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2018.gada 27.decembrī

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.292 (protokols Nr.13)
17.§
Par neapdzīvojamo telpu Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē,
nomas līguma termiņa pagarināšanu

Aizkraukles novada dome izskatīja biedrības “Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs”,
2018.gada 29.novembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 30.11.2018. ar Nr.2.1-3/18/574) par
nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu un iznomātās platības samazināš a nu
Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē.
Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 2012.gada 13.decembra lēmumu Nr.304
(protokols Nr.14, 9.§), 2012.gada 18.decembrī nomas līgums Nr.6-3-1/12/125 par nedzīvoja mo
telpu nomu ar biedrību “Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs” par telpām Nr.85 (sastāv no
divām telpām 26.1 m2 un 9,9 m2 platībā, kopējo platību 36 m2 ), Spīdolas ielā 11, Aizkrauk lē,
Aizkraukles nov., tika noslēgts uz vienu gadu.
2013.gada 4.decembrī noslēgta vienošanās Nr.1 par grozījumiem telpu nomas līgumā Nr.6-31/12/125 un līguma termiņš pagarināts līdz 2015.gada 31.decembrim.
2015.gada 29.decembrī noslēgta vienošanās Nr.2 nomas līguma termiņš pagarināts uz trīs
gadiem un termiņš beidzās 2018.gada 31.decembrī.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
1
6. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma nomas līgums slēdzams ne ilgāks par 30 gadiem. Ievērojot
Aizkraukles novada domes Finanšu komitejas 19.12.2018. lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, Publiskas personas finanš u
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6. 1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi ”
18.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna
GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita
OSTROVSKA, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE,
Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Izdarīt grozījumus Aizkraukles novada pašvaldības 2012.gada 18.decembra līgumā Nr.62/12/125 par nedzīvojamo telpu nomu biedrības “Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības
centrs” un samazināt nomājamo telpu platību no 36 m2 uz 9,9 m2 .

2.

Pagarināt ar biedrību “Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs”, reģistrācijas
Nr.40008056888, juridiskā adrese: Spīdolas iela 11-85, Aizkraukle, Aizkraukles nov.,
2012.gada 18.decembrī noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.6-2/12/125 termiņu uz
3 (trīs) gadiem, sākot no 2019.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim, par telpu
Nr.85, 9.9 m2 platībā, Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē.

3.

Pašvaldības juristei sagatavot vienošanos par grozījumiem telpu nomas līgumā.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Kasparam SNIEDZĪTIM.

5.

Lēmumu nosūtīt iesniedzējam un SIA „Lauma A”.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

L.Līdums

