
 

 

SASKAŅOTS 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Vidusdaugavas SPAAO” dalībnieku sapulcē 

Jēkabpilī, 2019.gada 09.oktobra sēdē  

Protokols Nr.4-2019 

 

 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidusdaugavas SPAAO” nekustamā īpašuma 

 iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu  

un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.
4
 pantu 1.daļu un 6.daļu 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidusdaugavas SPAAO” 

(turpmāk - Kapitālsabiedrība) nekustamo īpašumu iznomāšanas un nomāšanas kārtību un nomas maksas 

aprēķināšanas metodiku.  

1.2. Pārjaunojot jau noslēgtos nomas līgumus vai pagarinot spēkā esošo nomas līgumu termiņus, Iznomātājs 

pārskata nomas līgumos noteiktās tiesiskās attiecības atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

1.3. Informāciju par nomāto, iznomāto, nomāšanai vai iznomāšanai paredzēto nekustamo īpašumu publicē 

Kapitālsabiedrības mājaslapā www.spaao.lv un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā 

www.vni.lv normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2. Ja nomas līgums tiek slēgts īslaicīgi, tas ir, ne ilgāk kā uz 10 dienām, nomas līgumu var slēgt, 

neievērojot šos noteikumus un rīkojoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam. 

 

2. Nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība 

2.1. Nekustamā īpašuma nomāšanas procesa nodrošināšanai Kapitālsabiedrības valde ar rīkojumu izveido 

Komisiju (turpmāk – Komisija) kurā ir ne mazāk kā trīs locekļi.  

2.2. Komisija pieņem lēmumu par objekta nomas piedāvājumu atlases organizēšanu. 

Lēmumā norāda: 

2.2.1. nekustamā īpašuma nomas nepieciešamības pamatojumu, lietošanas mērķi; 

2.2.2. nekustamā īpašuma platību, telpu skaitu, labiekārtojuma prasības; 

2.2.3. plānoto nomas maksas apmēru; 

2.2.4. paredzamo līguma darbības termiņu; 

2.2.5. pretendentiem izvirzāmās prasības (tai skaitā līgumsaistību nosacījumus); 

2.2.6. kārtību un veidu, kādā tiks maksāts par objektu nomu u.c. nepieciešamo informāciju. 

2.3. Kapitālsabiedrība uzaicinājumu pieteikties nomas piedāvājumu atlasei publicē mājaslapā www.spaao.lv 

un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā www.vni.lv. 

2.4. Uzaicinājumā norāda noteikumu 2.2. punktā minēto informāciju un nosaka piedāvājumu iesniegšanas 

un atvēršanas vietu, datumu, laiku un kārtību. 

2.5. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

uzaicinājumā norādītajā vietā un laikā. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to 

pārstāvji. 

2.6. Komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību uzaicinājumam un izvēlas to piedāvājumu, kas atbilst 

uzaicinājumā minētajām prasībām un kuram ir viszemākā piedāvātā nomas maksas cena. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=36190
http://www.likumi.lv/doc.php?id=36190
http://www.spaao.lv/
http://www.vni.lv/
http://www.spaao.lv/
http://www.vni.lv/
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2.7. Piedāvājumu vērtēšanu protokolē. Protokolā norāda: 

2.7.1. piedāvājumu atvēršanas datumu; 

2.7.2. noteikumu 2.2. punktā minēto informāciju; 

2.7.3. katra pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu (fiziskajām personām) un nosaukumu, 

reģistrācijas numuru (juridiskajām personām), piedāvājumus un to iesniegšanas datumu; 

2.7.4. piedāvāto līgumcenu; 

2.7.5. tā pretendenta vai pretendentu vārdu, uzvārdu, personas kodu (fiziskajām personām), 

nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskajām personām), kas piedāvā zemāko cenu; 

2.7.6. lēmuma pamatojumu, ja pieņemts lēmums par objektu nomas piedāvājumu atlases izbeigšanu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

 

3. Nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība 

3.1. Nekustamo īpašumu nomas tiesības piešķir rakstiskā izsolē, saskaņā ar izsoles nolikumā ietverto izsoles 

norises kārtību un procedūru. 

3.2. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu iznomāšanā pieņem Kapitālsabiedrības valde. 

3.3. Nekustamo īpašumu iznomāšanas procesa nodrošināšanai, Kapitālsabiedrības valde ar rīkojumu izveido 

Komisiju, kura: 

3.3.1. apseko nomas objektu; 

3.3.2. novērtē faktisko stāvokli; 

3.3.3. izstrādā priekšlikumus nekustamā īpašuma iznomāšanas nosacījumiem; 

3.3.4. izstrādā izsoles nolikumu. 

