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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 14.aprīlī                                   Nr. KND1-3/21/138 

                                                                                                         (protokols Nr.10, 5.§) 
Par labiekārtojuma elementu pieņemšanu dāvinājumā (ziedojumā) 

 
Izskatīti biedrības „JADARA”, reģ. Nr. 40008206272, juridiskā adrese Krastmalas iela 4, 

Birzgale, Ķeguma novads, LV-5033, 2021.gada 29.marta iesniegumi (saņemti un reģistrēti 
Ķeguma novada pašvaldībā 29.03.2021. ar Nr. KNP1-1.1/21/619, KNP1-1.1/21/620, KNP1-
1.1/21/621) ar lūgumu Ķeguma novada pašvaldībai pieņemt dāvinājumā kustamo mantu: 

1) Norādes zīmes Birzgales ciemā, ar kopējo bilances vērtību EUR 387,65. Iesniegumam 
pievienotas biedrības “JADARA” pamatlīdzekļu kartiņas Nr.2, 3, 4, ar kurām apstiprina, ka: 

- kustamā manta norādes zīmes, kas atrodas Birzgales ciemā, iegādātas un uzstādītas  
realizējot Ķeguma novada pašvaldības 2015.gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursā atbalstīto projektu „Informatīvo norāžu uzstādīšana Birzgales pagasta centrā”,  
2015.gada 09.jūnija līgums Nr. KNP/2.2-14/15/40;  

- kustamā manta norādes zīmes, kuras mantas kopībā (sastāvā)  ietilpst: 1 ceļazīmju stabs 
ar norādēm (4 gb.): Muzejs "Rūķi", Rūķu parks, Mūzikas skola, Pirmskola "Birztaliņa", - mantas 
vērtība uz 01.01.2021. sastāda EUR 94,42 (deviņdesmit četri eiro 42 centi); 1 ceļazīmju stabs ar 
norādēm (7 gb): Pagasta pārvalde, Kapela, Pamatskola, Pasts, Publiskais pieejas punkts, 
Ģimenes ārstu prakse, Tautas nams, - mantas vērtība uz 01.01.2021. sastāda EUR 157,05 (viens 
simts piecdesmit septiņi eiro 05 centi); 1 ceļazīmju stabs ar norādēm (6 gb): Bibliotēka,  
Pirmskola "Birztaliņa", Mūzikas skola, Muzejs "Rūķi", Rūķu parks, Aptieka, - mantas vērtība uz 
01.01.2021. sastāda EUR 136,18 (viens simts trīsdesmit seši eiro 18 centi). 

2)  Koka nojumes ar informatīvajām planšetēm Birzgales pagastā, ar kopējo bilances vērtību 
EUR 746,59. Iesniegumam pievienota biedrības “JADARA” pamatlīdzekļu kartiņa Nr.5, ar kuru 
apstiprina, ka: 

- kustamā manta koka nojumes, kas atrodas Birzgales pagastā, iegādātas un uzstādītas 
realizējot Ķeguma novada pašvaldības 2016.gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursā atbalstīto projektu „Ceļosim zinot”, 2016.gada 02.jūnija līgums Nr. KNP/2.2-14/16/19 
un Ķeguma novada pašvaldības 2017.gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursā atbalstīto projektu „Ceļosim zinot”, 2017.gada 12.jūnija līgums Nr. KNP/2.2-14/17/23;  

- kustamā manta koka nojumes, kuras mantas kopībā (sastāvā)  ietilpst: 5 koka nojumes ar 
informatīvajām planšetēm, - mantas vērtība uz 01.01.2021. sastāda EUR 746,59 (septiņi simti 
četrdesmit seši eiro 59 centi). 

3) Atpūtas vieta velobraucējiem Birzgales pagastā, ar kopējo bilances vērtību EUR 562,49. 
Iesniegumam pievienota biedrības “JADARA” pamatlīdzekļu kartiņa Nr.7, ar kuru apstiprina, 
ka: 

- kustamā manta atpūtas vieta, kas atrodas uz patapināta zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu Nr. 7444 007 0199 Birzgales pagastā pie valsts autoceļa V995 Druva – Valle, 
iegādāta un uzstādīta realizējot Ķeguma novada pašvaldības 2018.gada Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursā atbalstīto projektu „Riteņotāju atpūtai”, 2018.gada 28.maija 
līgums Nr. KNP3-12/18/46;  
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- kustamā manta atpūtas vieta, kuras mantas kopībā (sastāvā)  ietilpst: nojume ar galdu un 
atkritumu urnu, - mantas vērtība uz 01.01.2021. sastāda EUR 562,49 (pieci simti sešdesmit divi 
eiro 49 centi). 

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 2021.gada 14.aprīļa atzinumu, 
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Jānis Siliņš, 

Kristaps Reķis, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Tadeušs Vaļevko, 
Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Pieņemt biedrības „JADARA”, reģ. Nr. 40008206272, juridiskā adrese Krastmalas iela 4, 
Birzgale, Ķeguma novads, LV-5033, dāvinājumu (ziedojumu): 

1.1. Norādes zīmes Birzgales ciemā, ar kopējo bilances vērtību EUR 387,65 (trīs simti 
astoņdesmit septiņi komats sešdesmit pieci eiro) pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanai.  

1.2.  Koka nojumes ar informatīvajām planšetēm Birzgales pagastā, ar kopējo bilances vērtību 
EUR 746,59 (septiņi simti četrdesmit seši komats piecdesmit deviņi eiro) pašvaldības 
autonomo funkciju nodrošināšanai.  

1.3. Atpūtas vietu velobraucējiem Birzgales pagastā, ar kopējo bilances vērtību EUR 562,49 
(pieci simti sešdesmit divi komats četrdesmit deviņi eiro) pašvaldības autonomo funkciju 
nodrošināšanai. 

2. Pašvaldības administrācijas Administratīvi juridiskajai nodaļai nodrošināt  attaisnojuma 
dokumentācijas sagatavošanu dāvinājuma (ziedojuma) līguma noslēgšanai un kustamās 
mantas nodošanai pašvaldības īpašumā bez atlīdzības ceļā, kas pamatota ar dāvinājuma 
faktu. 

3. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildi. 

4. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai „JADARA”, Ķeguma novada 
pašvaldības izpilddirektoram, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, Administratīvi juridiskajai 
nodaļai. 

 

 

Sēdes vadītājs             (personiskais paraksts)                                                   R.Ūzuls 
14.04.2021. 
datums 
 


