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 LĒMUMS 
Ķegumā 

2020.gada 16.decembrī                       Nr.KND1-3/20/407 
                                                                                                         (protokols Nr.30, 11.§) 

Par aktīvās atpūtas laukuma pieņemšanu dāvinājumā (ziedojumā) 
 

Izskatīts biedrības “Tomes sieviešu klubs “Ābele”” reģ.Nr. 40008143244, juridiskā adrese 
"Vasariņas", Bekuciems, Tomes pag., Ķeguma nov., LV-5020, 2020.gada 19.novembra 
iesniegums (saņemts un reģistrēts Ķeguma novada pašvaldībā 19.11.2020. ar Nr. KNP1-
1.1/20/1935) ar lūgumu Ķeguma novada pašvaldībai pieņemt dāvinājumu – bērnu rotaļu laukumu 
un āra trenažieru laukumu Tomē, Ķeguma novadā, Ķegums novada pašvaldībai piederošajā 
nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 7429 004 0122, ar kopējo bilances vērtību EUR 0,00.  

Likuma „Par pašvaldībām” 12.punkts paredz, 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; 15.panta pirmās daļas 6.punkts kā 
vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 
sportu; 21.panta 19.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības 
kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, 
aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā.  

Ķeguma novada pašvaldības nolikums ”Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu 
(ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Ķeguma novada pašvaldības iestādēs” (apstiprināts ar 
Ķeguma novada domes 2014.gada 3.decembra lēmumu Nr.434 (protokols Nr.32,7.§)) paredz 
dāvinājumu pieņemšanas kārtību, 

Ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 2.decembra atzinumu, 
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt biedrības “Tomes sieviešu klubs “Ābele”” reģ. Nr. 40008143244, juridiskā adrese 
"Vasariņas", Bekuciems, Tomes pag., Ķeguma nov., LV-5020, dāvinājumu (ziedojumu) – bērnu 
rotaļu laukumu un āra trenažieru laukumu Tomē, Ķeguma novadā, Ķeguma novada pašvaldībai 
piederošajā nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 7429 004 0122, par kopējo bilances vērtību 
0,00 EUR (nulle euro un 00 centi) pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.    

2. Pašvaldības administrācijas Administratīvi juridiskajai nodaļai nodrošināt  dāvinājuma 
(ziedojuma) līguma noslēgšanu. 

3. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildi. 

4. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai “Tomes sieviešu klubs “Ābele””, 
Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektoram, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, 
Administratīvi juridiskajai nodaļai. 

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                       R.Ūzuls 
21.12.2020. 
datums 


