
 
 
 

 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2012.gada 30.novembrī                                                        Nr. 16.,10.& 
                                                                       Lēmums Nr. 525 
 

                              Par telpu  nomas maks u SIA “Bebra Serviss”  
             

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punktu, Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un 
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 
līguma tipveida nosacījumiem" 60.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 26.11.2012. 
atzinumu par nepieciešamību samazināt nedzīvojamo telpu nomas maksu SIA „Bebra Serviss” 
sakarā ar veiktajiem kapitālieguldījumiem nomātajās telpās, atklāti balsojot ar 12 bals īm par, 
pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:  

1. Samazināt SIA „Bebra Serviss” nedzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses Ilūkstes 
novads, Bebrene, „Doktorāts”,  nomas maksu par iegādātā apkures katla vērtību Ls 724,25  
(septiņi simti divdesmit četri lati 25 santīmi) un atcelt  aprēķināto nomas maksu no līguma 
noslēgšanas brīža līdz 2014.gada gada 31.decembrim. 

2. Kontroli  par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākajai 
grāmatvedei. 

 
 
Sēdes vadītājs                                                                         Stefans Rāzna                       
 

 

 

                      
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2012.gada 30.novembrī                                                        Nr. 16.,10.& 
                                                                       Lēmums Nr. 525 
 

                              Par telpu  nomas maks u SIA “Bebra Serviss”  
             

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punktu, Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un 
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 
līguma tipveida nosacījumiem" 60.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 26.11.2012. 
atzinumu par nepieciešamību samazināt nedzīvojamo telpu nomas maksu SIA „Bebra Serviss” 
sakarā ar veiktajiem kapitālieguldījumiem nomātajās telpās, atklāti balsojot ar 12 bals īm par, 
pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:  

1. Samazināt SIA „Bebra Serviss” nedzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses Ilūkstes 
novads, Bebrene, „Doktorāts”,  nomas maksu par iegādātā apkures katla vērtību Ls 724,25  
(septiņi simti divdesmit četri lati 25 santīmi) un atcelt  aprēķināto nomas maksu no līguma 
noslēgšanas brīža līdz 2014.gada gada 31.decembrim. 

2. Kontroli  par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākajai 
grāmatvedei. 

3. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā no tā izsūtīšanas SIA „Bebra Serviss” . 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 
88, Rēzekne) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 

 
 
Sēdes vadītājs                                                                         Stefans Rāzna                       
 
 


