
 

 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IZSOLES KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.2 

Iepirkuma 

priekšmets: 

„Par nomas objektu nomu 

“Greiveri”, Vecpiebalgas pagasts, 

Vecpiebalgas novads, ēkā ar 

kadastra Nr. 42920040014005, 

garāžas Nr.:4., 6., 7., 8.” 

(izsoles identifikācijas 

Nr. RPNC/2018/1-n) 

Rīkojums: 12.02.2018. rīkojums Nr. 01-05/33 par 

izsoles komisijas izveidošanu  

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Izsole 

organizēta: 
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 9. jūnija noteikumiem 

Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. 
Datums: 16.02.2018. 

Laiks: plkst. 9.30 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Andris Žukovskis 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Kristīne Pontaga 

 

Sēdē piedalās: 

 

Komisijas sēdes dalībnieki 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Andris Žukovskis, 

komisijas priekšsēdētājs 
Piedalās 

Saimnieciskā nodrošinājuma 

daļas vadītājs 

Evija Puķe,  

komisijas locekle 
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma departamenta 

vadītāja 

Ināra Gricūne, 

komisijas locekle 
Piedalās Vecākā ekonomiste 

Kristīne Pontaga, 

komisijas sekretāre  
Piedalās Iepirkumu speciāliste 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs atklāj izsoles komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumiem: 

1) Par tehniskiem precizējumiem izsoles dokumentācijā. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Par tehniskiem precizējumiem izsoles dokumentācijā 

 

Izsoles 

komisijas 

priekšsēdētājs/ 

izsoles 

komisija 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs ziņo, ka ISAC “Vecpiebalga” Saimniecības nodaļas 

vadītājs Indulis Ruicēns ir informējis, ka iepazīstoties publiskajā telpā ar izsoles 

dokumentāciju ir konstatēta tehniska neprecizitāte nolikuma 2.1. punktā, t. i. 

nolikuma 2.1.3. un 2.1.4 apakšpunktā, norādītie kvadrātmetri (m2) ir sajaukti vietām, 

respektīvi garāžas Nr.7 kopējā platība ir 24,70,m2, savukārt garāžas Nr.8 kopējā 

platība ir 25,10 m2. Papildus izsoles komisijas priekšsēdētājs ierosina grozīt nolikuma 

2.4. punktu, vērtējot to kontekstā ar nosacītās nomas maksas apmēru par 1 m2 (vienu 



 

2 

kvadrātmetru), ievērojot minēto, komisijas priekšsēdētājs ierosina veikt tehniskus 

precizējumus izsoles dokumentācijā.  

Izsoles komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj: 

1.1. veikt tehniskus precizējumus nolikuma 2.1.3 un 2.1.4 apakšpunktā izsakot 

to sekojošā redakcijā:  

“2.1.3. Garāža Nr.7; (ēkas kadastra apzīmējums: 42920040014005), 24,70 m2”; 

“2.1.4. Garāža Nr.8; (ēkas kadastra apzīmējums: 42920040014005), 25,10 m2”. 

 

1.2. veikt tehniskus precizējumus nolikuma 2. pielikumā “PIETEIKUMS 

IZSOLEI” grozot tabulā norādīto 2.1.3. un 2.1.4 punktu sekojošā 

redakcijā: 

 

1.3. veikt grozījumus nolikuma 2.4. punktā, izsakot to sekojošā redakcijā: 

 

“2.4. Izsoles solis: 0,10 EUR (00 euro, 10 centi) par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) 

mēnesī”.  

 

2.1.3. 
Garāža Nr.7; (ēkas kadastra apzīmējums: 

42920040014005), 24,70 m2.   

2.1.4. 
Garāža Nr.8; (ēkas kadastra apzīmējums: 

42920040014005), 25,10 m2.   

Sēdes beigas: 16.02.2018., plkst.10:00. 

.  

 

Komisijas priekšsēdētājs: _______________/A. Žukovskis/ 

 

Komisijas locekļi: 

 _______________/E. Puķe/ 

 

 

 _______________/I. Gricūne/ 

 

 
Komisijas sekretārs _______________/K. Pontaga/ 


