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sēdes protokols Nr.3; 15.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
(ziņo D. Bišere-Valdemiere, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)
2017.gada 8.decembrī beidzas Jaunpiebalgas novada domes (turpmāk – dome) un
biedrības “Latvijas Sarkanais krusts”, reģ. Nr.40008002279 (turpmāk – biedrība), noslēgtās
vienošanās par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā termiņš. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu
dienesta publiskojamo datu bāzi “Informācija par sabiedriskā labuma organizāciju” biedrībai
ir piešķirts un ir spēkā esošs sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Ņemot vērā, ka biedrība arī turpmāk organizēs ES pārtikas paku sadali un sociālās
palīdzības sniegšanu Jaunpiebalgas pagasta trūcīgajām un maznodrošinātajām personām,
nepieciešams noslēgt līgumu par telpu bezatlīdzības lietošanu.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 2.1 punkts paredz, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot
privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, izņemot, ja tā nodota lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai.
Ņemot vērā 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 “Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – noteikumi) noteikumu 2., 3. un 4.nodaļas
normas nepiemēro, ja publiskas personas manta (turpmāk – nomas objekts) tiek iznomāta
sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai
veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai. Savukārt, atbilstoši noteikumu 7.punktam lēmumu
par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt
citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu
iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam.
Izvērtējot iesniegto ierosinājumu un faktisko apstākli, ka ēka izmantojama iesniegumā
norādītajam mērķim, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 2.1 punktu un 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515
“Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, Jaunpiebalgas novada dome,
atklāti balsojot, “par” 7 deputāti –Lolita Zariņa, Aija Sila, Raimonds Dombrovskis, Madara
Intenberga, Dainis Šulcs, Mārtiņš Smilgins, Pēteris Zivtiņš, „pret” – 0 balsis, „atturas” – 0
balsis, nolemj:

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais krusts”, reģ.
Nr.40008002279, telpu 61,6 m2 platībā pagrabstāvā Gaujas iela 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125 (kadastra apzīmējums: 4256 006
0027 001), slēdzot līgumu uz trīs gadiem.
2. Jaunpiebalgas novada domes izpilddirektorei Dacei Bišerei-Valdemierei organizēt
telpu bezatlīdzības nodošanu lietošanā līguma slēgšanu.
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