakalpojuma sniegšanai vai citos likumos vai 

Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos.   

7. Likuma 5. panta ceturtā un piektā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas personas mantas 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem pašvaldības dome. 

8. Šāda veida un līmeņa futbola intensīvā treniņu nometne Latvijā vēl nav bijusi un izpelnītos 

lielu rezonansi un publicitāti, kas popularizētu Ādažu novada tēlu futbola un sporta vidē. Šī 

būtu lieliska iespēja veicināt jauno Ādažu futbolistu attīstību un nākotnes panākumus. Kā arī 

veicināt Ādažu novada un FK Ādaži starptautisko sadarbību un popularizēšanu sadarbībai ar 

citu valstu futbola klubiem un treneriem. FK Ādaži palīdzēs arī pie domes sporta pasākumu 

(futbola turnīru) rīkošanas, līdz ar to ietaupot domes cilvēkresursus un finanšu resursus. 



 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un 5. pantu, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās 

komitejas 05.11.2019. un Finanšu komitejas 19.11.2019. atzinumu, Ādažu novada dome.  

NOLEMJ: 

1. Nodot biedrībai „Futbola klubs “Ādaži”” (reģ. Nr.  50008100711, adrese: Gaujas iela 30, 

Ādaži, Ādažu nov.) bezatlīdzības lietošanā šādas Ādažu sporta centra telpas: 

1.1. Sporta spēļu zāli 1066 m2 platībā, 16.03.2020. – 20.03.2020., pl. 9.00–16.00 

1.2. Cīņu zāli 206 m2 platībā, 16.03.2020. – 20.03.2020., pl. 10.00–12.00; 

1.3. Galda tenisa zāli 68.4 m2 platībā, 16., 18. un 20.03.2020., pl. 16.00–17.30; 

1.4. peldbaseina 2 celiņus, 20.03.2020., pl. 9.00–11.00. 

2. Noteikt telpu bezatlīdzības lietošanas mērķi – futbola intensīvo treniņu pasākumu norisei. 

3. Domes Juridiskajai un iepirkuma daļai 30 dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot 

līguma projektu šī lēmuma 1.punkta izpildei. 

4. Pilnvarot domes izpilddirektoru noslēgt šī lēmuma 3. punktā minēto līgumu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                M.Sprindžuks 


