
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS  
Ādažu novadā 

 

2020.gada 22.decembrī                                                       Nr.255 

 

Par līdzfinansējumu  komponista Gunāra Freidenfelda 80 gadu jubilejai veltīto dziesmu 

izlases  grāmatas izdošanai 

 

Ādažu novada dome izskatīja nodibinājuma SIA “Mūzika Baltika” (Reģ.nr. LV40103114067, 

adrese: Kr.Barona iela 39, Rīga, LV-1010) šā gada 27.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-

18/20/3221) ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu komponista Gunāra Freidenfelda 80 gadu jubilejai 

veltīto dziesmu izlases (nošu grāmatas) izdevuma iznākšanai.  Izdevuma paredzamā tirāža 300 

eksemplāru. Izdevuma kopējie izdošanas izdevumi 2500,00 EUR. Izplatīšanas veids: SIA “ Mūzika 

Baltika”   izdevniecībā, kā arī “ Mūzika Baltika” interneta grāmatnīcā, izdevniecības “ Zvaigzne”  

un “J.Rozes” grāmatnīcās. Ādažu novada domei tiks piešķirti 20 bezmaksas eksemplāri. 

Komponists ir Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, kā arī 2016.gadā ir piešķirts Goda ādažnieka tituls 

par mūža ieguldījumu latviešu mūzikas attīstībā.  

Likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 12.pants nosaka, ka pašvaldība attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai 

citu pašvaldību kompetencē vai arī, ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, savukārt, likuma 

14.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam 

pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus. Likuma 

15.panta pirmās daļas  5.punkts nosaka pašvaldībai pienākumu rūpēties par kultūru un sekmēt 

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un 

finansiāla palīdzība kultūra iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai 

u.c.). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta 

pirmās daļas 5.punktu, kā arī domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas šā gada 

3.novembra atzinumu un Finanšu komitejas šā gada 15.decembra atzinumu, Ādažu novada dome    

NOLEMJ: 

1. Sniegt  finansiālu atbalstu 500 euro apmērā SIA “Mūzika Baltika” komponista Gunāra 

Freidenfelda 80 gadu jubilejai veltīto dziesmu izlases (nošu grāmatas) izdevumu iznākšanai.   

2. Līdzekļus  paredzēt no budžeta izdevumiem Kultūras centram ( Muzeja budžeta sadaļa 0842). 

3. Juridiskajai un iepirkuma daļai viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot līguma 

projektu lēmuma 1.punkta izpildei, paredzot, ka pēc nošu grāmatas izdošanas SIA “Mūzika  

Batika” piešķir  domei bezmaksas 20 grāmatu eksemplārus. 

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

 

Domes priekšsēdētājs                                M.Sprindžuks 


