Siguldā
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.15/2020
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2020. gada 13. augusta lēmumu (prot. Nr. 9, 21.§)

Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu
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I.
Vispārīgie jautājumi
Šie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā tiek nodoti īslaicīgā nomā, maksimāli uz
vienu gadu (nepārsniedzot vienu gadu piecu gadu laikā) (turpmāk – noma) kioski
Stacijas laukumā, Siguldā, Siguldas novadā (1.pielikums) (turpmāk visi kopā – Objekti,
katrs atsevišķi – attiecīgi Objekts Nr. 1, Objekts Nr. 2, Objekts Nr. 3, Objekts Nr. 4).
Objekti nomā tiek nodoti, ievērojot šos noteikumus, Ministru kabineta noteikumus, kas
noteic publiskas personas mantas iznomāšanu, kā arī citus normatīvos aktus, kas saistīti
ar Objektu nodošanu nomā.
Finanšu līdzekļi, kas ir iegūti no Objektu nodošanas nomā, ir jāizlieto saskaņā ar spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā, novirzot tos Objektu uzturēšanas un
apsaimniekošanas izdevumu segšanai.
Informācijas par nomā nododamajiem Objektiem apkopošanu un pieejamību nodrošina
pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” (turpmāk – aģentūra) direktors.
Par Objektu lietošanu tiek piemērota nomas maksa saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā
esošo cenrādi.
Par Objekta lietošanu nomas maksa netiek piemērota:
6.1.Pašvaldībai un tās iestādēm, kuras Objektu paredzējušās izmantot savu funkciju
īstenošanai;
6.2. Organizācijām, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss vai uzņēmumiem, kuriem normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, un šī organizācija vai
uzņēmums objektu paredz izmantot darbībai, kura sniedz nozīmīgu labumu
sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un
indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes,
kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides
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aizsardzību, palīdzības mazināšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās,
sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās
labklājības celšanu.
7. Attiecīgais Objekts var tikt nodots nomā trešajām personām, ja tas nav nepieciešams
Siguldas novada pašvaldības vai tās iestāžu, tai skaitā aģentūras, funkciju
nodrošināšanai. Attiecīgais Objekts var tikt nodots lietošanā bez atlīdzības, ja tas nav
nodots nomā.
II.
Objektu nodošana nomā
8. Trešo personu iesniegumus par attiecīgā Objekta nodošanu nomā izskata un akceptē
aģentūras direktors to iesniegšanas secībā, ņemot vērā Objektu pieejamību.
9. Iesniegumu par attiecīgā Objekta nodošanu nomā aizpilda pēc noteikumu 3. pielikumā
esošā parauga. Pievienojot dokumentus, kas apliecina un pieļauj attiecīgajā Objektā
iecerētas darbības un iesniedz aģentūras direktoram.
10. Objekti ir pieejami nomai ar kultūru un sporta funkciju nodrošināšanu saistītai darbībai.
11. Ja nav nepieciešams pieprasīt no iesnieguma iesniedzēja papildu informāciju,
iesniegums tiek izskatīts ne ilgāk kā 10 darba dienu laikā.
12. Uz attiecīgā Objekta nodošanu nomā var pretendēt tādas trešās personas, kurām nav
nenokārtotu saistību pret Pašvaldību un tās iestādēm.
13. Attiecīgā Objekta nomas līgumu ar trešajām personām slēdz aģentūras direktors.
III.
Noslēguma jautājums
14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes
2018. gada 12. aprīļa iekšējie noteikumi Nr. 5/2018 “Par pašvaldības aģentūras
“Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu”.

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics
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1. pielikums Siguldas novada pašvaldības domes
2020. gada 13. augusta iekšējiem noteikumiem Nr. 15/2020
“Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu”

Ausekļa iela

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics
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2. pielikums Siguldas novada pašvaldības domes
2020. gada 13. augusta iekšējiem noteikumiem Nr. 15/2020
“Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu”

OBJEKTU ĪSLAICĪGĀS NOMAS MAKSAS CENRĀDIS

Objekta
Objekta Nomas maksa
nosaukums platība dienā (par
katru objektu
m2
atsevišķi)
Objekts
Nr. 1
Objekts
Nr. 2
Objekts
Nr. 3
Objekts
Nr. 4

7.5

10, 00 euro un
PVN, kā arī
maksa par
patērēto
elektroenerģiju

Nomas maksa
nedēļā (7
dienas) (par
katru objektu
atsevišķi)
20, 00 euro un
PVN, kā arī
maksa par
patērēto
elektroenerģiju

Nomas maksa
mēnesī (par
katru objektu
atsevišķi)

Nomas maksa
mēnesī (par
diviem
objektiem)

50, 00 euro un
PVN, kā arī
maksa par
patērēto
elektroenerģiju

85, 00 euro un
PVN, kā arī
maksa par
patērēto
elektroenerģiju

* Maksu par patērēto elektroenerģiju katram nomniekam aprēķina atbilstoši skaitītāja rādījumiem
un elektroenerģijas piegādātāja tarifiem, pamatojoties uz nomnieka un iznomātāja parakstītu
pieņemšanas – nodošanas aktu.
** Subjekts, kuram Objekts nodots lietošanā bez atlīdzības maksā maksu par patērēto
elektroenerģiju, kā arī ar Objekta uzturēšanu saistītus izdevumus 3,38 euro un PVN par vienu
Objekta bezatlīdzības lietošanas gadījumu, bet ne mazāk kā 3,38 euro un PVN mēnesī.

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics
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3. pielikums Siguldas novada pašvaldības domes
2020. gada 13. augusta iekšējiem noteikumiem Nr. 15/2020
“Par pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” kiosku iznomāšanu”

Pašvaldības aģentūrai
“Siguldas Attīstības aģentūra”
Pils ielā 16, Siguldā
Siguldas novadā, LV-2150

______________________________________________________________________________
(fiziskai personai saimnieciskās darbības veicējai – vārds, uzvārds, kods, juridiskai personai – nosaukums,
reģistrācijas Nr.)
_________________________________________________________________(saziņas adrese)

____________________________________________________(e-pasta adrese, kontakttālrunis)
IESNIEGUMS
Lūdzu nodot nomā:
______________________________________________________________________________
(norādīt izvēlēto Objektu) Izvēlētā objekta paredzētais izmantošanas laiks un datums:
______________________________________________________________________________
Izvēlētā Objekta izmantošanas mērķis, darbības apraksts:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Cita informācija, ko iesniedzējs uzskata par svarīgu norādīt:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Pielikumā: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20__.gada_________ Iesniedzējs vai tā pārstāvis/pilnvarotā persona:

______________________________________________________________________________
(paraksts, atšifrējums)

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

