
 

 

Telpu 222,2 m2 platībā ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā, ar kadastra 
nr. 0100 016 0053 059, nomas tiesību rakstiskas izsoles nolikums 

 

Vispārīgie noteikumi 

1. Izsole tiek organizēta saskaņā ar Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 
centrs” (turpmāk tekstā – Centrs) 2013. gada 15. februāra valdes lēmumu (protokols 
nr. 6) un 2013. gada 09. aprīļa valdes lēmumu (protokols nr.9) (turpmāk tekstā – 
Iznomātājs). 
 

2.  Nomas tiesību izsoles mērķis ir noteikt konkrētu nekustamās mantas – telpu 
222,2 kvadrātmetru platībā vienstāva ēkā (kadastra nr. 0100 016 0053 059), kas atrodas 
Tvaika ielā 2, Rīgā (turpmāk tekstā – Objekts) nomnieku, kurš piedāvā izdevīgāko 
finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai ar Iznomātāju – Centru. 
 

3. Nomas tiesību rakstveida izsoli rīko Centra Izsoles komisija (turpmāk tekstā – 
Komisija), ievērojot šo kārtību. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. 

 

4. Nomas pieteikumu atvēršanu un rakstveida izsoles rezultātu paziņošanu 
Komisija protokolē. Komisija atbild par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu 
pieņemšanu. 
 

5. Objekta nomas tiesības tiek piešķirtas izsolē par iespējami augstākās nomas 
maksas piedāvājumu. 

 

6. Nomniekam nomas laikā jāveic:  
 

6.1.  Objekta nomas līgumā noteiktie maksājumi; 
 

6.2.  citas ar Objekts nomas līgumu pieņemtās saistības. 
 

7. Interesentiem ir tiesības veikt nomas Objekta apskati sākot ar 11.04.2013., 
iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Andri Žukovski, tālrunis 67080168; 
fakss 67222305 
 

8. Objekta nosacītā nomas maksa noteikta LVL 2.06 (bez pievienotās vērtības 
nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī.   
 

Izsoles Objekts 

9. Izsoles Objekts ir nomas tiesības, kas tiek izsolītas rakstveida izsolē (turpmāk - 
Izsole) 2. punktā norādītajam Objektam. 
 

10. Objekta sastāvs:  
 

10.1. telpas vienstāva ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 016 0053 059; 
 

10.2. ēkā esošās telpas ar kopējo platību 222,2 kvadrātmetri.  
 

11. Objekta lietošanas mērķis ir morga pakalpojumu un apbedīšanas (atvadu zāle) 
pakalpojumu sniegšana. 
 

12. Nomniekam nomas termiņa laikā Objekts godprātīgi jāuztur un jāpilda visas 
nomas līguma saistības. 
 

13. Norēķini par Objekta nomu tiek veikti ar Latvijas Republikas nacionālajā valūtā 
– latos. 



 

  
Izsoles pretendenta pieteikums 

 
14. Persona, kura vēlas nomāt Objektu (turpmāk tekstā – Pretendents), iesniedz 

Iznomātājam Nomas pieteikumu, norādot tajā par sevi šādu informāciju un iesniedzot 
šādus dokumentus:  
 

14.1.  juridiska persona – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko 
adresi; 
 

14.2. VID izziņu par nodokļu nomaksu, kas izsniegta ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) 
dienas pirms pieteikuma iesniegšanas; 
 

14.3. ja nomas Pretendentam ir elektroniskā adrese, norāda elektroniskā pasta 
adresi; 
 

14.4. ja nomas Pretendentu pārstāv trešā persona – norāda nomas tiesību 
Pretendenta pārstāvja rekvizītus, atbilstoši 14.1. punktā norādītajam; 
 

14.5. Objekta adresi, kadastra numuru un platību; 
 

14.6. nomas laikā plānotās darbības un to raksturojumu Objektā;  
 

14.7. piedāvāto nomas maksas apmēru par vienu iznomātās platības kvadrātmetru 
mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 

15. Pretendenta Nomas pieteikuma veidlapas paraugs (2. pielikums) ir pievienots 
šiem noteikumiem.    

16. Ja pieteikumu par nomas objektu iesniedz valsts iestāde vai valsts 
kapitālsabiedrība, kurai šajā nolikumā paredzētais Objekta lietošanas mērķis ir noteikts 
kā publiski veicama funkcija, Centrs rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 
8. jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 
19. punktu. 

Izsoles vieta un laiks 
 

17. Pieteikumu atvēršana notiks 2013. gada 22. aprīlī, plkst 13.30 Iznomātāja telpās 
– administrācijas ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā, 3.stāvā Katedras zālē. 

Izsoles kārtība 

18. Izsoles Pretendents Nomas pieteikumu un citus dokumentus iesniedz, sākot ar 
2013. gada 11. aprīli, līdz 2013. gada 22. aprīlim, plkst. 13.30, slēgtā aploksnē ar 
norādi „Pieteikums nomas tiesību rakstveida izsolei, informācija par nomas tiesību 
Pretendentu” administrācijas ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā, Lietvedības daļā, 104. kabinetā.1 
 

19. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norādot 
saņemšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību Pretendenta firmu. Pieteikumu glabā 
slēgtā aploksnē līdz Izsoles sākumam. 

