
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS  
Ādažu novadā 

 

     

2020.gada 11.februārī                                                         Nr.32 

 

Par bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”   

 

Ādažu novada dome izskatīja nodibinājuma “Palīdzēsim.lv” (reģ. Nr. 40008137568, juridiskā 

adrese: Kr. Valdemāra 118, Rīga, LV-1013 (turpmāk – Nodibinājums)) 2020.gada 17.janvāra 

iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/20/194) ar lūgumu piešķirt bez maksas telpu Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolā (ĀMMS) nodibinājuma iniciatīvas īstenošanai - interešu izglītības nodarbībām 

sociālā riska grupas jauniešiem.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1) Nodibinājums sadarbībā ar piecām valstīm saņēma finansējumu no Islandes–Lihtenšteinas-

Norvēģijas pārrobežu sadarbības programmas ( projekts 2017-1-414 CODE – Kompetences 

iespējas digitālajai nodarbinātībai), ar mērķi - nodrošināt kvalitatīvas nodarbinātības 

iespējas sociālā riska grupas jauniešiem (turpmāk – Projekts). 

2) Projekta īstenošanai no 2020.gada 1.marta līdz 2021.gada 30.aprīlim Nodibinājumam 

nepieciešama ĀMMS 264. telpa, 2 stundas, vienu reizi nedēļā. 

3) Projekta ietvaros tiks īstenoti 2 apmācību kursi – “Datorgrafika” un “3D animācijas 

pamati”, katrs 480 akadēmiskās stundas, t.sk. neklātienes apmācības, vizītes uz nozares 

uzņēmumiem, personības izaugsmes treniņi. Projekta ietvaros tiks izstrādāta mācību 

programma psiholoģiskajam atbalstam un sociālajai palīdzībai. 

4) Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas nodarbinātības iespējas sociālā riska jauniešiem, 

(bāreņi, jaunieši, kuriem finansiālu iemeslu dēļ nav iespēja turpināt iegūt augstāko izglītību 

vai iesaistīties papildus ārpusskolas nodarbībās, jaunieši, kurus audzina viens no vecākiem, 

minoritāšu pārstāvji, utt.).  

5) Projektā tiks iesaistīti Ādažu novada jaunieši, skolotāji, kā arī jaunieši no tuvākajiem 

novadiem, sniedzot tiem iespēju socializēties.   

6) Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2009.gada 29. aprīļa atzinumu Nr.8-2009/69 

un Finanšu ministrijas 2009.gada 11.maija lēmumu Nr.128, Nodibinājumam piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

7) Nodibinājuma darbības veidi ir labdarība, pilsoniskas sabiedrības attīstība, trūcīgo un 

sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana, kas atbilst Projekta 

mērķim. 

8) Telpu piešķiršana Nodibinājumam atbilst domes Attīstības programmas 2016.–2022.gadam 

uzdevumam “U5.5.3: Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību” un “U15.1.2: Sekmēt 

sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskām organizācijām”, kā arī Attīstības programmas 

rīcības virzienam RV9.2: Attīstīt profesionālās ievirzes un interešu izglītību.  



 

9) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk 

- Likums) 2. pants nosaka, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un 

mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajam 

mērķim, kā arī normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Likuma 5. pants  nosaka, ka publiskas 

personas mantu var nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, publiskas personas 

pakalpojuma sniegšanai un attiecīgu lēmumu pieņem pašvaldības dome. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. un 5.pantu, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās 

komitejas 04.02.2020. atzinumu, Ādažu novada dome.  

NOLEMJ: 

1. Noslēgt bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Palīdzēsim.lv” par Ādažu Mākslas 

un mūzikas skolas 264. telpas lietošanu no 2020. gada 1.marta līdz 2021.gada 30.aprīlim, 

iekļaujot tajā šādus nosacījumus:  

1.1. nodarbību grafiks jāsaskaņo ar ĀMMS direktori; 

1.2. projekta īstenošanu un telpu izmantošanu tiek veikta pēc atbilstošas interešu izglītības 

mācību programmas licencēšanas. 

2. Noteikt telpu bezatlīdzības lietošanas mērķi – interešu izglītības mācību programmu īstenošana 

sociālā riska grupas jauniešiem. 

3. Juridiskajai un iepirkuma daļai 5 darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot līguma 

projektu lēmuma 1.punkta izpildei. 

4. Pilnvarot domes izpilddirektoru noslēgt lēmuma 3.punktā minēto līgumu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                M.Sprindžuks 