3.4. Komisija sagatavo nosacīto nomas maksu par Nomas objektu kopumā un nomas maksu par zemi. 

Kapitālsabiedrība pieaicina sertificētu vērtētāju un nosacīto nomas maksu nosaka ne mazāku kā 

sertificētā vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, kurai pievieno sertificētā vērtētāja atlīdzības 

summu. 

3.5. Komisija sagatavo sludinājumu par Nomas objekta nodošanu iznomāšanai, norādot šādu informāciju: 

3.5.1. nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība, lietošanas mērķis; 

3.5.2. nekustamā īpašuma atrašanās vieta; 

3.5.3. nekustamā īpašuma labiekārtojums; 

3.5.4. nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena); 

3.5.5. pieteikšanās termiņš; 

3.5.6. pieteikuma atvēršanas laiks un vieta; 

3.5.7. līguma darbības termiņš; 

3.5.8. pretendentiem izvirzāmās prasības (tai skaitā līgumsaistību nosacījumus); 

3.5.9. kārtību un veidu, kādā tiks maksāts par objektu nomu u.c. nepieciešamo informāciju. 

3.6. Komisija 2 (divu) darba dienu laikā pēc sludinājuma apstiprināšanas publicē Kapitālsabiedrības 

mājaslapā internetā www.spaao.lv un valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” www.vni.lv 

mājas lapā internetā šādu informāciju: 

3.6.1. šo noteikumu 3.5. punktā noteikto informāciju; 

3.6.2. nomas objektu raksturojošus dokumentus, piemēram, zemes robežu plāna kopiju, 

fotopielikumus u.c. informāciju; 

3.6.3. izsoles noteikumus; 

3.6.4. nekustamā īpašuma nomas līguma tipveida projektu; 

3.6.5. nomas pieteikuma formu. 

3.7. Informāciju publicē uz termiņu, kas nav mazāks par normatīvajos aktos noteikto. 

3.8. Persona, kura vēlas nomāt īpašumu sagatavo un iesniedz Kapitālsabiedrībai pieteikumu. Pieteikumā 

norāda: 

3.8.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personu kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, juridiska 

persona, nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi; 

http://www.spaao.lv/
http://www.vni.lv/
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3.8.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir); 

3.8.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir); 

3.8.4. nomas objektu; 

3.8.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā; 

3.8.6. piedāvāto nomas maksas apmēru; 

3.8.7. citu sludinājumā noteikto informāciju vai dokumentus. 

3.9. Komisija izvērtē saņemtos piedāvājumus un rekomendē valdei noslēgt nomas līgumu ar visizdevīgāko 

piedāvājumu. 

 

4. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

4.1. Izsoles rezultātus apstiprina izsoles komisijas priekšsēdētājs. 

4.2. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, Izsoles komisija 2 (divu) darba dienu laikā paziņo izsoles 

rezultātus valdei un pēc valdes lēmuma pieņemšanas par iznomāšanu, Komisija rakstiski uzaicina 

Izsoles uzvarētāju 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas un rakstiska 

uzaicinājuma noslēgt nomas līgumu. 

4.3. Ja Izsoles uzvarētājs 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas un rakstiska 

uzaicinājuma noslēgt nomas līgumu saņemšanas dienas rakstveidā atsakās slēgt nomas līgumu vai 

nesniedz atbildi un neparaksta nomas līgumu, valde var pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs 

zaudē nomas tiesības uz Nomas objektu un atzīt par Izsoles uzvarētāju Pretendentu, kurš nosolījis 

iepriekšējo augstāko cenu (turpmāk – Jaunais izsoles uzvarētājs). 

4.4. Pēc valdes lēmuma, Komisija uzaicina Jauno izsoles uzvarētāju noslēgt nomas līgumu saņemšanas 

dienas, sniedz atbildi par piedāvājumu. Ja Jaunais izsoles uzvarētājs piekrīt parakstīt nomas līgumu, 

viņam tas jāparaksta 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc paziņojuma par piekrišanu nosūtīšanas. 

4.5. Ja Jaunais izsoles uzvarētājs atsakās nomāt Nomas objektu vai neparaksta nomas līgumu noteiktajā 

termiņā, valde lemj par atkārtotu izsoli. 