 

20. Nomas tiesību Pretendentam ir tiesības piedalīties rakstveida izsolē, ja 
pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā vietā un termiņā. Mutiskie piedāvājumi 
rakstveida izsolē ir aizliegti.  
 

21. Komisija 2013. gada 22. aprīlī plkst. 13.30 Iznomātāja telpās - administrācijas 
ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā, 3.stāva Katedras zālē klātesošajiem paziņo, ka sākusies Izsole 

                                                  
 

1 Lietvedības darba laiks: katru darba dienu no plkst.8:30 līdz 12.30 un no 13:00 līdz 17.00 



 

un pieteikumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šī paziņojuma vairs netiek pieņemti ne 
personiski iesniegti, ne arī pa pastu sūtīti pieteikumi. 
 

22. Pretendentu pieteikumu atvēršana ir atklāta un tos atver iesniegšanas secībā. 
Pretendenta pārstāvja neierašanās uz pieteikumu atvēršanu nevar būt šķērslis 
pieteikuma izskatīšanai. 
 

23. Viens no Komisijas locekļiem pēc Nomas pieteikuma atvēršanas nosauc nomas 
tiesību Pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību 
Pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru un parakstās uz pieteikuma. Uz 
pieteikuma parakstās arī pārējie Komisijas locekļi. 
 

24. Ja pieteikumā nav iekļauta šīs Kārtības 15. punktā noteiktā informācija vai 
Nomas pieteikumā piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto Objekta 
nosacīto nomas maksas apmēru, Komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību 
Pretendenta izslēgšanu no dalības rakstveida izsolē un nomas pieteikumu neizskata. 
 

25. Ja nepieciešams papildus laiks, lai izvērtētu Pretendentu pieteikumu atbilstību 
publicētajiem iznomāšanas nosacījumiem, pēc pieteikumu atvēršanas Komisija paziņo 
laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstveida izsoles rezultāti.  
 

26. Ja papildus izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas 
Komisija paziņo, ka rakstveida izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nomas 
maksu un nomas tiesību Pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas 
līgumu. 
 

27. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību Pretendenti 
piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, Komisija veic vienu no šīm darbībām:   

 

27.1. turpina izsoli, pieņemot rakstveida piedāvājumus no nomas tiesību 
pretendentiem vai to pārstāvjiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja 
tie piedalās pieteikumu atvēršanā, un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu; 

 

27.2. rakstveidā lūdz nomas tiesību Pretendentus, kuri piedāvā vienādu augstāko 
nomas maksu, izteikt rakstveidā savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas 
maksu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un kārtību. 

 

28. Ja neviens no nomas tiesību Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko 
nomas maksu, neiesniedz jaunu piedāvājumu ar augstāku nomas maksu saskaņā ar šī 
nolikuma 27. punktu, Iznomātājs pieteikumu iesniegšanas secībā rakstveidā piedāvā 
minētajiem Pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši nosolītajai nomas maksai.  
 

29. Iznomātājs apstiprina rakstveida izsoles rezultātus un 2 (divu) darba dienu laikā 
pēc izsoles rezultātu paziņošanas nodrošina informācijas publicēšanu interneta mājas 
lapā http://www.rpnc.lv 
 

30. Ja publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību 
Pretendents nav pieteicies, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības pazemināt nosacīto nomas 
maksu un rīkot atkārtotu izsoli, ievērojot normatīvajos aktos noteikto informācijas 
publicēšanas kārtību.  

  

LĪGUMA slēgšana 

31. Nomas Līgumu (3. pielikums) slēdz Iznomātājs ar to nomas tiesību Pretendentu, 
kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu. 
 

32. Nomas tiesību Pretendents 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc rakstveida izsoles 
rezultātu paziņošanas paraksta nomas Līgumu vai rakstveidā paziņo par atteikumu 



 

slēgt nomas Līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību Pretendents Līgumu 
neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību 
Pretendents no nomas Līguma slēgšanas ir atteicies. 
 

33. Ja nomas tiesību Pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās 
slēgt nomas Līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā slēgt nomas Līgumu tam nomas tiesību 
Pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu, un 2 (divu) darba dienu 
laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas 
publicēšanu interneta mājas lapā: http://www.rpnc.lv 
 

34. Nomas tiesību Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, 
atbildi uz 28. punktā minēto piedāvājumu sniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā 
saņemšanas dienas. 
 

35. Ja nomas tiesību Pretendents piekrīt parakstīt nomas Līgumu par paša nosolīto 
augstāko nomas maksu, 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma 
nosūtīšanas tas paraksta nomas Līgumu, bet Iznomātājs ne vēlāk kā divu darba dienu 
laikā pēc nomas Līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas 
publicēšanu attiecīgi interneta mājaslapā: http://www.rpnc.lv 

 
 

  


