
 

Pielikums Nr. 1 
Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 
centrs” iekšējam normatīvajam aktam „Telpu 
222,2 m2 platībā ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā, ar 
kadastra Nr. 0100 016 0053 059,  
nomas tiesību rakstiskas izsoles nolikums” 
 

 
Informācija par nomas objektu – telpām Tvaika ielā 2, Rīgā 

 

Nr.p.k. Publicējamā informācija 

1. Pamatinformācija par nomas objektu 

Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3793, 
kadastra Nr. 0100 016 0053 059, uz Veselības ministrijas vārda, nodots apsaimniekošanā 
Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
(reģ.nr. 50003342481) 

1.1. Adrese Tvaika iela 2, Rīgā 

1.2. Ēkas kadastra apzīmējums 0100 016 0053 059 

1.3. Telpu platība 222,2 kvadrātmetri 

1.4. Lietošanas mērķis Morga pakalpojumu sniegšana 

1.5. Atzīme „kultūras piemineklis” Nav 

1.6. Nomas objektu raksturojoša 
informācija 

Telpas apmierinošā stāvoklī 

1.7. Cita nomas objektu raksturojoša 
informācija 

Ēkai ir atsevišķa piebrauktuve no Tvaika 
ielas un piekļuve pa slēdzamiem vārtiem. No 
vārtiem līdz ēkai – asfaltēts ceļš 4,5 metru 
platumā. Nomniekam jānodrošina 
piebraukšanas ceļa ēkai uzturēšana un 
tīrīšana. 
Telpās ir elektroapgāde, kanalizācija, apkure. 
Morga aprīkojums – Nomnieka. 

2 Finanses 

2.1. Nosacītais nomas maksas apmērs 

par nomas maksas objektu LVL/m2 
mēnesī 

 

2.06 Ls/m2 

2.2. Papildus maksājumi Jāsedz ar nomas objekta ekspluatāciju 
saistītās izmaksas (elektroenerģija, 
ūdensapgāde), fiksētais telefons, ja tiks 
izmantots 
Mērījumi – pēc skaitītājiem 

3. Termiņi: iznomāšanas termiņš, nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, citi 
termiņi 

3.1. Maksimālais nomas termiņš 1 (viens) gads, tajā skaitā nomas objekta 
aprīkošanai nepieciešamais laiks 

3.2. Pretendentu pieteikšanās laiks No 2013. gada 11. aprīļa  



 

  

4. Informācija par izsoli 

4.1. Izsoles veids Rakstiska izsole 

4.2. Norāde uz pirmo vai atkārtoto izsoli Atkārtotā izsole (3.izsole) 

4.3.  Pieteikumu iesniegšanas vieta 
(termiņš, veids): 

 

 

Tvaika iela 2, Rīgā, Administrācijas ēka, 
104. kabinets. Līdz 2013. gada 22. aprīlim, plkst. 
13.30 (Lietvedības darba laiks: katru darba dienu 
no plkst.8.30-12.30 un no plkst.13.00-17.00). 
Slēgtā aploksnē 

4.4. Pieteikumu atvēršanas datums 

(laiks, vieta): 

 

2013. gada 22. aprīlis plkst. 13.30. Tvaika iela 2, 
Rīgā, administrācijas telpās, 3.stāvā (auditorijā) 

4.5. Pieteikumā par pretendentu  

ietveramā informācija 

Atbilstoši Ministru kabineta 08.06.2010. 
noteikumu Nr. 515 18.punktam 

5. Cita informācija 

5.1. Citi iznomāšanas nosacījumi Norēķins par nomu un citiem maksājumiem 
Latvijas Republikas nacionālajā valūtā - latos. 
Nav tiesības nomas objektu vai tā daļu ieķīlāt, 
apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā. 
Gadījumā, ja nomnieks plāno nomas objekta 
pārbūvi, izstrādājot būvniecības darbu projektu, 
t.sk., inženiertehnisko komunikāciju izbūvei un 
to saskaņot ar ēkas Iznomātāju, nepieciešamības 
gadījumā – ar citām institūcijām. 
Nomnieks 24 stundas bez maksas uzglabā 
Iznomātāja stacionārā mirušo pacientu 
ķermeņus, ja mirušā pacienta tuvinieki nav 
izteikuši gribu nodot ķermeni citam apbedītājam.  
Nomnieks veic Iznomātāja stacionārā mirušo 
bezpiederīgo personu apbedīšanu.   
Nomnieks izsoles pieteikumam pievieno  
informāciju par izmaksām, kas ir saistītas ar 
iznomātāja stacionārā mirušā transportēšanu 
(nogādāšanu) uz morgu 24 stundu diapazonā, ja 
radinieki vēlēsies izmantot cita apbedīšanas 
biroja pakalpojumus. 

5.2.  Statistiskā informācija Letalitāte iznomātāja stacionārā: 2010. gadā – 
64; 2011. gadā -77; 2012. gadā – 71. Lielākoties 
apbedītāju izvēlas tuvinieki. 

6. Papildus informācija 

6.1.  Nomas līguma projekts Ar nomas līguma projektu var iepazīties 
mājaslapā internetā  http://www.rpnc.lv 

6.2.  Izsoles noteikumi Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā 
internetā  http://www.rpnc.lv 

6.3.  Nomas objekta apskates vieta un 

laiks 

Interesentiem ir tiesības veikt nomas Objekta 
apskati sākot ar 11.04.2013., iepriekš saskaņojot 
laiku ar kontaktpersonu Andri Žukovski, tālrunis 
67080168, fakss 67222305, e-pasts: 
rpnc@rpnc.lv 



 

6.4.  Pretendenta nomas pieteikums Ar pretendenta nomas pieteikumu var iepazīties 
mājaslapā internetā  http://www.rpnc.lv 

6.5. Iznomātājs Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas 
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (reģ. nr. 
50003342481) Tvaika iela 2, Rīgā, LV 1005 

6.6. Kontaktpersona Andris Žukovskis +371 67080168. 

 
  

  


