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LĒMUMS
Valmierā
2020.gada 29.oktobrī

Nr.339
(protokols Nr.21, 29.§)

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 30.04.2020. lēmumā Nr.146 (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, 21.panta 14.punkta b) apakšpunktu, kas
nosaka, ka tikai dome var noteikt ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), Valmieras pilsētas
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 30.04.2020. lēmumu Nr.146 (protokols Nr.7, 29.§) “Par
dienesta viesnīcas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums), kā arī ņemot vērā
dienesta viesnīcas pārbūvi Ausekļa ielā 25B un Ausekļa ielā 25C, Valmierā (1.kārta), un Pašvaldības
domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 15.10.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.O.Brutāns, A.Gluhovs, A.Skrastiņš,
A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. izdarīt Lēmumā grozījumu un izteikt pielikuma 2.punktu jaunā redakcijā:
Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

2

Ausekļa iela 25C
Īres maksa mēnesī (numurs
ar koplietošanas virtuvi,
mācību telpu)
Īres
maksa
mēnesī
(paaugstināta komforta 1
istabas numurs ar platību no
24,3 m2 līdz 32,3 m2)
Īres
maksa
mēnesī
(paaugstināta komforta 2
istabu numurs ar platību no
40,1 m2 līdz 48,4 m2)
Īres maksa diennaktī

Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar
PVN
(euro)

gultas vieta
euro/mēnesis

100.00

100.00 1

euro/mēnesis

130.00

130.00 1

euro/mēnesis

200.00

200.00 1

gultas vieta
euro/diennakts

19.65

19.65 1

1 ar PVN neapliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma

52.panta pirmās daļas 25. punkta a apakšpunkts

2. lēmums stājas spēkā 2020.gada 29.oktobrī.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks

