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NOTEIKUMI 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens”  

nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība 

 

 

Izdoti saskaņā ar “Publiskas personas  finanšu  

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 

64 .panta pirmo daļu un sesto daļu 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi  

1.1. Noteikumi „Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” nekustamā īpašuma 

iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība” (turpmāk- Noteikumi) nosaka 

vienotu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” (turpmāk – 

Kapitālsabiedrība) nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtību 

Kapitālsabiedrībā, lai nodrošinātu efektīvu un atklātu nekustamā īpašuma iznomāšanas 

un nekustamā īpašuma nomāšanas procesu. 

1.2. Kārtība ir saistoša visām fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas iznomāt 

Kapitālsabiedrībai piederošu vai valdījumā nodotu nekustamo īpašumu vai tā daļu 

(turpmāk – nekustamais īpašums). 

1.3. Papildus citiem gadījumiem, kad atbilstoši “Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.panta noteikumiem Kapitālsabiedrības 

mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā var uzskatīt par lietderīgu, Kapitālsabiedrības 

mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā Ādažu novada pašvaldībai, tās iestādei vai 

kapitālsabiedrībai, tās autonomo vai deleģēto funkciju vai pakalpojumu sniegšanai. 

1.4. Pārjaunojot jau noslēgtos nomas līgumus vai pagarinot spēkā esošo nomas līgumu 

termiņus, Iznomātājs pārskata nomas līgumos noteiktās tiesiskās attiecības atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

1.5. Informāciju par nomāto, iznomāto, nomāšanai vai iznomāšanai paredzēto nekustamo 

īpašumu publicē Kapitālsabiedrības mājas lapā  www.adazuudens.lv un VAS “Valsts 

nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv normatīvajos aktos un šajos Noteikumos 

noteiktajā kartībā. 

http://www.adazuudens.lv/
http://www.vni.lv/


2. Nekustamā īpašuma nomāšanas kartība 

2.1. Kapitālsabiedrība nomā savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo 

īpašumu no citai personas, ja nomas līguma slēgšana nepieciešama Kapitālsabiedrības 

saimnieciskās darbības nodrošināšanai, būvniecības vai rekonstrukcijas darbu veikšanai, 

personāla vai/un iekārtu, tehnikas izvietošanai, un nav pieejami Kapitālsabiedrībai vai 

pašvaldībai īpašumā vai valdījumā esoši nekustamie īpašumi.    

2.2. Par nepieciešamību Kapitālsabiedrībai nomāt nekustamo īpašumu lēmumu pieņem 

valdes loceklis, bet ierosinājumus valdes loceklim iesnieguma formā var iesniegt 

atbilstošās struktūrvienības vadītājs. 

2.3. Vismaz 20 (divdesmit) darba dienas pirms līguma noslēgšanas valdes loceklis uzdod 

atbildīgajam darbiniekam ievietot informāciju par nekustamā īpašuma iznomāšanu VAS 

“Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā un Kapitālsabiedrības mājas lapā, 

norādot sekojošu informāciju - nekustamā īpašuma nomas nepieciešamības pamatojums, 

lietošanas mērķis, nekustamā īpašuma vēlamā atrašanās vietas specifikācija, nekustamā 

īpašuma platība, plānotais nomas maksas apmērs, labiekārtojuma prasības, paredzamais 

līguma darbības termiņš un citus nosacījumus, ņemot vērā nekustamā īpašuma 

nomāšanas nepieciešamību.  

2.4. 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas atbildīgais darbinieks VAS “Valsts 

nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā Kapitālsabiedrības mājas lapā publicē šādu 

informāciju – nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība, lietošanas mērķis, 

iznomātājs, nomas maksas apmērs un līguma darbības termiņš. 

2.5. 2.3. un 2.4. punktā noteiktā nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība netiek piemērota, ja: 

2.5.1. Kapitālsabiedrība nekustamo īpašumu nomā no publiskas personas; 

2.5.2. zeme tiek nomāta uz tās esošas kapitālsabiedrībai piederošas ēkas (būves) 

uzturēšanai (piespiedu noma); 

2.5.3. nekustamais īpašums vai tā daļa tiek nodota Kapitālsabiedrībai vienreizējā 

lietošanā ne ilgāk kā uz 10 dienām. 

2.6. Ja zeme tiek nomāta uz tās esošas Kapitālsabiedrībai piederošas ēkas (būves) uzturēšanai 

(piespiedu noma), nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar LR spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, bet ne vairāk kā 10% no kadastrālās vērtības gadā. 

2.7. Pretendents, kurš vēlas pieteikt savu nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu 

Kapitālsabiedrībai to iesniedz piedāvājuma formā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no 

informācijas publicēšanas brīža iesniedzot personiski Kapitālsabiedrībā. 

