
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
 Ādažu novadā 

 

2015.gada 24.novembrī                                                                                       Nr. 230 

 

Par telpas nomas līguma pagarinājumu     

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus draudzes, 

reģistrācijas Nr. 40801951310, juridiskā adrese: „Viļņi”, Atari, Ādažu novads (turpmāk – 

Iesniedzēja) 2015.gada 2. un 17. novembra lūgumu pagarināt līgumu par telpu nomu Gaujas 

ielā 16 (lielā zāle), dievkalpojuma noturēšanai katru otro svētdienu, no plkst. 15.30 līdz 

17.30., uz visu 2016.gadu, par nomas maksu, kas noteikta ar Domes 2014.gada 30.jūnija 

lēmumu Nr.155.    

Pamatojoties uz Domes 2014.gada 30.jūnija lēmumu Nr.155, starp Domi un Iesniedzēju 

2014.gada 9.jūlijā tika noslēgts telpu nomas līgums JUR 2014-07/525 par pašvaldībai 

piederošās telpas Gaujas ielā 16 (lielā zāle) nomu katru otro svētdienu no plkst. 16.30 līdz 

18.30. Līgums termiņš – 2015.gada 31.decembris. Telpu nomas maksa tika noteikta EUR 

10.00 stundā, neieskaitot PVN.       

Ar 2015.gada 27.oktobra Domes lēmumu Nr.206 „Par nomas maksas noteikšanu Ādažu 

vidusskolā un pašvaldības ēkā Gaujas iela 16” (turpmāk – lēmums Nr.206) nomas maksa par 

zāli Gaujas ielā 16, ir noteikta 13,89 EUR stundā bez PVN.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu, likuma „Par 

publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2., 3. un 5.pantu, 

Domes 27.10.2015. lēmumu Nr.206, kā arī 04.11.2015. Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas un 17.11.2015.Finanšu komitejas atzinumu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Pagarināt 09.07.2014. starp Ādažu novada domi un Ādažu evaņģēlisko Jēzus Kristus 

draudzi noslēgto telpu nomas līgumu par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

ēkas daļu Gaujas ielā 16, Ādaži, Ādažu novads, ar kopējo platību 201,5 m² (turpmāk - 

telpa), kas kadastrālās uzmērīšanas lietā Nr. 8044 007 0333 001 otrā stāva plāna telpu 

grupā apzīmēta ar Nr.45, nosakot nomas līguma termiņu līdz 31.12.2016. Pusēm 

vienojoties līgumu termiņu var pagarināt.  

2. Noteikt nomas maksu atbilstoši Domes 27.10.2015. lēmumam Nr.206.       

3. Uzdot Juridiskajai un iepirkuma daļai 20 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas sagatavot 

vienošanos par telpu nomas līguma pagarinājumu.  

4. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgā persona ir domes izpilddirektors. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            M. Sprindžuks  

 