 

5. Nomas līgumu forma un būtiskie noteikumi 

6.1 Nomas līgumu slēdz rakstveidā. 

6.2 Nomas līgumā ietver vismaz šādu informāciju: 

6.2.1 nomas līguma priekšmets;  

6.2.2 iznomātāja un nomnieka personu identificējošie dati;  

6.2.3 nomas objekta izmantošanas mērķis;  

6.2.4 nomas maksas apmērs, nomas maksas samaksas kārtība, nomas maksas pārskatīšanas kārtība, 

kā arī norēķini par komunālajiem, apsaimniekošanas (piemēram, aukstais un karstais ūdens, 

kanalizācija, atkritumu izvešana, apkure, elektrība, sanitārtehniskie un tehniskie pakalpojumi) 

un sakaru pakalpojumiem;  

6.2.5 līdzēju tiesības un pienākumi;  

6.2.6 līdzēju atbildība par līguma neizpildīšanu;  

6.2.7 nomas līguma termiņš;  

6.2.8 strīdu izšķiršanas kārtība;  

6.2.9 līguma izbeigšanas nosacījumi, tai skaitā vienpusējas tiesības atkāpties no nomas līguma. 

6.3. Noslēgtā nomas līguma nosacījumi nedrīkst atšķirties no publicētajiem nomas nosacījumiem. Līgumā 

noteiktā nomas maksa nedrīkst būt zemāka par izsoles rezultātiem, izņemot šajos noteikumos 

paredzētos izņēmumus. Pusēm savstarpēji vienojoties, publicēto nomas līguma projektu pirms 

parakstīšanas drīkst nebūtiski mainīt, ievērojot šajā punktā minētos nosacījumus. 

6.4. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot nomniekam attiecīgu paziņojumu, 

vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:  

6.4.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas 

maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar 
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nākošo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu 

indeksiem;  

6.4.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar 

nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek 

mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad 

mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā 

vērtība;  

6.4.3. reizi divos gados nākamajam nomas periodam, ja nomas maksa noteikta saskaņā ar šo 

noteikumiem un ir mainījušies iznomātāja nomas objekta plānotie pārvaldīšanas izdevumi, un 

aprēķinātā nomas maksas izmaiņu starpība ir vismaz divi procenti. 

6.5. Iznomātājam ir tiesības nomas līguma darbības laikā, pamatojoties uz nomnieka ierosinājumu, 

samazināt nomas maksu, ja nekustamā īpašuma tirgus segmentā pastāv nomas objektu pieprasījuma un 

nomas maksu samazinājuma tendence. Nomas maksu nesamazina pirmajā gadā pēc nomas līguma 

noslēgšanas. 

6.6. Ja nekustamai mantai saskaņā ar iznomātāja vērtējumu ir nepieciešams remonts, renovācija, 

rekonstrukcija vai restaurācija un nomnieks to veic saskaņā ar nomas līgumu par saviem līdzekļiem un 

ar iznomātāja rakstisku piekrišanu, un akceptētu izmaksu tāmi, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc 

minēto darbu pabeigšanas iznomātājs nomas maksu var samazināt proporcionāli nomnieka veiktajiem 

ieguldījumiem, ievērojot Civillikumā minētos nosacījumus par nepieciešamo un derīgo izdevumu 

atlīdzināšanu. Nomas maksu samazina, ja iznomātājs konstatē, ka nomnieks attiecīgos ieguldījumus ir 

veicis. 

6.7. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku līgumā noteiktajā 

termiņā, kas nav īsāks par divām nedēļām un garāks par diviem mēnešiem, vienpusēji atkāpties no 

nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kā 

arī nomnieka taisītos izdevumus nomas objektam, ja:  

6.7.1. nomnieka darbības dēļ tiek bojāts nomas objekts;  

6.7.2. nomnieks vairāk nekā mēnesi nemaksā nomas maksu vai nenorēķinās par komunālajiem, 

apsaimniekošanas (piemēram, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, 

apkure, elektrība, sanitārtehniskie un tehniskie pakalpojumi) un sakaru pakalpojumiem;  

6.7.3. nomnieks vairāk nekā mēnesi kavē nekustamā īpašuma nodokļa samaksu;  

6.7.4. nomas objekts bez iznomātāja piekrišanas tiek nodots apakšnomā;  

6.7.5. netiek izpildīti nomas objekta izmantošanas nosacījumi vai netiek sasniegts nomas līguma 

mērķis (ja tas līgumā ir noteikts), ar kuru iznomātājam bija tiesības rēķināties;  

6.7.6. nomas līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod iznomātājam pamatu uzskatīt, ka viņš nevar 

paļauties uz saistību izpildīšanu nākotnē. 

6.8. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku trīs mēnešus 

iepriekš, vienpusēji atkāpties no nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar 

līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja nomas objekts iznomātājam nepieciešams paša saimnieciskās 

darbības veikšanai. 

6.9. Ja iznomātājs vienpusēji atkāpjas no nomas līguma, iznomātājs, ievērojot Civillikumu un nomas 

līgumu, atlīdzina nomniekam saskaņotos nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko nomnieks taisījis 

nomas objektam. 

 

 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

“Vidusdaugavas SPAAO” valdes loceklis             J.Bisenieks 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418