2.8. Kad Kapitālsabiedrībā ir saņemts rakstisks piedāvājums no identificējamas juridiskas vai 

fiziskas personas ar lūgumu iznomāt konkrētu nekustamo īpašumu, saņemtos 

piedāvājumus izvērtē valdes loceklis un 20 darba dienu laikā no piedāvājuma 

saņemšanas dienas tiek uzsāktas līguma sarunas vai sagatavota rakstiska atbilde, 

informējot par atteikumu un tā iemesliem. Lēmumu par līguma slēgšanu vienpersoniski 

pieņem valdes loceklis, par pamatu ņemot nekustamā īpašuma atrašanās vietu atbilstoši 

specifikācijai, nekustamā īpašuma platību, piedāvāto nomas maksu. 

 

3. Nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība 

3.1. Ja Kapitālsabiedrība konstatē, ka Kapitālsabiedrības īpašumā vai valdījumā ir 

nekustamais īpašums, kurš šobrīd nav nepieciešams Kapitālsabiedrības saimnieciskās 

darbības veikšanai, tas var tikt iznomāts. 

3.2. Lēmumu par nekustamā īpašuma iznomāšanu pieņem valdes loceklis. 

3.3. Vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms līguma noslēgšanas valdes loceklis uzdod 

atbildīgajam darbiniekam ievietot informāciju par nekustamā īpašuma iznomāšanu VAS 



“Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā un Kapitālsabiedrības mājas lapā, 

norādot vismaz nekustamā īpašuma adresi, kadastra numuru, platību, lietošanas mērķi, 

paredzamo līguma darbības termiņu, vēlamo nomas maksu. 

3.4. 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas atbildīgais darbinieks VAS “Valsts 

nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā un Kapitālsabiedrības mājas lapā publicē šādu 

informāciju – nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība, lietošanas mērķis, 

nomnieks, nomas maksas apmērs un līguma darbības termiņš. 

3.5. 3.3. un 3.4. punktā noteiktā nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība netiek piemērota, 

ja: 

3.5.1. Kapitālsabiedrība nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai; 

3.5.2. Kapitālsabiedrība savu nekustamo īpašumu iznomā sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējam, kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus; 

3.5.3. zeme tiek iznomāta uz tās esošas un citai personai piederošas ēkas (būves) 

uzturēšanai (piespiedu noma); 

3.5.4. nekustamais īpašums tiek nodots nomniekam vienreizējā lietošanā ne ilgāk kā uz 

10 dienām. 

3.6. Saņemtos piedāvājumus izvērtē un lēmumu par līguma slēgšanu vienpersoniski pieņem 

valdes loceklis, par pamatu ņemot lietošanas mērķi un vēlamo nomas maksu. 

 

4. Iznomāšanas un nomāšanas maksas aprēķināšanas principi 

4.1. Iznomāšanas nomas maksas noteikšanas maksa notiek sekojošā kārtībā: 

4.1.1. nosacīto nomas maksu par iznomājamo nekustamo īpašumu nosaka tā, lai pilnīgi 

segtu Kapitālsabiedrības izdevumus, nomas maksu nekustamajam īpašumam 

mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

 

       (Tizm/Nīpl+Nizm) x IZNpl 

NM= , kur 

 

NM – nekustamā īpašuma nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa); 

 

Tizm – attiecīgā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā. 

 

Nīpl – nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nekustamais 

īpašums;  

 

Nizm-netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru; 

 

IZNpl – nekustamā īpašuma iznomājamā platība (kvadrātmetri). 

 

4.1.2. Tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais 

nekustamais īapšums, aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

 

Tizm = A+Baps+P+N+Apdr+Zn+Nod+C, kur 

 

Tizm – attiecīgā nekustamā īpašuma izmaksas gadā; 

 

A – attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošanas, 

inženierkomunikāciju apkope, komunālie pakalpojumi (elektroenerģijas, ūdens un 

kanalizācijas, siltumenerģijas piegāde), iekšējā uzkopšana un tā nekustamā 



īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības vai tās daļas sanitārā 

uzkopšana, kurā atrodas nekustamais īpašums) plānotās izmaksas, kā arī plānotās 

materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā; 

 

Baps – attiecīgā nekustamā īpašuma sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā 

personāla plānotā atlīdzība, ņemot vērā iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba 

laiku iznomājamā nekustamā īpašuma uzturēšanai gadā; 

 

P – to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa 

gadā, kurus izmanto vai plānots izmantot nekustamā īpašuma un tam piegulošās 

teritorijas sanitārajā uzkopšanā; 

 

N – izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami 

nekustamā īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē “A”; 

 

Apdr – attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā; 

 

Zn – zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais nekustamais īpašums 

atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes vienības; 

 

Nod – attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā; 

 

C – pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas.  

