LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME
Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmiera.lv, www.valmiera.lv

LĒMUMS
Valmierā
2020.gada 30.aprīlī
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(protokols Nr.7, 29.§)

Par dienesta viesnīcas pakalpojuma cenrāža
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka,
lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Valmieras pilsētas pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) noteikumiem ”Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika
un apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes 28.11.2019. lēmumu Nr.361
(protokols Nr.15, 23.§), Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 23.04.2020.
atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 10 (J.Baiks, R.Gailums, A.Gluhovs, A.Skrastiņš, A.Klepers,
E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. nodrošināt dienesta viesnīcas pakalpojumu šādās adresēs:
1.1. Jāņa Enkmaņa iela 14, Valmiera;
1.2. Ausekļa iela 25C, Valmiera;
1.3. Purva iela 12, Valmiera;
1.4. Ūdens iela 2C (telpas 43, 44, 48-55), Valmiera;
2. dienesta viesnīcai maksas pakalpojumu sniegt saskaņā ar cenrādi (pielikums);
3. nosakot īres maksu mēnesī tiek piemērota šāda atlaide:
3.1. Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamam 70 procentu apmērā Jāņa Enkmaņa ielā 14,
Valmierā un Ausekļa ielā 25C, Valmierā;
3.2. Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamam 50 procentu apmērā Purva ielā 12, Valmierā;
3.3. Pašvaldības iestādes “Valmieras Bērnu sporta skola” projekta “Augstas klases sportistu
sagatavošanas centrs” audzēknim 50 procentu apmērā Ausekļa ielā 25C, Valmierā;
4. nosakot īres maksu diennaktī, grupām virs 15 personām tiek piemērota 10 procentu atlaide;
5. dienesta viesnīcas pakalpojumu nodrošināt šādā prioritārā secībā:
5.1. Pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamie un pedagogi;
5.2. citu izglītības iestāžu izglītojamie;
6. gadījumā, ja dienesta viesnīcas pakalpojums tiek nodrošināts šā lēmuma 5.punktā minētajām
personām un saglabājas brīvas vietas, tās var izīrēt citām personām uz darba, mācību,
sacensību, semināru u.c. pasākumu laiku;
7. slēgt īres līgumu ar katru īrnieku par dienesta viesnīcas pakalpojumu;
8. atzīt par spēku zaudējušu Pašvaldības domes 30.06.2016 lēmumu Nr.262 (protokols Nr.7,
39.§) ”Par dienesta viesnīcas pakalpojumiem”;
9. lēmums stājas spēkā 2020.gada 30.aprīlī.
Pielikumā: Dienesta viesnīcas maksas pakalpojuma cenrādis uz 1 lapas.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks

Pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 30.04.2020. lēmumam
Nr.146 (protokols Nr.7, 29.§)

Dienesta viesnīcas maksas pakalpojuma cenrādis
Nr.p.k.
1

2

3
4
1

Pakalpojuma veids
J.Enkmaņa iela 14
Īres maksa mēnesī
Īres maksa diennaktī
Ausekļa iela 25C
Īres maksa mēnesī
Īres maksa diennaktī
Purva iela 12
Īres maksa mēnesī
Ūdens iela 2C
Īres maksa mēnesī

Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar
PVN
(euro)

83.34
15.00

83.34 1
15.00 1

gultas vieta euro/diennakts

100.00
19.65

100.00 1
19.65 1

gultas vieta euro/mēnesis

60.00

60.00 1

telpa euro/mēnesis

50.00

50.001

gultas vieta euro/mēnesis
gultas vieta euro/diennakts
gultas vieta euro/mēnesis

ar PVN neapliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 52.panta pirmās daļas 25.
punkta a apakšpunkts

