Rīgas 33.vidusskolas Iznomāšanas komisijas sēdes
Protokols Nr. 7
Rīgā
Rīgā
2017. gada 3.oktobrī
Sēdē piedalās: Rīgas 33.vidusskolas Iznomāšanas komisijas (turpmāk Komisija)
locekļi:
Komisijas vadītājs – Vija Zubika;
Komisijas locekļi – Vladimirs Bičulovs;
Mihails Tutuškins.
Sēdi vada: Vija Zubika
Sēdi protokolē: Aneļa Popova
Darba kārtībā:
1) SIA “TIRDZNIECĪBAS IEKĀRTU SERVISS” iesnieguma par
atteikšanos slēgt telpu nomas līgumu izskatīšana;
2) Lēmuma pieņemšana par piedāvājumu slēgt telpu nomas līgumu
nākamajam pretendentam, kas ir piedāvājis nākamo visaugstāko telpu nomas maksu.
Rīgas 33.vidusskolas Komisija 2017.gada 3.oktobrī ir saņēmusi un izskatījusi
SIA “TIRDZNIECĪBAS IEKĀRTU SERVISS” iesniegumu par atteikšanos slēgt
telpu nomas līgumu divu automātu (vienu karsto dzērienu nodrošināšanai un otru
uzkodu un auksto dzērienu nodrošināšanai) ierīkošanai Rīgas 33.vidusskolā. Līdz ar
to, Komisijai jālemj par tālākām darbībām.
Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515
“Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 52.punktu
iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš
nosolīja nākamo augstāko nomas maksu.
Kā izriet no Rīgas 33.vidusskolas Komisijas 2017.gada 28.septembra sēdes
protokola Nr.6, nākamais pretendents, kas ir piedāvājis nākamo visaugstāko centu
par iznomāšanas objektu, ir SIA “Kafe Serviss”, kas ir piedāvājis nomas maksu
EUR 83.00/kv.m. bez PVN mēnesī, kopā par 2m2 EUR 166.00 bez PVN mēnesī.
Līdz ar to, SIA “Kafe Serviss” piedāvājums atbilst iznomāšanas paziņojumā
izvirzītajiem kritērijiem
Ņemot vērā iepriekš minēto Komisijai jālemj par Telpu nomas līguma
noslēgšanu dzērienu/uzkodu automātu izvietošanai.

Komisija nolemj:
1 Iznomāt Rīgas 33.vidusskolas skolas telpas Rīgā, Stūrmaņu ielā 23, būves kadastra
apzīmējums Nr. 01001000178001 ar kopējo platību 2 m2 (turpmāk – Telpas) SIA
“Kafe Serviss” uz 1 (vienu) gadu dzērienu un uzkodu automātu izvietošanai.
Balsošanas rezultāts:

par – 3 ; pret – 0 ; atturas – 0.

2. Uzdot Komisijas priekšsēdētājai Vijai Zubikai sagatavot un iesniegt atbilstošu
iesniegumu un nepieciešamos dokumentus Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijai, Komisijas
1.punktā minētā lēmuma akceptēšanai.
Komisijas vadītājs:

Vija Zubika

Komisijas locekļi:

Vladimirs Bičulovs
Mihails Tutuškins

Protokolētājs:

Aneļa Popova