 

4.1.3. Saskaņā ar šo noteikumu 4.1.2. punktā noteikto formulu aprēķinātās tiešās 

izmaksas tiek mainītas, ja puses savstarpēji vienojas, ka iznomājamajā nekustamajā 

īpašumā  nomnieks veiks attiecīgās darbības vai minēto izmaksu nav. 

4.1.4. Netiešās izmaksas ir daļa no iznomātāja kopējiem administrācijas izdevumiem – 

nekustamā īpašumā pārvaldīšanas izmaksas. Netiešās izmaksas uz vienu 

kvadrātmetru gadā aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

 

Nizm=Adm x k/Kpl, kur 

 

Nizm – netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā; 

 

Adm – iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās 

darbības nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas, kancelejas 

preču izdevumi, atlīdzība administratīvajiem darbiniekiem (izņemot sētnieku, 

apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānoto atlīdzību), pamatlīdzekļu 

nolietojuma summa gadā un citi plānotie izdevumi, kas nav iekļauti tā nekustamā 

īpašuma tiešo izmaksu (Tizm) aprēķinā, kurā atrodas nekustamais īpašums; 

 

k – koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas 

izdevumiem ir plānots attiecināt uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. To aprēķina, 

nekustamo īpašumu pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā) 

izdalot ar visos iznomātāja darbības virzienos iesaistīto darbinieku plānoto 

atlīdzību (gadā); 

Kpl – to nekustamo īpašumu kopējā platība, kas ir iznomātāja pārvaldīšanā. 



4.2. Maksu par nekustamā īpašuma nomu nomnieks iemaksā Kapitālsabiedrības norādītajā 

bankas norēķinu kontā.  

4.3. Nomas maksa nomājot nekustamo īpašumu tiek noteikta atbilstoši tirgus cenai, kas var 

tikt noskaidrota ar sertificēta vērtētāja palīdzību vai arī izvērtējot nomas tirgus cenas 

saskaņā ar publiski pieejamo informāciju. 

4.4. Ja tiek iznomāts nekustamais īpašums, kuram tirgus cena nav nosakāma, nomas maksu 

nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma 

pārvaldīšanu iznomāšanas periodā.  

4.5. Nomas līgumi slēdzami par iespējami mazāko funkcionāli nepieciešamo platību un 

nomas maksa nosakāma iespējami zemāka, atbilstoši normatīvo aktu regulējumam vai 

aktuālajam tirgus cenas līmenim. 

4.6. Nomājot nekustamo īpašumu nomniekam ir pieejami komunālie pakalpojumi, kuru 

saņemšanu nodrošina iznomātājs, kā arī ir tiesības saņemt citus pakalpojumus tieši no 

pakalpojumu sniedzēja, slēdzot ar to līgumu, ja tas nepasliktina nekustamā īpašuma 

tehnisko, funkcionālo un vizuālo stāvokli un ir saņemta iznomātāja rakstiska atļauja. 

4.7. Nomājot nekustamo īpašumu nomniekam papildus nomas maksai nomniekam jāsedz 

komunālo un citu pakalpojumu, kuru saņemšanu nodrošina iznomātājs. Pakalpojumi,  

kuri tiek saņemti, nomājot vai iznomājot nekustamo īpašumu, tiek uzskaitīti katrā 

konkrētā nomas līgumā.  

 

5. Nomas līguma noslēgšana 

5.1. Līgumus par nekustamā īpašuma iznomāšanu un nomu slēdz Kapitālsabiedrības valdes 

loceklis. 

5.2. Nekustamā īpašuma nomas līgumā tiek atrunāti sekojoši pamatnoteikumi: 

5.2.1. līguma priekšmets; 

5.2.2. nekustamā īpašuma izmantošanas mērķis; 

5.2.3. līguma termiņš; 

5.2.4. nomas maksa, citi maksājumi un norēķinu kārtība; 

5.2.5.  nekustamā īpašuma nodošana; 

5.2.6. nekustamā īpašuma lietošana un apsaimniekošana; 

5.2.7. iznomātāja un nomnieka tiesības un pienākumi; 

5.2.8. līguma grozījumi un pagarināšana, līguma izbeigšana; 

5.2.9. iznomātāja un nomnieka atbildība un strīdu izskatīšana; 

5.2.10. iznomātāja un nomnieka juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti. 

 

6. Noslēguma jautājumi 

 

6.1.  Par šo Noteikumi izpildi un aktualizāciju atbildīga ir Kapitālsabiedrības valdes loceklis.  

 

 

SIA “Ādažu Ūdens” 

Valdes loceklis                                                                                                             A.Dundurs 

 

 


