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LĒMUMS 

Ādažu novadā 

 

2015.gada 22.decembrī          Nr. 242 

 

Par telpas piešķiršanu nomā 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja biedrības „Sporta deju klubs Mario” (turpmāk – 

Biedrība) 2015.gada 20.novembra iesniegumu ar lūgumu atļaut bez maksas izmantot Ādažu 

vidusskolas zaļo zāli sporta nodarbībām piektdienās no plkst. 17.30 līdz 19.30. Savu lūgumu 

pamato ar to, ka Biedrībai ir sabiedriska labuma statuss, sporta deju nodarbības apmeklēs bērni, 

no kuriem 90% ir deklarēti Ādažu novadā un mācās Ādažu vidusskolā.  

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 28.11.2013. lēmumu Nr.8.5-11/L-31870 Biedrībai 

ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības un sporta atbalstīšanas 

jomās. Pārbaudot Uzņēmuma reģistrā Biedrību un nodibinājumu reģistrā pieejamo 

informāciju (apskatīts 02.12.2015.) konstatēts, ka piešķirtais statuss ir aktīvs. 

2. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē 2015.gada 2.decembrī Biedrības 

valdes priekšsēdētājs norādīja, ka Ādažu vidusskolas sporta deju pulciņā ir aptuveni 10 

talantīgi un perspektīvi bērni, kuri būtu papildus jātrenē. Vecāku līdzfinansējums mēnesī 

ir apmēram 20 EUR par katru bērnu. Ņemot vērā nelielo bērnu skaitu, nomas maksas 

palielinājumu, kā arī transporta izdevumus trenerim, Biedrība lūdz atļaut telpas izmantot 

bez maksas vai samazināt nomas maksu, apņemoties uzstāties Domes pasākumos un 

atrādīt rezultātus. 

3. Ar 27.10.2015. Domes lēmuma Nr.206 „Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā 

un pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16” 1.punktu, Ādažu vidusskolas telpai Nr.306 (zaļā zāle) 

ir noteikta telpu nomas maksa ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pakalpojumiem 

9,50 EUR (deviņi euro un 50 centi) stundā, bez PVN.          

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmā 

daļa nosaka, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai 

bezatlīdzības lietošanā, izņemot, ja atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai, tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas 

personas pakalpojumu sniegšanai vai citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos noteiktajos 

gadījumos.   

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, kā arī 

to, ka 02.12.2015. jautājums tika izskatīts un atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas sēdē, Ādažu novada dome  
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NOLEMJ: 

1. Iznomāt biedrībai „Sporta deju klubs Mario”, reģistrācijas Nr. 40008198882, juridiskā adrese 

Viršu iela 1-66, Rīga, Ādažu vidusskolā esošo telpu Nr.306 (zaļā zāle), nosakot nomas 

līguma termiņu no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 31.maijam.    

2. Noteikt: 

2.1. iznomāšanas laiku – piektdienās, no plkst. 17.30 līdz 19.30.;  

2.2. nomas maksu 4,75 EUR /stundā, neieskaitot PVN; 

2.3. iznomāšanas mērķi – sporta deju nodarbības.    

3. Uzdot Juridiskajai un iepirkuma daļai 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas sagatavot 

līgumu par telpu nomu.  

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

 

 

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks       P.Balzāns 

 


