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Aizkraukles novada pašvaldība saņēmusi no Aizkraukles novada pensionāru biedrības
2016.gada 6.maijā iesniegumu ar lūgumu par telpu patapinājuma līguma pagarinājumu Daugavas ielā
1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, sakarā ar piedalīšanos projektu konkursā. Lai iesniegtu
pieteikumu projektu konkursā nepieciešams telpu lietošanas termiņš ne mazāk kā 7 gadi. Esošais
patapinājuma līgums beidzas 2019.gada 30.jūnijā.
Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
izmantošanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
9.punkts nosaka:” Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības
līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt
nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu,
ievēro nosacījumu, kas noteikti likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu". Likuma 5.panta 4.1.daļa nosaka, ka pašvaldība savu mantu var nodot
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai.
Biedrībai, pamatojoties uz 09.05.2012. Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu Nr.8.14-6/40847
piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a”
apakšpunktu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.15 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas izmantošanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas lūguma tipveida
nosacījumiem” 9.punktu, likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu" 5.panta 4.1.daļu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Anita BICKA, Jānis BELICKIS,
Juris BENJAVS, Edgars BRICIS, Armands KASPARĀNS, Guntis KLŪGA, Anita OSTROVSKA,
Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Anta TEIVĀNE, Indra VĪKSNA),
PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Pagarināt ar Aizkraukles novada pensionāru biedrību, 27.07.2012. noslēgtā patapinājuma
līguma Nr.6.3-1/12/104 darbības termiņu līdz 2021.gada 30.jūnijam.

2.

Pašvaldības juristei sagatavot vienošanos par grozījumiem patapinājuma līgumā.
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