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Par atteikumu piešķirt pašvaldības finansējumu 
 
Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja (vārds, uzvārds) (personas kods, dzīves vieta: 
adrese, (turpmāk – Iesniedzējs)) 2021. gada 16. decembra iesniegumu (reģistrēts ar 
Nr. ĀNP/1-11-1/21/2982 (turpmāk – Iesniegums)), ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
finansējumu EUR 2665,- apmērā kolekcijai “Latvijas dārgumi”, pamatojoties uz Carnikavas 
novada domes 2019. gada 21. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/23 “Par 
kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” (turpmāk – Noteikumi).  

Izvērtējot ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1) Noteikumu 3. punkta izpratnē tiesības pretendēt uz finansiālu atbalstu pasākumu 
organizēšanai ir Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskajām personām un 
individuālajiem komersantiem, kuri organizē kultūras pasākumus Carnikavas novada 
(tagad – Ādažu novada Carnikavas pagasts) administratīvajā teritorijā. 

2) Noteikumu 4. un 5. punktā noteikts, ka finansiālā atbalsta apmērs ir līdz EUR 1000,-, 
ja tas atbilst pašvaldības noteiktajiem kritērijiem. 

3) No Iesniegumam pievienotā kolekcijas “Latvijas dārgumi” apraksta, kā arī tās 
sagatavošanas un darbu izdevumu tāmes secināms, ka finanšu līdzekļus paredzēts 
izmantot kolekcijas izstādāmo priekšmetu ierāmēšanas materiālu un darba apmaksai, 
kā arī kolekcijas aprakstu tulkošanas pakalpojuma apmaksai. Iesniedzējs apliecināja 
minēto ieceri arī pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 
sēdē 2022. gada 5. janvārī. 

4) Iesniegumā minētie pasākuma izdevumi neatbilst Noteikumu mērķim un finansējuma 
saņemšanas kritērijiem. 

5) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. 
panta pirmā daļa nosaka publiskai personai pienākumu rīkoties ar saviem finanšu 
līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkurai rīcībai ar finanšu līdzekļiem un mantu 
jāatbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos 
noteiktajai kārtībai.  

6) Minētā likuma 10. panta pirmās daļas izpratnē publiska persona, izņemot likumos vai 
Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadījumus, nedrīkst dāvināt (ziedot) 
finanšu līdzekļus un mantu. 

7) Noteikumos noteiktais finansēšanas izlietošanas mērķis - kultūras pasākumu 
organizēšanai, neatbilst Iesniegumā norādītajam mērķim – izlietošana materiālu 
uzlabošanai un tulkošanas pakalpojumam. 



2 
 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un Noteikumu 9. un 11. punktu, kā arī Izglītības, kultūras, 
sporta un sociālās komitejas 05.01.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atteikt piešķirt (vārds, uzvārds) Ādažu novada pašvaldības finansiālo atbalstu kolekcijas 
“Latvijas dārgumi” priekšmetu ierāmēšanas un aprakstu tulkošanas izdevumu apmaksai. 

2. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvā rajona tiesā, Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007, 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                    M.Sprindžuks 
 


