
 
 
 
 
 
 

 
 

 
LĒMUMS 

Ilūkstē 
      

2014.gada 22.decembrī                                                                                        Nr. 574 
                                                                                         prot. Nr.18, 15.§  
 

Par telpu iznom āšanu pašvald ības nekustamaj ā īpašum ā “Bebrenes 
tehnikums”, Bebrenes pagast ā  biedr ībai “Jauniešu br īvdienu centrs”   

  
  

 Izskatot biedrības “Jauniešu brīvdienu centrs”, reģ. Nr.40008109846, juridiskā adrese 
“Tehnikums”, Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov.,  18.12.2014. iesniegumu par telpu 
iznomāšanu Bebrenes vispāizglītojošās un profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 
pagrabtelpās, tika konstatēts, ka pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā “Bebrenes 
tehnikums”, Bebrenes pagastā, kadastra Nr.4444 002 0370, ēkā (kadastra apzīmējums 4444 002 
0370 006), kur atrodas Bebrenes vispāizglītojošās un profesionālās vidusskolas dienesta viesnīca, 
biedrība “Jauniešu brīvdienu centrs” vēlas nomāt pagrabtelpas zirglietu uzglabāšanai ( ELFA 
projekts “Zirgu izjādes- jauniešu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”). 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. 
punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b) apakšpunktiem, 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem” 3. punktu, 4. punktu, 4.2. punktu, „Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 61.panta trešo daļu, novada dome nol ēma:   

1. Iznom āt biedrībai “Jauniešu brīvdienu centrs” nedzīvojamās telpas, kas atrodas 
nekustamajā īpašumā “Bebrenes tehnikums”, Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov., 
kadastra apzīmējums 4444 002 0370 006 006, telpu Nr.9 ar platību 15,7 kv.m. uz 10 (desmit) 
gadiem, nosakot telpu nomas maksu EUR 1,00 (viens euro 00 centi), gadā, neieskaitot PVN, 
un noteikt telpu iznomāšanas mērķi – sekmēt kultūras vērtību saglabāšanu un sporta 
attīstību Ilūkstes novadā.  

2. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža biedrība “Jauniešu brīvdienu centrs” pieņem 
telpas lietošanā un apsaimniekošanā, uzņemoties visas tās telpu īpašnieka tiesības un 
pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, 
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 

3. Uzdot Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājai viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 
stāšanās dienas noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar biedrību “Jauniešu brīvdienu 
centrs”. 

Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas biedrībai “Jauniešu brīvdienu centrs”. 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 
tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 

   

Domes priekšsēdētājs                                                                         Stefans Rāzna                   
                


