
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
 Ādažu novadā 

 

2016.gada 27.decembrī                                                                                       Nr.235  

 

Par telpas bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu     

 

Ādažu novada dome (turpmāk - Dome) izskatīja sabiedriskā labuma organizācijas „Ādažu 

novada pensionāru biedrība” (turpmāk - biedrība) 2016.gada 9.novembra iesniegumu (reģ. Nr. 

ĀND/1-18/16/5391) ar lūgumu uz 2017.gadu pagarināt līgumu par telpu bezatlīdzības 

lietošanu Gaujas ielā 16, pensionāru pasākumiem:   

1) Otrdienās un ceturtdienās, plkst. 12:00 - 17:00 - galda teniss, novuss; 

2) Otrdienās un ceturtdienās, plkst. 19:00 - 21:00 - senioru tautisko deju kolektīva 

„Dēka” mēģinājumi;   

3) trešdienās, plkst. 18:00 – 20:00 – senioru veselības vingrošana; 

4) katra mēneša trešajā trešdienā, plkst. 13:00 – 17:00 - senioru ikmēneša saiets; 

5) sestdienās (14.01.17; 11.03.17; 13.05.17; 15.07.17; 09.09.17; 11.11.17; 09.12.17), 

plkst. 09:00 – 17:00 -  senioru sacensības “Ādažu kauss novusā 2017”. 

Pamatojoties uz Domes 2014.gada 25.novembra lēmumu Nr.258, starp Domi un Iesniedzēju 

2014.gada 8.decembrī tika noslēgts nomas līgums JUR 2014-12/1036 (turpmāk – Līgums) par 

pašvaldībai piederošās telpas Gaujas ielā 16 (lielā zāle) bezatlīdzības lietošanu. Līguma 

termiņš – 2015.gada 31.decembris. Pamatojoties uz Domes 2015.gada 24.novembra lēmumu 

Nr.228, Līgums pagarināts ar 2015.gada 08.decembra Vienošanos JUR 2015-12/1016. 

Vienošanās termiņš – 2016.gada 31.decembris. 

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

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2., 3. un 5.pantu, kā arī 06.12.2016. Sociālās  

komitejas atzinumu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Pagarināt 08.12.2014. starp Domi un biedrību 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 31.12.2017. Pusēm vienojoties līguma termiņu var pagarināt.  

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

vienošanos par telpu nomas līguma pagarinājumu.  

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

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                             M. Sprindžuks  


