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2022.gada 25. maijā Nr.250 
 (protokols Nr.12, 28.§.) 
Par biedrības Smiltenes sporta centrs iesnieguma izskatīšanu 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata no biedrības Smiltenes sporta centrs (turpmāk - 

Biedrība) valdes priekšsēdētāja G. Marksa 2022.gada 10.maijā saņemto iesniegumu (reģ. Nr.2142) par 

2012.gada 2.janvāra zemesgabala apsaimniekošanas līguma termiņa pagarināšanu Smiltenes pašvaldībai 

piederošajai zemes gabala daļai, kas atrodas -  „Sporta komplekss”, Smiltenes pagastā, Smiltenes 

novadā, (kad.nr. 94800060084) ar kopējo platību 1480 m2 (turpmāk– Tenisa laukumi). Līguma 

pagarinājums nepieciešams sakarā ar Biedrības realizētajām aktivitātēm tenisa attīstībai, treniņu procesa 

un sacensību organizēšanas nodrošināšanai un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas nodrošināšanai 

bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem Smiltenes novadā, Vidzemes, visas valsts  un starptautiskajā 

mērogā.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk – 

Likums) 5.panta otrās daļas 4.1 punkts nosaka, ka atvasināta publiska persona savu mantu var nodod 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Pārbaudot publiski pieejamos datus 

https://www6.vid.gov.lv/SLO ir konstatējams, ka biedrībai Smiltenes sporta centrs (reģ.nr. 

40008036792) ir piešķirts un spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

Likuma 5.panta piektā daļa nosaka, ka publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai 

reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Tā kā 

iepriekš noslēgtais līgums par publiskas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā – apsaimniekošanā bija 

spēkā 10 (desmit) gadus un nākamais pagarinājuma termiņš, ko lūdz Biedrība pārsniedz Likumā 

noteikto termiņu, bet Likuma 5.panta piektajā daļā noteikts, ka publiskas personas mantu bezatlīdzības 

lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam var nodot atkārtoti,  līdz ar to ir 

nepieciešams slēgt jaunu līgumu par zemes gabala daļas, kas atrodas adresē „Sporta komplekss”, 

Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, (kad.nr. 94800060084) ar kopējo platību 1480 m2, nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā. 

Bezatlīdzības lietošanā pašvaldība nodod nekustamo mantu - zemes gabalu, kas atrodas „Sporta 

komplekss”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, (kad.nr. 94800060084) ar kopējo platību 1480 m2, 

kuras bilances vērtība uz 2021.gada 1.decembri 10855,00 euro. 

Nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis ir tieši saistīts ar Biedrības mērķiem, kas 

ietver plašu iedzīvotāju masu iesaistīšanu regulārās sporta nodarbībās, tenisa popularizēšana, apmācība 
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un attīstība, aktīvas atpūtas organizēšana un vispusīgi attīstītu, fiziski veselu cilvēku sagatavošana. 

Nododamās mantas bezatlīdzības lietošanas termiņš ir 5 (pieci) gadi ar tiesībām pagarināt termiņu uz 5 

gadiem, ja līguma darbības laikā netiek konstatēti līguma pārkāpumi. 

Pašvaldība, nododot Biedrībai mantu bezatlīdzības lietošanā, nodrošina, ka minētā teritorija un 

uz tās esošie tenisa laukumi tiks pienācīgi uzturēta, apsaimniekota un tajā regulāri notiks šai teritorijai 

atbilstošas sportiskās aktivitātes. Līgums par mantas bezatlīdzības nodošanu ir nepieciešams, lai 

izpildītu un papildinātu iepriekš norādītajos sadarbības līgumos pielīgtās saistības. 

Gadījumos, kad Biedrība izmanto nodoto mantu mērķiem, kādi nav paredzēti līgumā, vai arī 

pārkāpj tā izmantošanas noteikumus, bojā vai posta nodoto mantu, veic patvaļīgu īpašuma pārbūvi vai 

pārplānošanu, vai arī īpašums tiek izmantots pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim, bez 

rakstiskas patapinātāja devēja atļaujas nodod īpašumu apakšnomā vai lietošanā trešajām personām, kā 

arī, ja nodotā manta būs nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai vai ja Biedrībai tiek 

anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, nodotā manta (nekustamais īpašums) atdodams atpakaļ 

un noslēgtais patapinājuma līgums laužams.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6. 

un 10.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 

otrās daļas 41.punktu, trešo daļu, piekto daļu un sesto daļu, atklāti balsojot ar 11 balsīm “PAR” (Astrīda 

Harju, Mārtiņš Vīgants, Gita Mūrniece, Raivis Vizulis, Andris Abrāmovs, Dainis Aļeksējevs, Inga 

Ērgle, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ainārs Mežulis, Otārs Putrālis,), “PRET”- nav, “ATTURAS - nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 
1. Nodot biedrībai “Smiltenes sporta centrs” (reģ.nr. 40008036792) bezatlīdzības lietošanā ar mērķi 

apsaimniekot tenisa attīstībai uz 5 gadiem no līguma noslēgšanas brīža pašvaldības nekustamo mantu - 

zemes gabalu 1480 m2 platībā, kas atrodas adresē „Sporta komplekss”, Smiltenes pagastā, Smiltenes 

novadā (kad.nr. 94800060084) ar tiesībām pagarināt līguma termiņu vēl uz 5 gadiem, ja līguma darbības 

laikā netiek konstatēti līguma pārkāpumi. 

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu par nekustamās mantas 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt sporta pārvaldes vadītājam Matīsam Mežulim. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                E.Avotiņš 

  

 
  


