
 
 
 
 

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 
 

 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

 
2022. gada 16. martā                        Nr. 103  
 

Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Carnikavas invalīdu biedrībai  
 
Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja Carnikavas invalīdu biedrības (reģistrācijas Nr. 
40008014422, juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-
2163 (turpmāk – Biedrība)) iesniegumu (pašvaldības reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/666), ar lūgumu 
piešķirt Biedrībai bezmaksas lietošanai telpas Carnikavas kultūras namā “Ozolaine”, biedru 
veselības veicināšanas nodarbībām. 

Biedrības statūtos Biedrībai noteikti šādi darbības mērķi: 
1) mazināt invalīdu un pensionāru sociālo izolētību; 
2) motivēt darboties, attīstīt savas prasmes; 
3) aicināt līdzdarboties citus pagasta iedzīvotājus; 
4) parādīt sabiedrībai, ka ir līdzvērtīgi sabiedrības locekļi. 

Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra lēmuma Nr. 54 “Par nomas maksas 
noteikšanu Ādažu novada kultūras centra telpu nomu un pakalpojumu maksām” 8. punkta 
izpratnē telpu bezatlīdzības lietošana iespējama tikai Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā paredzētajos gadījumos.   

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punkts nosaka, ka pašvaldībai jānodrošina 
veselības aprūpes pieejamība, kā arī jāveicina iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids un sports. 

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. Likuma 5. panta otrās daļas 4.1 punkts 
paredz, ka publiska persona savu mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 
organizācijai vai sociālajam uzņēmumam. 

Valsts ieņēmumu dienesta Sabiedriskā labuma organizāciju reģistrā ir ieraksts, ka no 2005. gada 
3. oktobra Biedrībai ir spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

Atbalsts telpu piešķiršanai Biedrībai tās biedru veselību veicinošu pasākumu nodrošināšanai 
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 “C12.1.1.2. Senioru sabiedriskās aktivitātes 
veicināšana un iesaistīšana sabiedriskajos procesos”. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta otro daļu, 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās 
daļas 4.1 punktu un trešo daļu, Ādažu novada pašvaldības dome 



NOLEMJ: 

1. Nodot līdz 2022. gada 31. decembrim Carnikavas invalīdu biedrībai, reģistrācijas numurs 
40008014422, juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., 
LV-2163, bezatlīdzības lietošanā Carnikavas kultūras nama “Ozolaine” Lielo zāli (193,6 kv. 
m) bezmaksas, ar mērķi - organizēt biedrības biedriem pasākumus veselības veicināšanai: 
1.1. pirmdienās, no plkst. 9.00 līdz 10.30; 
1.2. trešdienās, no plkst. 9.00 līdz 10.30. 

2. Juridiskajai un iepirkumu nodaļai līdz 2022. gada 30. martam sagatavot līguma projektu ar 
Carnikavas invalīdu biedrību lēmuma 1. punkta izpildei, iekļaujot Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta noteikumus, kā arī 
nosacījumu par epidemioloģiskās drošības prasību un ierobežojumu ievērošanu. 

3. Pašvaldības izpilddirektoram parakstīt lēmuma 2. punktā noteikto līgumu. 

4. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli.   

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                    M.Sprindžuks 


