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LĒMUMS 
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20.06.2019.                                                                                                    Nr. 238 

                                                                                                                       (protokols Nr. 7, 45.§) 

 

Par telpas piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Mēs pasaulē” 

 

Rugāju novada dome izskatīja biedrības “Mēs pasaulē”, reģistrācijas numurs 

40008083975, juridiskā adrese: Skolas iela 8-14, Rugāji, Rugāju novads, LV – 4570, iesniegumu 

ar lūgumu piešķirt bezatlīdzības lietošanā telpas Kurmenes ielā 36, Rugāji, Rugāju novads. 

Līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrība vēlas slēgt uz turpmākajiem 7 

gadiem. Nedzīvojamā telpa ar adresi: Kurmenes iela 36, Rugājos, Rugāju pagasts, Rugāju 

novads, ar kopējo platību 34.9 m2 , šobrīd ir nodota lietošanā biedrībai “Mēs pasaulē”, balstoties 

uz 2009.gada 16. janvāra nomas līguma. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta 4.1.punkts paredz, ka atvasināta publiska 

persona savu mantu var nodod bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai 

sociālajam uzņēmumam. 

Valsts ieņēmumu dienestā 2005. gada 17. maijā pieņemts lēmums ar kuru biedrībai “Mēs 

pasaulē” piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Šobrīd biedrībai ir reģistrētas šādas 

darbības jomas: Izglītības veicināšana; pilsoniskas sabiedrības attīstība; zinātnes veicināšana; 

sporta atbalstīšana; labdarība. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās 

daļas 3. punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Jānis 

Ikstens, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, 

ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Mēs pasaulē”, reģistrācijas numurs 

40008083975, juridiskā adrese: Skolas iela 8-14, Rugāji, Rugāju novads, LV – 4570, pašvaldībai 

piederošo telpu ar adresi: Kurmenes iela 36, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads. 

2. Līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā slēgt uz septiņiem gadiem. 

3. Kontroli  par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei 

Dainai Tutiņai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

26.06.2019.  

 
 

RUGĀJU NOVADA DOME 


