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2021.gada 18.augusts

LĒMUMS Nr. 11.
Par Mercendarbes muižas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
2021.gada 20.jūlijā saņemts Latvijas Dizaineru savienības (turpmāk – LDS), reģ.Nr.
40008001339, iesniegums (Reģ.Nr. 2021-REZ-knp-14608) ar lūgumu nodrošināt nakšņošanu
Mercendarbes muižas telpās desmit cilvēkiem ikgadējā plenēra (gleznošana brīvā dabā) ietvaros no
2021.gada 20.augusta līdz 2021.gada 22.augustam. Kā pateicību LDS biedri radīs darbu “Meža
galerijai”.
Izskatot LDS iesniegumu, konstatēts turpmāk norādītais:
1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmā
daļā noteikts, ka Publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai
bezatlīdzības lietošanā, savukārt 5.panta otrās daļas 41. punkts nosaka, ka šā panta pirmās daļas
noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam.
2. Pārbaudot Valsts ieņēmuma dienesta datu bāzē pieejamo informāciju, biedrības LDS statuss kā
sabiedriskā labuma organizācija ir spēkā esošs.
3. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešā
daļa nosaka, ka, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem
lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: bezatlīdzības lietošanā nododamā manta,
tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; nodošanas nepieciešamība un lietderība;
nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; gadījumi, kad nodotā manta
atdodama atpakaļ; citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās
mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu.
4. Bezatlīdzības lietošanā nododamā manta – Mercendarbes muižas piecas guļamistabas ar tajās
esošajām mēbelēm un iekārtām - kopējā platība 140,4 km2. Bilances vērtība bezatlīdzības
lietošanā nododamajai mantai – 18365,71 eiro (Mercendarbes muižas bilances vērtība
120384,32 eiro : Mercendarbes muižas kopējo platību 920,3 km2 x bezatlīdzības lietošanā
nododamā platība 140,4 km2). Mercendarbes muižas fiziskā stāvokļa koeficients – 0,50 KS.
5. Mercendarbes muižas 5 guļamistabas tiek nodotas LDS bezatlīdzības lietošanā ikgadējā plenēra
rīkošanai. Guļamistabas izmantos plenēra dalībnieki no 2021.gada 20.augusta līdz 2021.gada
22. augustam.
6. Atbalsot LDS plenēra rīkošanu ar bezatlīdzības telpu nodošanu, Ķekavas novada pašvaldība
atbalsta sabiedriskā labuma organizācijas darbību, kas papildinās Baldones “Meža galeriju” ar
LDS biedru radītu darbu.
7. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta piektā daļa nosaka, ka viena no pašvaldībās autonomajām
funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem,
atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).

8. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības
budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada
publisko pārskatu, savukārt 19.punkts nosaka, ka 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.
Pamatojoties uz
- Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmo
daļu, otrās daļas 41. punktu un trešo daļu;
- likuma “Par pašvaldībām” 15.panta piekto daļu, 21.panta pirmās daļas 2. un 19.punktu,
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace Cīrule, Edgars
Brigmanis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Rihards
Gorkšs, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt LDS bezatlīdzības lietošanā Mercendabes muižas 5 guļamistabas ar tajās esošajām
mēbelēm un iekārtām (kopējā platība 140,4 km2, bilances vērtība 18365,71 eiro) ikgadējā
plenēra dalībnieku lietošanai no 2021.gada 20.augusta līdz 2021.gada 22.augustam.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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