
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2020.gada 28.aprīlī                                                     Nr.96 

 

Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu  bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Ādaži velo” 

 

Ādažu novada dome izskatīja biedrības “Ādaži Velo” (reģ. Nr.  40008220204, adrese: Pirmā iela 

43-80, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Biedrība)) š.g. 6.marta iesniegumu (reģ. domē 

09.03.2020., Nr. ĀND/1-18/20/689) par velobraukšanas šķēršļu joslas trases izveidošanu Ādažu 

vidusskolas stadiona teritorijā, Gaujas iela 30, Ādaži. 

Biedrība paredz minētajā teritorijā izveidot ekoloģisku un ilgtspējīgu velobraukšanas šķēršļu joslas 

trasi (1.pielikums), nodrošinot iespēju bērniem un jauniešiem apgūt velobraukšanas prasmes 

– līdzsvaru, koordināciju, stabilitāti, ātruma kontroli, manevrēšanu, kā arī trajektoriju izbraukšanu. 

Šķēršļu josla sastāvēs no modulāriem koka un metāla elementiem. 

Šķēršļu joslas trases plānots izveidot trīs kārtās, līdz 2022.gadam, atbilstoši katras kārtas ietvaros 

izvietojamo elementu sarakstam (2.pielikums) un nosakot katras kārtas izpildes termiņu - attiecīgā 

gada 31.augusts. Biedrība paredz noslēgt sadarbības līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par šķēršļu 

joslas izgatavošanu un uzstādīšanu. 

Kopējās projekta izmaksas ir aptuveni 15’000 EUR (1.kārta 4’000 EUR, 2.kārta 6’000 EUR, 

3.kārta 5’000 EUR). Biedrības rīcībā ir 4000,00 EUR 1.kārtas realizācijai un atlikušos 

nepieciešamos līdzekļus Biedrība paredz piesaistīt ziedojumu veidā. 

Papildus Biedrība lūdz atļaut izvietot stadiona teritorijā 24 m2 konteineru (2x12x2,5 metri), saskaņā 

ar shēmu (1.pielikums) šķēršļu joslas elementu uzglabāšanai ziemā. 

Domei pieder nekustamais īpašums – Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 

008 0192, ar kopējo platību 8,01 ha, kas reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas Ādažu 

novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000398840. Nekustamajā īpašumā atrodas sporta 

stadions. Stadiona atlikusī bilances vērtība 31.03.2020. bija 56’770.27 EUR. 

Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2014.gada 4.marta atzinumu Nr.4-2014/89, 

Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrības darbības joma ir labdarība 

un pilsoniskas sabiedrības attīstība, un Biedrības ierosinātā iecere atbilst tās darbības mērķiem.  

Tuvākajos gados dome par saviem līdzekļiem neparedz attīstīt stadiona teritoriju. Biedrības iecere 

ļautu paplašināt sporta infrastruktūru Ādažu ciemā, dodot lielāku iespēju iedzīvotājiem brīvā laika 

pavadīšanai, kā arī ietaupīt pašvaldības finanšu resursus. 

Biedrības iecere atbilst novada Attīstības programmas (2016.–2022.) mērķiem un uzdevumiem:  

1) VTP5 “Apmierināts novada iedzīvotājs” (uzdevums 5.2.2.2. “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”); 

2) VTP6 “Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas” (uzdevums 6.2.1. 

“Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību” un 6.2.5. “Izveidot un popularizēt tūrisma 

iespējas Ādažu novadā”); 



 

3) VTP10. “Daudzveidīgas sporta aktivitātes” uzdevums 10.1.2: Atbalstīt jauniem sporta 

veidiem nepieciešamo infrastruktūru. 

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.    

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 pirmā un otrā daļa nosaka, ka publiskas personas mantu var nodod lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai.     

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

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem pašvaldības dome. Mantu 

bezatlīdzības lietošanā nodod uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskās organizācijas statuss, bet ne 

ilgāk par 10 gadiem, bet Likuma 5. panta trīs prim daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota 

manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina mantas uzturēšanu un sedz ar to saistītos izdevumus.  

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

daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Likuma 2. un 5. pantu, kā arī Attīstības komitejas 

14.04.2020. un Finanšu komitejas 21.04.2020. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Nodot līdz 2027.gada 31.maijam Biedrībai bezatlīdzības lietošanā domei piederošā Ādažu 

vidusskolas stadiona daļu 0,045 ha platībā Gaujas ielā 30, Ādaži, Ādažu novads, ar kadastra 

apzīmējumu Nr. 8044008 0192 - asfaltētu pusapli futbola laukuma  kreisajā malā (turpmāk – 

Zemesgabals), saskaņā ar grafisko pielikumu (1.pielikums). 

2. Atbalstīt Biedrībai piederoša konteinera (2x12x2,5 metri) izvietošanu Ādažu stadionā 

velobraukšanas šķēršļu joslas elementu uzglabāšanai, saskaņā ar apstiprināto shēmu 

(1.pielikums). Biedrībai pirms konteinera novietošanas iesniegt Paskaidrojuma rakstu Ādažu 

novada būvvaldei atbilstoši būvniecības normatīvajiem aktiem. 

3. Noteikt, ka: 

2.1. zemesgabala lietošanas mērķis ir velobraukšanas šķēršļu joslas trases izveidošana un 

uzturēšana (lietošanas mērķa kods 0503);  

2.2. Biedrība sedz visus mērķa izpildes un Zemesgabala uzturēšanas izdevumus;  

2.3. domei ir tiesības ne ātrāk kā 3 mēnešus iepriekš vienpusēji atkāpties no līguma par 

Zemesgabala bezatlīdzības lietošanu, neatlīdzinot zaudējumus Biedrībai par līguma 

pirmstermiņa izbeigšanu, ja Zemesgabals nepieciešams sabiedrības vajadzību 

nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai; 

2.4. ieceres 1.posma realizācija Biedrībai jāpabeidz līdz 2020.gada 31.augustam, uzstādot 

šķēršļu joslas 1.kārtas elementus;  

2.5. ieceres 2.posma realizācija Biedrībai jāpabeidz līdz 2021.gada 31.augustam, uzstādot 

šķēršļu joslas 2.kārtas elementus; 

2.6. ieceres 3.posma realizācija Biedrībai jāpabeidz līdz 2022.gada 31.augustam, uzstādot 

šķēršļu joslas 3.kārtas elementus; 

2.7. ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc katra posma izpildes Biedrībai jāiesniedz domei atskaite 

par kārtējā posma izpildes rezultātiem. 



 

3. Juridiskajai un iepirkuma daļai mēneša laikā no lēmuma parakstīšanas dienas sagatavot līguma 

projektu par Zemesgabala bezatlīdzības lietošanu.   

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

5. Sporta daļas vadītājam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                M.Sprindžuks 

 


