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Projekts

1.§.
Par atļauju sporta totalizatora un derību
likmju pieņemšanas vietas atvēršanai
Pils ielā 4, Tukumā
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
Tukuma novada Domes (turpmāk – Dome) Licencēšanas komisijā (turpmāk – Komisija)
izskatīts SIA “DLV” (Reģ. Nr.40003227719, juridiskā adrese: Krīdenera dambis 9, Rīga, (turpmāk –
SIA “DLV”)) 2019. gada 30. maija iesniegums (reģistrēts Domē ar Nr. 3434), kurā lūgts saskaņā ar
Azartspēļu un izložu likuma (turpmāk – Likums) 27. panta otrās daļas 3. punktu un 42. panta pirmo
daļu izsniegt atļauju totalizatora vai derību dalības likmju pieņemšanas vietas organizēšanai
SIA “DLV” nomātajās telpās Pils ielā 4, Tukumā. SIA “DLV” vērš uzmanību, ka azartspēļu
organizēšanas vietu skaits nepalielināsies un azartspēļu pieejamība nepaaugstināsies, jo totalizatora
likmju pieņemšanas punkts izvietots esošas spēļu zāles iekšienē.
Atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma 42. panta pirmajai daļai, kas noteic, lai saņemtu [...]
atļauju atvērt kazino, spēļu zāli [...] un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, azartspēļu
organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievienota azartspēļu organizēšanas licences
apliecināta kopija un dokumentus (to kopijas), kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas vai
apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli, totalizatoru vai
derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (to kopijām),
SIA “DLV” ir iesniedzis šādus dokumentus:
- Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas
2018. gada 13. decembra licenci Nr. A-63 azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai. Azartspēļu
nosaukums: Spēļu automātu spēles, kāršu un kauliņu spēles, bingo, rulete, totalizators, derības un
veiksmes spēles pa tālruni;
- 2009. gada 2. novembra Telpu nomas līgumu Nr. 2009-N-01 (turpmāk – Līgums) un telpu
īpašnieka SIA “Bliks” 2019. gada 29. maija rakstisku apliecinājumu, ar kuru piekrīt, ka SIA “DLV”
atver totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu telpā Pils ielā 4, Tukumā.
Pēc minēto dokumentu izvērtēšanas, Komisija konstatēja, ka:
- saskaņā ar Zemgales rajona tiesas Tukuma pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. 100000000337 008, kadastra Nr.9001 900 2231, SIA “Bliks” ir īpašnieks nedzīvojamai telpai Pils
ielā 4-008, Tukumā, ar kopējo platību 86,1 m2, nevis kā ir norādīts Līgumā - Pils iela 4, Tukums, un
kopējā platība 91 m2. Sakarā ar šo, Komisija lūdza SIA “DLV” iesniegt Līgumu atbilstoši
zemesgrāmatas datiem;
- tā kā Azartspēļu un izložu likuma 25. pants noteic, ka totalizatora vai derību likmju
pieņemšanas vieta ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā
atzīmēta kā telpa vai telpas daļa, kur pieņem likmes totalizatoram vai derībām, Komisija lūdza SIA
“DLV” iesniegt tehnisko inventarizācijas plānu, kurā būtu atzīmēta telpa vai tās daļa, kurā plānots
pieņemt likmes totalizatoram vai derībām.
SIA “DLV” 2019. gada 12. jūnijā (reģistrēts Domē ar Nr. 3809) iesniedza šādus pieprasītos
dokumentus:
- Valsts zemes dienesta Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu un, kā norādīja SIA “DLV”,
likmju pieņemšanas vietas atrašanās ir plānota telpā Nr. 3 ar nosaukumu “Kases telpa”;
- 2019. gada 11. jūnija Vienošanās Nr. 2009-N-01/07 pie Līguma, kurā ir veikti grozījumi
attiecībā uz platību atbilstoši zemesgrāmatas datiem.
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SIA “DLV” ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu pašvaldības atļauju
organizēt sporta totalizatora likmju pieņemšanu un derību likmju pieņemšanu Pasta ielā 4-008,
Tukumā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11. punktu, Azartspēļu un
izložu likuma 42. panta pirmo, otro, ceturto un piekto daļu:
- atļaut SIA “DLV”, reģistrācijas Nr. 40003227719, juridiskā adrese: Krīdenera dambis 9, Rīgā,
atvērt esošajā spēļu zālē Pils ielā 4-008, Tukumā, Tukuma novadā, sporta totalizatora un derību
likmju pieņemšanas vietu uz nenoteiktu laiku,
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Tukuma novada
Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā, iesniedzot sūdzību Tukuma novada Domē Talsu ielā 4,
Tukumā, Tukuma novadā, ar norādi Tukuma novada Domes Licencēšanas komisijai.

Nosūtīt:
-

Sagatavoja L.Siliņa, I.Blanka.
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