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Par telpas nodošanu lietošanā biedrībai “Senči” 
 
Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja biedrības “Senči” (reģistrācijas numurs  40008216285, 
juridiskā adrese: Zušu iela 20, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 (turpmāk – 
Biedrība)) iesniegum (pašvaldības reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/348), ar lūgumu piešķirt Biedrībai 
bezmaksas lietošanai telpas Carnikavas kultūras namā “Ozolaine”, biedru veselības stiprināšanai, 
tradīciju veicināšanai un tās organizētiem kultūras pasākumiem Biedrības biedriem. 

Biedrības statūtos Biedrībai noteikti šādi darbības mērķi: 
1) Carnikavas pagasta iedzīvotāju kvalitātes uzlabošanas veicināšana; 
2) Senioru iesaistīšana sabiedriskajos procesos Carnikavas pagastā; 
3) kultūras dzīves, izglītošanās iespēju, kā arī uzņēmējdarbības vides uzlabošana Carnikavā.  

Tautas nams “Ozolaine” sniedz maksas pakalpojumus (telpu noma) un atbrīvojumi nav noteikti. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punkta izpratnē pašvaldības autonomā 
funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, 
atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai, u.c.), bet šī panta pirmās daļas 6. punkts nosaka, ka 
pašvaldībai jānodrošina veselības aprūpes pieejamība, kā arī jāveicina iedzīvotāju veselīgs 
dzīvesveids un sports. 

Līdz šim pašvaldības atbrīvojumi no telpu nomas maksas ir noteikti: 
1) 90 % apmērā - personām, kuras sniedz interešu izglītības pulciņu pakalpojumus 

pirmsskolas izglītības iestāžu un Carnikavas pamatskolas izglītojamajiem; 
2) 100 % apmērā - personām, kuras sniedz bezmaksas, publiski pieejamus pakalpojumus 

sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes jomā 
Ādažu novada sociālā dienesta struktūrvienību “Kadiķis” un “Pīlādzis” telpās. 

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 tiem jāatbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem 
mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 5. panta otrās daļas 5. 
punkts paredz, ka publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai 
deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. 

Atbalsts telpu piešķiršanai Biedrībai pensionāru sabiedriskajām aktivitātēm atbilst Ādažu novada 
Attīstības programmas (2021.-2027.) vidējā termiņa prioritātes “VTP12: Iedzīvotāju dzīves 
stabilitāte un drošība” rīcības virziena “RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana” uzdevuma 
“U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām 
iedzīvotāju grupām” pasākumam “Ā12.1.1.2. Pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšana”.   



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, 21. panta otro 
daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta 
otrās daļas 5. punktu un trešo daļu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Nodot biedrībai “Senči”, reģistrācijas numurs 40008216285, juridiskā adrese: Zušu iela 20, 
Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163, bezatlīdzības lietošanā Carnikavas 
kultūras nama “Ozolaine” Lielo zāli (193,6 kv. m) bezmaksas, ar mērķi - organizēt Ādažu 
novada pensionāriem publiski pieejamus pasākumus veselības stiprināšanai, tradīciju 
veicināšanai un kultūras pasākumu norisēm: 
1.1. pirmdienās, no plkst. 11.00 līdz 12.30; 
1.2. ceturtdienās, no plkst. 9.00 līdz 11.30. 

2. Juridiskajai un iepirkumu nodaļai līdz 2022. gada 1. februārim sagatavot līguma projektu ar 
biedrību “Senči” par lēmuma 1. punktā noteikto telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā līdz 
2022. gada 31. decembrim, iekļaujot tajā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta nosacījumus, kā arī epidemioloģiskās drošības 
prasību un ierobežojumu ievērošanu. 

3. Pašvaldības izpilddirektoram parakstīt lēmuma 2. punktā noteikto līgumu un organizēt 
lēmuma izpildes kontroli.   

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                    M.Sprindžuks 


