
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS  
Ādažu novadā 

 

     

2020.gada 25.augustā                                                         Nr.174 

 

Par bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Fonds PLECS”   

 

Ādažu novada dome izskatīja nodibinājuma “Fonds PLECS” (reģ. Nr. 40008281764, juridiskā 

adrese: Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011  (turpmāk – Nodibinājums)) 2020.gada 17.jūlija 

iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-18/20/1954) ar lūgumu piešķirt bez maksas telpu Ādažu Kultūras 

centrā (ĀKC) nodibinājuma iniciatīvas īstenošanai – novada ģimeņu izglītojošu apmācību 

nodarbību organizēšanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1) Nodibinājums sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē apmācību programmas ar mērķi 

– sniegt atbalstu vecākiem un nodrošināt nepieciešamās zināšanas bērnu emocionālajā 

audzināšanā, lai ikvienam bērnam būtu iespēja izaugt pilnvērtīgā ģimenē, radot 

nepieciešamās pārmaiņas sistēmā, likumos un sabiedrībā (turpmāk – Projekts). Jaunā 

Vecāku izglītības programma ir izstrādāta īpaši Latvijai sadarbībā ar “ Halo Project 

international” un “ Kārinas Pērvisas Bērnu attīstības institūtu” ASV, kas arī sagatavojuši 

un sertificējuši vecāku apmācības grupu trenerus. 

2) Projekta īstenošanai no 2020.gada 28.augusta līdz 2020.gada 5.oktobrim Nodibinājumam 

nepieciešama ĀKC Vēstures un mākslas galerija, 3 stundas, vienu reizi nedēļā. 

3) Projekta ietvaros tiks īstenots apmācību kurss 17 cilvēku grupām 7 nodarbībās. 

4) Projekta mērķis ir sniegt ģimenēm praktiskus instrumentus, kā veicināt pozitīvu attiecību 

veidošanos un veselīgu ģimenes modeli, nepieļaujot emocionāli traumatiskas situācijas. 

5) Projektā tiks iesaistīti Ādažu novada bērnu vecāki.   

6) Nodibinājumam 2018.gada 14. decembrī ar lēmumu Nr.30.6.71/315285 piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

7) 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”. 

8) 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 04.08.2020. atzinumu, Ādažu novada dome.  

NOLEMJ: 

1. Noslēgt bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Fonds PLECS” par Ādažu Kultūras 

centra Vēstures un mākslas galerijas lietošanu no 2020. gada 28.augusta līdz 2020.gada 

5.oktobrim, iekļaujot tajā šādus nosacījumus:  

1.1. nodarbību grafiks jāsaskaņo ar ĀKC vadītāju; 

1.2. apmācību organizēšana telpās tiek veikta  atbilstoši valstī noteiktajiem ar Covid19 

saistītajiem drošības nosacījumiem. 

2. Noteikt telpu bezatlīdzības lietošanas mērķi – izglītojoša mācību programmu īstenošana 

ģimenēm. 

3. Juridiskajai un iepirkuma daļai 3 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 


