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LĒMUMS 

Smiltenē 
2021.gada 27.janvārī                                              Nr. 48 

                       (protokols Nr.2,  48.§.) 

 
Par telpu nomas tiesību rakstisku izsoles apstiprināšanu karsto dzērienu automāta iekārtu 

izvietošanai 

 

Ar 2020.gada 25.novembra Smiltenes novada domes lēmumu Nr.684 (protokols Nr.21, 35.§.) “Par telpu 

nomas tiesību rakstisku izsoli karsto dzērienu automāta iekārtu izvietošanai” nolemts iznomāt uz 2 (diviem) 

gadiem Smiltenes novada Kultūras centra ēkas Gaujas ielā 1, Smiltenē, 1.stāva vestibila daļu 2m2 platībā, 

Smiltenes novada Sporta centra ēkas Gaujas ielā 1, Smiltenē vestibila daļu 2m2 platībā un “Sporta komplekss” 

ēkas “Kalnamuižā”, Smiltenes pagastā, gaiteņa daļu 2m2 platībā karsto dzērienu automāta iekārtas izvietošanai, 

rīkojot rakstisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli. Tāpat apstiprināti izsoles noteikumi.  

Domes sēžu zālē 2021.gada 13.janvārī plkst.11:00 notika telpu nomas tiesību rakstiskā izsole karsto 

dzērienu automāta iekārtu izvietošanai, kurā tika atvērti izsoles noteikumos noteiktajā termiņā iesniegtie 

pretendenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kafe Serviss”, reģistrācijas numurs 40003419037, juridiskā 

adrese Jasmīnu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130 un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Coffee 

master”, reģistrācijas numurs 50003950501, juridiskā adrese Ūnijas iela 11A, Rīga, LV-1039 – piedāvājumi. 

  

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.13.punktu, izsoles rezultātu apstiprina dome.  

Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā Pašvaldības mantas novērtēšanas, 

atsavināšanas un izsoles komisijas 13.01.2020. priekšlikumu, Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes 2021.gada 19.janvāra atzinumu (protokols Nr.1), likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 2.punktu un 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” 23.punktu, un atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Aija Cunska, Andis 

Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, 

Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome  

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Smiltenes novada domes 2021.gada 13.janvāra izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru telpu 

nomas tiesības karsto dzērienu automātu iekārtu izvietošanai nomas objektos  – Smiltenes novada 

Kultūras centra ēkas Gaujas ielā 1, Smiltenē, 1.stāva vestibila daļu 2m2 platībā, Smiltenes novada 

Sporta centra ēkas Gaujas ielā 1, Smiltenē vestibila daļu 2m2 platībā un “Sporta komplekss” ēkas 

“Kalnamuižā”, Smiltenes pagastā, gaiteņa daļu 2m2 platībā, ieguva sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Kafe Serviss”, reģistrācijas numurs 40003419037.  



2. Slēgt nomas līgumu par šī lēmuma 1.punktā minētiem nomas objektiem ar sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Kafe Serviss” par piedāvājumā izteikto nomas maksu objektiem: Smiltenes novada 

Kultūras centra ēkas Gaujas ielā 1, Smiltenē, 1.stāva vestibila daļa 2 m2 platībā, par summu 38,19 

euro, Smiltenes novada Sporta centra ēkas Gaujas ielā 1, Smiltenē vestibila daļa 2 m2 platībā, par 

summu 47,95 euro un “Sporta komplekss” ēkas “Kalnamuižā”, Smiltenes pagastā, gaiteņa daļa 2 m2 

platībā, par summu 57,17 euro uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem. 

3. Smiltenes novada domes pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijai 

2021.gada 13.janvāra izsoles rezultātu publicēt Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv. 

4. Uzdot domes Juridiskai nodaļai atbilstoši izsoles noteikumiem sagatavot parakstīšanai šī lēmuma 

1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas tiesības līgumu, iekļaujot tajā izsoles noteikumos un šī 

lēmuma 2.punktā noteiktos nosacījumus. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                        E. Avotiņš 
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