
4.pielikums 

noteikumiem “Telpu nomas kārtība Ādažu novada pašvaldības ēkās” 

 

Informācija par Ādažu novada domes iznomātajām un nomai pieejamām telpām 

Informācija aktualizēta 08.01.2020. un publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas 
mantas iznomāšanas noteikumi”. 

 

Ziņas par nomas 
telpām 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

Lielā zāle 

Adrese: Gaujas iela 16, 
Ādaži. 

Pārzinis: Saimniecības 
un infrastruktūras daļa 

Var iznomāt  

pl. 08.00 - 15.00 

Iznomāta  

pl. 15.00 - 19.00 

Biedrība “Grand 
Jete” 

Mērķis: veselības 
veicināšana, 

sports. 

Termiņš: 
31.05.2020. 

Var iznomāt  

pl. 08.00 - 11.00 

Iznomāta  

pl. 11.00 - 16.00 

Biedrība 
“Ādažu novada 

pensionāru 
biedrība 

Mērķis: galda 
teniss un 
novuss. 

Termiņš: 
31.12.2020. 

Var iznomāt  

pl. 16.00 - 17.00 

Iznomāta  

pl. 17.00 - 18.00 

Biedrība 
“Grand Jete” 

Mērķis: 
veselības 

veicināšana, 
sports. 

Termiņš: 
31.05.2020. 

Var iznomāt  

pl. 08.00 - 11.00 

Iznomāta  

pl. 11.00 - 16.00 

Biedrība “Ādažu 
novada 

pensionāru 
biedrība 

Mērķis: senioru 
iknedēļas saiets 

(nodarbības). 

Termiņš: 
31.12.2020. 

Var iznomāt  

pl. 16.00 - 17.00 

 

Var iznomāt  

pl. 08.00 - 11.00 

Iznomāta  

pl. 11.00 - 16.00 

Biedrība 
“Ādažu novada 

pensionāru 
biedrība 

Mērķis: galda 
teniss un 
novuss. 

Termiņš: 
31.12.2020. 

Var iznomāt  

pl. 16.00 - 17.00 

 

Var iznomāt  

pl. 08.00 - 14.00 

Iznomāta  

pl. 14.00 - 15.00 

Danute Tamme 

Mērķis: sports. 

Termiņš: 
28.05.2020. 

Iznomāta  

pl. 15.00 - 17.00 

Biedrība 
“Grand Jete” 

Mērķis: 
veselības 

veicināšana, 
sports. 

Termiņš: 
31.05.2020. 

Neiznomā Neiznomā 

 

Piezīmes:  

1. Pašvaldība slēdz telpu nomas līgumus ne ilgāk, kā līdz nākamā gada 31.augustam.  



2. Kārtējā gada septembrī pašvaldība izsludina jaunu telpu nomas izsoli VISĀM telpām. 

3. Nosakot telpu nomas uzvarētāju, priekšroka tiks dota pretendentam, kurš lietos telpu nomas mērķim, pakalpojumu sniegs bērniem vai 
pensionāriem, nomas pakalpojumu saņems lielākais klientu skaits, pašvaldībai būs pozitīva iepriekšējā pieredze ar pretendentu par telpu nomu. 

4. Ja kārtējā gada septembrī tiks saņemti vairāki pieteikumi par vienādu nomas laiku konkrētai telpai, jaunu pieteikšanos neizsludina un pārzinis 
rindas kārtībā piedāvā pretendentiem citu pieejamo nomas laiku. 

5. Ja persona vēlās nomāt kādu no telpām šajā tabulā neaizņemtā laikā, tai laika posmā no kārtējā gada 1.oktobra līdz nākamā gada 1.maijam 
vispirms jāsazinās ar telpas pārzini un jāpārliecinās par nomas iespējamību. Saziņa ar pārvaldnieku negarantē nomas līguma noslēgšanu. 

 


