Informācija par Ādažu novada domes iznomātajām un nomai pieejamām telpām
Ādažu sākumskolā
(Publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”)
Aktualizēts:07.10.2021.
Ziņas par nomas
telpām
Sporta zāle
Adrese: Attekas iela 16,
Ādaži
Pārzinis: Ādažu
sākumskola

Pirmdiena

Otrdiena

Pieejama nomai
pl. 19.00 - 22.00
Iznomāta
pl. [19.00] - [20.30]
[Biedrība “BMX
Ādaži”]
Mērķis: [sports]
Termiņš:
[04.10.2021.091.04.2022.]

Pieejama nomai
pl. 18.45 - 22.00
Iznomāta
pl. [18:45] - [19:45]
[Biedrība “Grand
Jete”]
Mērķis: [Sports,
veselības
veicināšana,
mākslas
vingrošanas
nodarbības bērniem]
Termiņš:
[20.09.2021. –
31.05.2022.]

Brīvais laiks:
pl. [21.00] - [22.00]

Iznomāta
pl. [20:00] - [22:00]
[Biedrība “Vienoti
sportam”]
Mērķis: [Sports]
Termiņš:
[20.09.2021. –
30.04.2022.]

Trešdiena

Neiznomā

Ceturtdiena
Pieejama nomai
pl. 19.00 - 22.00
Iznomāta
pl. [19.00] - [20.00]
[Biedrība “BMX
Ādaži”]
Mērķis: [sports]
Termiņš:
[04.10.2021.091.04.2022.]
Iznomāta
pl. [20:00] - [22:00]
[Biedrība “Vienoti
sportam”]
Mērķis: [Sports]
Termiņš:
[20.09.2021. –
30.04.2022.]

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

Neiznomā

Pieejama nomai
pl. 9.00 - 20.00

Pieejama nomai
pl. 9.00 - 20.00
Iznomāta
pl. [14:45] - [17:45]
[Biedrība “Grand
Jete”]
Mērķis: [Sports,
veselības
veicināšana,
mākslas
vingrošanas
nodarbības bērniem]
Termiņš:
[20.09.2021. –
31.05.2022.]

Iznomāta
pl. [10.00] - [13.00]
[2 x mēnesī]
[SIA “Robopilots”]
Mērķis: [Sports, sporta
sacensību organizēšana]
Termiņš: [02.10.2021.30.05.2022.]
Iznomāta
pl. [14:30] - [17:30]
[Biedrība “Grand Jete”]
Mērķis: [Sports,
veselības veicināšana,
mākslas vingrošanas
nodarbības bērniem]
Termiņš: [20.09.2021. –
31.05.2022.]
Iznomāta
pl. [18:00] - [20:00]
[Biedrība sporta klubs
“Sporta Punkts/Ādaži”]
Mērķis: [Sports.]
Termiņš: [02.10.2021. –
20.06.2022.]

Iznomāta
pl. [18.00] - [19.00]
[Ritvars Kristapaitis]
Mērķis: [Sports,
basketbola
individuālie treniņi]
Termiņš:
[20.09.2021.20.06.2022.]
Brīvais laiks:
pl. [19.15] - [20.15]

Brīvais laiks:
pl. [9.00] - [10.00]
pl.[10.00] – [13:00] (2 x
mēneši)
Ziņas par nomas
telpām
Aula
Adrese: Attekas iela 16,
Ādaži
Pārzinis: Ādažu
sākumskola

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Pieejama nomai
pl. 18.30 - 21.00
Iznomāta
pl. [19.00] - [20.00]
[SIA “Mario MM”]
Mērķis: [sports,
veselības
veicināšana]
Termiņš:
[20.09.2021.31.05.2022.]

Pieejama nomai
pl. 18.30 - 21.00
Iznomāta
pl. [18:30] - [21:00]
[Biedrība “Grand
Jete”]
Mērķis: [Sports,
veselības
veicināšana,
mākslas
vingrošanas
nodarbības bērniem]
Termiņš:
[20.09.2021. –
31.05.2022.]

