
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 25.septembrī            Nr.216   

 

Par telpu nomu ĀBJSS futbola nodaļas nodarbībām 

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumos Nr.508 „Kārtība, kādā 

valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” noteikto obligāto mācību 

stundu skaitu, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas (ĀBJSS) futbola nodaļas nodarbībām ir 

nepieciešamas telpas, kas nav pieejams Ādažu novada domes (turpmāk – dome) īpašumā vai 

valdījumā esošos īpašumos.  

Ādažu novada administratīvajā teritorijā atbilstošas telpas ir pieejamas SIA „Ādažu sporta 

centrs” īpašumā Pirmā iela 42, Ādaži, Ādažu novads. 

 

Paredzamais telpu nomas termiņš ir no 2018.gada 1.novembra līdz 2020.gada 30.aprīlim.  

 

2018.gada augustā Iznomātājs noteica telpu nomas maksu EUR 26,50, bez PVN, laikā no 

pl.8.00 līdz 17.00, un EUR 32.50, bez PVN, laikā no pl.17.00 līdz 23.00. Nomas maksa līdz 

š.g. decembrim radīs ĀBJSS papildu izdevumus EUR 1512,50 apmērā, bez PVN (EUR 

1830,13, ar PVN), kas ĀBJSS 2018.gada budžeta tāmē nav paredzēti.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 2. un 3.pantu, kā arī 6.³ panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtībā, kādā publiska 

persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē 

informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamiem īpašumiem” un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālās komitejas 04.09.2018. un Finanšu komitejas 18.09.2018. atzinumu, 

Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Nomāt no SIA „Ādažu sporta centrs” (reģ. Nr. 40003754961) lielo sporta zāli, ģērbtuvi un 

dušas telpu, ar kopējo platību 846,2 kvadrātmetri, nekustamajā īpašumā Pirmā iela 42, 

Ādaži, Ādažu novads, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola nodaļas mācību 

nodarbībām - no 2018.gada 1.novembra līdz 2020.gada 30.aprīlim, ar šādiem 

nosacījumiem:  

1.1. nomas maksa (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 26.50 EUR, laikā no pl. 8.00 līdz 

17.00, un 32.50 EUR, laikā no pl.17.00 līdz 23.00;  

1.2. nomāt telpas sešas stundas nedēļā atbilstoši iznomātāja un nomnieka saskaņotam 

laika grafikam. 

2. Uzdot domes finansistam organizēt nepieciešamo finanšu līdzekļu iekļaušanu ĀBJSS 

2018.gada budžeta tāmē šī lēmuma 1.punktā minētās nomas maksas apmaksai, par laika 

posmu no 2018.gada novembra līdz decembrim, no Ādažu novada domes budžeta līdzekļu 

atlikuma. 

3. Juridiskajai un iepirkuma daļai 10 darba dienu laikā sagatavot nomas līguma projektu.  

4. Domes izpilddirektoram parakstīt telpu nomas līgumu.  

 

Domes priekšsēdētājs                    M.Sprindžuks 


