
Lapa 1 no 2 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina iespēju pieteikties uz nomu JVLMA valdījumā esošās teritorijas ar platību 1067.54 m² jeb 40 

(četrdesmit)* 
1
 vieglo automašīnu novietošanas vietas maksas autostāvvietas darbības organizēšanai. Autostāvvietas plāns un atrašanās vieta: 

 

                                                           
*Ziemas un stipra sniega laikā, iespējams par pāris vietām mazāks automašīnu novietošanas vietu skaits. 



Lapa 2 no 2 

 

 
Nomas noteikumi: 

1. Nomniekam jānodrošina:  

1.1. Iespēja JVLMA personālam iegādāties atļauju novietot automašīnu, kuras cena nepārsniedz: Ls 20.00/divdesmit/ mēnesī vai Ls 2.00/divi/ dienā 

(summas norādītas bez PVN); personāla sarakstu, kam piemērojami nosauktie tarifi nodrošina JVLMA. Iegādātā atļauja darbiniekam negarantē vietu 

autostāvvietā.  

Informācijai - kopā JVLMA strādā aptuveni 300 darbinieki, bet autostāvvietas abonementu regulāri iegādājas aptuveni 14 darbinieki, savukārt 

iespēju automašīnu novietot par Ls 2,00 dienā izmanto vidēji 20 darbinieki (t.i. vidēji katrs no šiem 20 darbiniekiem 4-5 reizes mēnesī).  

1.2. JVLMA apkalpojošo un operatīvo dienestu, pieteikto viesu operatīvu, bezmaksas piekļuvi; sētas ēkas iestāžu un iedzīvotāju piekļuvi ēkai (sētas ēkas 

iedzīvotāji un iestāžu darbinieki parasti novieto 2-3 automašīnas dienā). 

1.3. Iedzīvotājiem, operatīvajam dienestam un apkalpojošam personālam, iespēju iekļūt/ izkļūt no autostāvvietas 24 stundas diennaktī; 

1.4. Darbiniekiem vai studējošajiem iespēju novietot automašīnu 

Darba dienās   07.00 – 23.00 

Sestdienās       08.00 -  23.00 

Svētdienās  un  Svētku  dienās    10.00  -  18.00/izņemot 01.01.,23.,24.06/, vai pēc atsevišķas vienošanās; 

1.5. ceļazīmju, norāžu, marķējumu regulāru atjaunošanu, uzturēšanu; 

1.6. autostāvvieta ar aprīkojumu (iebraukšanas termināls/ automātiskā barjera/ norēķinu automāts/ kase).  

2. Nomas teritorijas regulāru uzkopšanu, sniega tīrīšanu, savākšanu, aizvešanu nodrošina Iznomātājs; 

3. Nomas līgums tiks slēgts uz 3 gadiem, ar iespēju to pagarināt līdz 5 gadiem. 

Interesenti līdz 2012.gada 25.maijam iesniedz JVLMA Kancelejā (K.Barona ielā 1, 109.telpā darba dienā no plkst. 10:00-16:00 vai sūtot uz e-pastu: 

academy@jvlma.lv) informatīva rakstura piedāvājumu, tajā norādot vismaz šādu informāciju: 

1. Autostāvvietas darbības organizēšanas risinājums (barjera, atļaujas, apsargi vai citi?) 

2. Nomas maksa Iznomātājam mēnesī. 

3. Tarifs JVLMA darbiniekiem: 

1 stunda; 

1 diena; 

1 mēnesis. 

4. Tarifi maksas autostāvvietai (personām, kurām netiek piemērotas atlaides) 

1 stunda; 

1 diena; 

1 mēnesis. 

5.  Cita noderīga informācija. 

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija patur iespēju teritoriju neiznomāt un apsaimniekot pati, ja nomas piedāvājumi netiks iesniegti vai būs saimnieciski 

neizdevīgi. 
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