Domes sēdes protokola izraksts
2016.gada 31.augustā

Siguldā

Nr.13

17.§
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma ēkā Puķu ielā 2, Siguldā,
Siguldas novadā
Ziņo: priekšsēdētāja vietniece L.Sausiņa
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” VIII nodaļas nosacījumiem, 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, Siguldas novada Domes
2015.gada 30.septembra noteikumiem “Siguldas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenu
noteikšanas kārtība”, Siguldas novada Domes 06.06.2016. lēmumu Nr.10,§17 „Par dienesta viesnīcas
izveidošanu”, ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2016.gada 31.augusta atzinumu (prot.
Nr.13, §6), kā arī apvienotās Finanšu un Attīstības, tūrisma un sporta komitejas 2016.gada
31.augusta atzinumu (prot. Nr.13, §13), atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (U.Mitrevics, L.Sausiņa,
Ņ.Balode, Ē.Čoders, J.Lazdāns, M.Malcenieks, I.Ozoliņa, I.Paegle, J.Strautmanis, E.Viļķina,
M.Zīverts), pret – 1 balss (G.Zvejnieks), atturas – nav, Dome nolemj:
1. Noteikt pašvaldības nekustamā īpašuma Puķu ielā 2, Siguldā, ēkā ar kadastra apzīmējumu
80150024804001 šādas maksas pakalpojumu cenas:
1.1. Laurenču sākumskolas struktūrvienībā – “Dienesta viesnīcā” Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas
novadā:
1.1.1. maksa par vienu gultas vietas īri vienam cilvēkam mēnesī 20 EUR (divdesmit euro)
t.sk. PVN;
1.1.2. maksa par istabas īri 35 EUR mēnesī (trīsdesmit pieci euro), t.sk. PVN;
1.1.3. maksa par apartamentiem 60 EUR mēnesī (sešdesmit euro), t.sk. PVN;
1.1.4. maksa par gultas veļas izmantošanu vienam cilvēkam 5 EUR (pieci euro) mēnesī;
1.2. citu telpu, kurās nenodrošina struktūrvienības – “Dienesta viesnīca” pakalpojumus un kuras
tiek iznomātas ilgāk par vienu gadu sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes,
sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, nomas
maksa ir EUR 1,66 (viens euro un 66 centi), t.sk. PVN, par 1 m2.
2. Lēmuma 1.1.apakšpunkta izpildi organizēt Laurenču sākumskolas direktorei S.Ungurai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Siguldas novada Domes Izglītības pārvaldei.

Sēdes vadītājs:

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