Pieejama nomai
pl. 18.30 - 21.00
Iznomāta
pl. [19.00] - [20.00]
[SIA “Mario MM”]
Mērķis: [sports,
veselības
veicināšana]
Termiņš:
[20.09.2021.31.05.2022.]

Pieejama nomai
pl. 18.30 - 21.00
Iznomāta
pl. [19.00] - [21.00]
[Agnese Podziņa]
Mērķis: [veselības
veicināšana]
Termiņš:
[23.09.2021.31.05.2022.]

Pieejama nomai
pl. 18.30 - 20.00
Iznomāta
pl. [19.00] - [20.00]
[SIA “Mario MM”]
Mērķis: [sports,
veselības
veicināšana]
Termiņš:
[20.09.2021.31.05.2022.]

Pieejama nomai
no 13.30 – 20.00

Pieejama nomai
no 13.30 – 20.00

Pieejama nomai
no 13.30 – 20.00

Pieejama nomai
no 13.30 – 20.00

Pieejama nomai
no 13.30 – 20.00

Pieejama nomai
no 9:00 – 17.00

Iznomāta
pl. [14.00] - [16.00]
[SIA “Robopilots”]
Mērķis: [izglītība]
Termiņš:
[04.10.2021.31.05.2022.]

Brīvais laiks:
pl. [13.30] – [20.00]

Iznomāta
pl. [13.30] - [15.30]
[SIA “ROBO HUB”]
Mērķis: [izglītība]
Termiņš:
[29.09.2021.27.05.2022.]

Brīvais laiks:
pl. [13.30] – [20.00]

Brīvais laiks:
pl. [13.30] – [20.00]

Iznomāta
pl. [10.00] - [12.00]
[SIA “Robopilots”]
Mērķis: [izglītība]
Termiņš: [04.10.2021.31.05.2022.]

Brīvais laiks:
pl. 20.15 - 21.15

Mācību telpa
Adrese: Attekas iela 16,
Ādaži
Pārzinis: Ādažu
sākumskola

Brīvais laiks:
pl. [16.30] – [20.00]

Brīvais laiks:
pl. 20.15 - 21.15

Brīvais laiks:
pl. [16.00] – [20.00]

Sestdiena

Svētdiena

Neiznomā

Neiznomā

Brīvais laiks:
pl. 20.15 – 21.15

Iznomāta
Mācību virtuve
pl. [11.00] - [13.00]
[SIA “Alba Lira”]
Mērķis: [izglītība]

Neiznomā

Termiņš: [25.09.2021.28.05.2022.]
Brīvais laiks:
pl. [13.00] – [17.00]

Piezīmes:
1. Ja persona vēlās nomāt kādu no telpām šajā tabulā neaizņemtos laikos, tai vispirms ir jāsazinās ar telpas pārzini un jāpārliecinās par nomas
iespējamību. Pozitīva risinājuma gadījumā, pārzinis domes mājaslapā izsludinās pretendentu pieteikšanos, un personai būs jāiesniedz
sludinājumā pieprasītā informācija. Pārzinis izvērtēs visus saņemtos pieteikumus un domes noteiktā kārtībā izvēlēsies nomnieku. Personas
iepriekšējā saziņa ar pārvaldnieku negarantē nomas līguma noslēgšanu.
2. Nosakot telpu nomas uzvarētāju, priekšroka tiks dota pretendentam, kas atbildīs šādiem kritērijiem:
1) telpu lietošanas veida atbilstība nomas mērķim;
2) nomātajā telpā pakalpojumu saņems bērni;
3) nomātajā telpā pakalpojumu saņems pensionāri;
4) nomas pakalpojuma saņēmēju paredzamais skaits.
3. Gadījumā, ja tiks saņemti vairāki pieteikumi par vienādu nomas laiku konkrētai telpai, jaunu pieteikšanos neizsludina un pārzinis rindas kārtībā
piedāvā pretendentiem citu pieejamo nomas laiku.

