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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.139 (protokols Nr.6)
9.§
Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
biedrībai “Aizkraukles reģionālā Tautskola”

Aizkraukles novada dome izskatīja biedrības “Aizkraukles reģionālā Tautskola”,
reģistrācijas Nr.40008148665 (turpmāk tekstā – Biedrība) 2018.gada 17.maija iesniegumu Nr.2
(reģistrēts ar Nr.2.1-3/18/218), ar lūgumu piešķirt biedrībai telpu bezatlīdzības lietošanā uz 7
gadiem Aizkraukles novada kultūras namā, telpu Nr.50 2,96m2 platībā no kopējās platības 8,9 m2,
Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē, kas nepieciešama Biedrības arheoloģisko tērpu uzglabāšanai, kuri tiks
izgatavoti Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER
vietējais attīstības virzīta vietējā attīstība” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņa ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” projekta “Mana tautastērpa stāsts” ietvaros.
Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 44.3.apakšpunkts nosaka, atbalsta pretendents
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas
periodā iesniedz vietējā rīcības grupā vai Lauku atbalsta dienestā nomas vai patapinājuma līguma
kopiju (nomas vai patapinājuma līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta
iesnieguma iesniegšanas dienas), ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un
uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā vai patapina un ja paredzēta tādu
pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja viens projektā plānotās aktivitātes
neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar
nekustamā īpašuma īpašnieku par pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar
nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma
iesniegšanas dienas).
Aizkraukles novada kultūras nama ēkas, kadastra Nr.3201 002 0137, Spīdolas ielā 2,
Aizkrauklē, īpašuma tiesības uz Aizkraukles pašvaldības vārda nostiprinātas Aizkraukles pilsētas
zemesgrāmatas nodaļā 1998.gada 30.aprīlī, nodalījumā Nr.279.
No Biedrības iesnieguma izriet, ka tā pieteikusies atbalsta saņemšanai minētajā aktivitātē ar
projektu “Mana tautastērpa stāsts”.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta
otrās daļas 4.1punktā noteikts, ka pašvaldība var nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 03.06.2010. Lēmumu Nr.4.1-4/28853, Biedrībai ir
piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu komitejas 24.05.2018. lēmumu, pamatojoties
uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 77.pantu, un
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2., 3. un 5.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis
JANKOVSKIS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS,

Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA,
Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Piešķirt biedrībai “Aizkraukles reģionālā Tautskola”, reģ. Nr.40008148665, adrese: Lāčplēša
iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., bezatlīdzības lietošanā Aizkraukles novada pašvaldībai
piederošo telpu Nr.50 2,96 m2 platībā no kopējās platības 8,9 m2, kas atrodas Aizkraukles
novada kultūras nama ēkā adresē: Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā.

2.

Noteikt telpas Nr.50 2,96 m2 platībā lietošanas mērķi – tautas tērpu uzglabāšanai.

3.

Noteikt lēmuma 4.punktā minētā līguma darbības termiņu 7 gadi.

4.

Uzdot pašvaldības juristei 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas sagatavot līguma projektu
par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

5.

Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Kasparam SNIEDZĪTIM parakstīt lēmuma 4.punktā
minēto līgumu.
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