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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

21.02.2019.                                                                                                  Nr. 51 

                                                                                                                     (protokols Nr. 2, 35.§) 

 

Par telpas piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “VISION” 

 

Rugāju novada dome izskatīja biedrības “VISION”, reģistrācijas numurs 42403031294, 

2019. gada 8. februāra iesniegumu (iereģistrēts 2019. gada 8. februārī ar Nr.62/5.54) ar lūgumu 

piešķirt Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra telpas, adrese: Kurmenes iela 87, Rugāji, 

Rugāju pagasts, Rugāju novads, bezatlīdzības lietošanā, laika posmā uz 10 gadiem. 

Saskaņā ar esošo informāciju:  

[1.] Nedzīvojamo telpu ar adresi: Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju 

novads ar kopējo platību 163,1m2 šobrīd izmanto Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centrs. 

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. 

[2.] Valsts ieņēmumu dienestā 2010. gada 10. maijā pieņemts lēmums Nr. 4.1-4/23471, 

kurš nosaka, ka biedrībai “Vision” piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss sekojošās 

darbības jomās: labdarība, pilsoniskas sabiedrības attīstība, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli 

mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana. 

[3.] 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. 

Ņemot vērā augstāk minēto, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, kas 

nosaka, ka pašvaldībai piederošas telpas īres līgumu uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata 

slēdz valdītājs un telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, kā 

arī Finanšu komitejas 2019. gada 14. februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: 

Sandra Kapteine, Kārlis Brūvers, Lauris Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte 

Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Vision”, reģistrācijas numurs 42403031294, 

pašvaldībai piederošo telpu ar adresi: Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra telpas, adrese: 

Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads. 

2. Noslēgt līgumu līdz 2019. gada 14. martam, par telpu lietošanu. 

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

Dainai Tutiņai. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

25.02.2019.  
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