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Par informācijas stenda nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai „Carnikavas 

komunālserviss” 

Sadarbības programmas 2014.-2020. gadam “INTERREG VA” projekta “Garās distances 

pārrobežu pārgājiena maršruts “Mežtaka” (“Long distance cross-border hiking trail “The 

Forest Trail”)” ietvaros 2021. gadā tika izgatavots un uzstādīts informācijas stends (turpmāk – 

Informācijas stends) uz pašvaldības zemes Alderu ielā, Alderu ciemā ar nekustamā īpašuma 

kadastra  Nr.8044 014 0138. 

Projekts tika īstenots pamatojoties starp Ādažu novada pašvaldību un Rīgas plānošanas reģionu 

(turpmāk - RPR) 01.06.2020. noslēgto sadarbības līgumu Nr. 5.3/13. un pēc aktivitāšu 

īstenošanas noslēgto patapinājuma līgumu Nr.5.3/55 “Par Informācijas stenda nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā”(turpmāk – Līgums), kurš paredz, ka RPR uzstādītais un viņu īpašumā 

esošais Informācijas stends tiek nodots pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā ar nosacījumu, ka 

pašvaldība   apņēmās uzturēt Stendu labā kārtībā, bez bojājumiem vismaz 5 (piecus) gadus pēc 

Projekta noslēguma, t.i., līdz 30.06.2026., kā arī nepieciešamības gadījumā veikt Stenda 

atjaunošanu par saviem līdzekļiem. 

Ādažu novada pašvaldības 23.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 17/2022 “Pašvaldības aģentūras 

“Carnikavas komunālserviss” nolikums” 7. punktā ir noteikts pašvaldības aģentūras 

“Carnikavas komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) uzdevums apsaimniekot un labiekārtot 

Aģentūrai pārvaldībā nodotos pašvaldības nekustamos īpašumus, tai skaitā, realizēt 

pašvaldības, valsts un starptautiskus projektus un programmas Aģentūras atbildības jomās.  

Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkts nosaka, ka pašvaldībām ir pienākums 

racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kā arī Attīstības 

komitejas 13.04.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Nodot pašvaldības aģentūrai „Carnikavas komunālserviss” apsaimniekošanā līdz 

30.06.2026. nekustamo īpašumu Alderu ciemā, Ādažu pagastā (zemes gabalu ar kadastra 

Nr. 8044 014 0138), uz kura atrodas Informācijas stends.  

2. Pašvaldības aģentūrai „Carnikavas komunālserviss” pārņemt ar patapinājuma līgumu 

Nr.5.3/55 noteiktās pašvaldības, kā patapinājuma ņēmēja, tiesības un pienākumus līdz 

patapinājuma līguma termiņa beigām un nodrošināt stenda uzturēšanu saskaņā ar Līgumu: 

2.1. izmantot Informācijas stendu atbilstoši Līgumā norādītajam mērķim; 



2.2. uzturēt Informācijas stendu kārtībā, veicot periodisku tehniskā stāvokļa apsekošanu 

un remontdarbus nepieciešamības gadījumā, un apmaksāt ar to saistītos izdevumus; 

2.3. neveikt Informācijas stenda pārbūvi, atjaunošanu vai citus būvdarbus bez 

Patapinātāja rakstiskas atļaujas; 

2.4. saudzīgi izturēties pret Informācijas stendu un tam pieguļošo teritoriju; 

2.5. atlīdzināt Patapinātajam apdrošināšanas polisē noteikto pašrisku par katru 

apdrošināšanas gadījumu atbilstoši polises nosacījumiem;  

2.6. netraucēt Patapinātāja pārstāvju piekļūšanu Informācijas stendam, lai veiktu Līgumā 

paredzēto noteikumu ievērošanas pārbaudi; 

2.7. atlīdzināt Patapinātājam savas vainas dēļ radušos tiešos zaudējumus, kas radušies 

nepildot vai neatbilstoši pildot Līgumā paredzētos noteikumus; 

2.8. nepārdod, nedāvināt, neizīrēt, neiznomāt, nemainīt, neaizdot, nepatapināt, neieķīlāt, 

neatsavināt un neapgrūtināt Informācijas stendu, kā arī neveikt citas darbības, kuru 

rezultātā Informācijas stends pilnīgi vai daļēji var nokļūt citas personas īpašumā, 

valdījumā vai lietojumā; 

2.9. izpildīt citus Patapinājuma ņēmēja pienākumus atbilstoši Līguma un Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām. 

3. Pašvaldības administrācijas Juridiskajai un iepirkumu nodaļai līdz 10.05.2022. sagatavot 

vienošanos par lēmuma 1. punkta izpildi pie 02.02.2004. pašvaldības nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas līguma, kas noslēgts starp Carnikavas pagasta padomi un pašvaldības 

aģentūru „Carnikavas komunālserviss”. 

4. Pašvaldības izpilddirektoram parakstīt lēmuma 3. punktā noteikto vienošanos. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                            M. Sprindžuks 

 


