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14.§
Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā biedrībai „Palīdzēsim viens otram”
Aizkraukles novada dome izskatīja Biedrības „Palīdzēsim viens otram”, reģistrācijas
Nr.40008260372, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 72A-12, Rīga, 15.08.2018. iesniegumu (reģistrēts
pašvaldībā Nr.2.1-3/1/18/435) par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 25-30 m2
platībā noliktavas ierīkošanai. 2018.gada 12.septembrī pašvaldība rakstiski informēja biedrību par to,
ka pašvaldības rīcībā nav telpas 25-30 m2 platībā, bet piedāvāja brīvu telpu Nr.103 Spīdolas ielā 11,
Aizkrauklē, otrajā stāvā 14,4 m2 platībā. 2018.gada 19.septembrī biedrības pārstāve, Silvija
KRIPĒNA, apskatīja piedāvāto telpu un piekrita to izmantot.
Ēka Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē, kadastra Nr.32015020131 reģistrēta Aizkraukles pilsētas
zemesgrāmatās nodalījumā Nr.557 uz Aizkraukles novada pašvaldības vārda.
Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss 25.04.2017. ar darbības jomu labdarība.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 41 punktu pašvaldībai ir tiesības savu mantu nodot lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai. Likuma 5.panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība nekustamo īpašumu var iznomāt līdz
brīdim, kamēr biedrībai ir spēkā attiecīgais statuss, bet ne ilgāku par 10 gadiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41 punktu,
trīs viens daļu un piekto daļu, atklāti balsojot: atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Anita BICKA,
Ingūna GRANDĀNE, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Valdis PADOMS, Edgars
RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), PRET –
nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai „Palīdzēsim viens
otram”, reģistrācijas Nr.40008260372, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 72A-12, Rīga,
nedzīvojamo telpu Nr.103 Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē, otrajā stāvā 14,4 m2 platībā uz 10
(desmit) gadiem, sākot ar 2018.gada 1.oktobri līdz 2028.gada 30.septembrim.

2.

Par telpu siltumapgādi, ūdensapgādi, kanalizāciju un atkritumu izvešanu lietotājs maksā
saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem un par patērēto elektroenerģiju saskaņā ar skaitītāja
rādījumu.

3.

Pašvaldības juristei sagatavot līgumu atbilstoši lēmuma 1.punktam.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram Kasparam SNIEDZĪTIM.

Sēdes vadītājs,
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