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2017.gada 19.septembrī                                                                                      Nr.204  

 

Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Ādažu novada pensionāru 

biedrība”   

 

Ādažu novada dome (turpmāk - dome) izskatīja biedrības “Ādažu novada pensionāru 

biedrība” (turpmāk – biedrība) 2017.gada 7.septembra iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-

18/17/2930) ar lūgumu piešķirt biedrībai bezatlīdzības lietošanā uz 7 gadiem Ādažu Kultūras 

centra telpu Nr.218, kas nepieciešama biedrības SDK “DĒKA” tautas tērpu uzglabāšanai, kuri 

tiks iegādāti ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam apakšpasākuma 

“Darbību īstenošana saskaņa ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta 

“Tautas tērpi senioru deju kolektīvam “DĒKA”” ietvaros.  

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 44.3.apakšpunkts nosaka, ka, lai pieteiktos 

atbalsta saņemšanai aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, atbalsta pretendents 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, 

administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada 

plānošanas periodā iesniedz vietējā rīcības grupā vai Lauku atbalsta dienestā  nomas vai 

patapinājuma līguma kopiju (nomas vai patapinājuma līgums noslēgts vismaz uz septiņiem 

gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas), ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts 

īstenot projektu un uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā vai 

patapina un ja paredzēta tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien 

projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā 

iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par pamatlīdzekļu novietošanu vai 

uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem 

gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)”. 

No biedrības projekta iesnieguma izriet, ka tā ir pieteikusies atbalsta saņemšanai minētajā 

aktivitātē ar projektu “Tautas tērpi Senioru deju kolektīvam “DĒKA””.    

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 25.04.2012. lēmumu Nr.8.14-6/32908 biedrībai ir 

piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss sabiedrības sociālās labklājības celšanai. 

Pārbaudot Uzņēmuma reģistrā Biedrību un nodibinājumu reģistrā pieejamo informāciju 

(apskatīts 18.09.2017.) konstatēts, ka piešķirtais statuss ir aktīvs. 

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 atvasināta publiska persona savu mantu var nodot lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai, privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts 

pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai vai citos 

likumos vai Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 

3.punktu, 77.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 2., 3. un 5.pantu, Ādažu novada dome  



NOLEMJ: 

1. Piešķirt biedrībai “Ādažu novada pensionāru biedrība”, reģ. Nr. 40008180185, adrese: 

Pirmā iela 11, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, bezatlīdzības lietošanā domei piederošo 

telpu Nr.218, kas atrodas Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A, Ādaži, Ādažu nov.      

2. Noteikt telpas Nr.218 lietošanas mērķi – tautas tērpu uzglabāšanai. 

3. Noteikt lēmuma 4.punktā minētā līguma darbības termiņu 7 gadi. 

4. Uzdot Juridiskajai un iepirkuma daļai 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas sagatavot 

līguma projektu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

5. Uzdot domes izpilddirektoram parakstīt lēmuma 4.punktā minēto līgumu.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                             M.Sprindžuks  


