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Apstiprināts 
Izsoles komisijas 2021.gada 17.septembra sēdē 

Protokols Nr. 1  

NEDZĪVOJAMO TELPU LOKA MAĢISTRĀLĒ 29, JELGAVĀ  

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOLIKUMS  

1. Vispārīgie noteikumi   
1.1.Izsole tiek rīkota saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97   

„Publiskas  personas  mantas  iznomāšanas  noteikumi”.  

1.2.Nomas tiesību rakstisko izsoli organizē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības 
iestādes „Jelgavas Pārlielupes pamatskola” apstiprinātā izsoles komisija (turpmāk - Komisija).   

2. Izsoles objekts   
2.1.Izsoles  objekts  ir  Jelgavas  valstspilsētas  pašvaldības  izglītības  iestādes  „Jelgavas  

Pārlielupes pamatskola” telpas, kas atrodas ēkā Loka maģistrālē 29, Jelgavā:   

2.1.1. Telpa Nr.257 un Nr.258 ar kopējo platību 13,3 m², kas tiek izsolītas pirmajā 

rakstiskajā izsolē;  

2.1.2. Telpa Nr. 251.,Nr.252., Nr.259., Nr.260 ar kopējo platību 32,1 m², kas tiek izsolītas 

pirmajā rakstiskajā izsolē;  

2.1.3. Telpa Nr.253., Nr.254., Nr.255., Nr.245., Nr.246. un Nr.247 ar kopējo platību 38,6 

m², kas tiek izsolītas pirmajā rakstiskajā izsolē;  

2.2.Telpu lietošanas mērķis – sabiedriskie pakalpojumi.  

2.3.Telpu Nr.257 un Nr.258 nosacītā nomas maksa tiek noteikta 2,40 EUR (divi eiro un 

četrdesmit centi) bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī, Telpu Nr. 251.,Nr.252., 

Nr.259., Nr.260, Nr.253., Nr.254., Nr.255., Nr.245., Nr.246. un Nr.247 nosacītā nomas 

maksa tiek noteikta 2,20 EUR (divi eiro un divdesmit centi) bez PVN par vienu 

kvadrātmetru mēnesī. Nomas maksa aprēķināta saskaņā ar Latvijas īpašumu vērtēšanas 

standartiem.   

2.4.Telpu nomas tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no nomas līguma noslēgšanas dienas, ar 
tiesībām pagarināt nomas līgumu nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 gadus.    

3. Informācijas publicēšanas kārtība un telpu apskate  
3.1.Pretendenti ar nolikumu var iepazīties Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādē 
„Jelgavas Pārlielupes pamatskola”, Loka maģistrālē 29, Jelgavā, darba dienās no plkst. 08:00 
līdz 15:00  skolas kancelejā.  

3.2.Nolikums un visi saistītie dokumenti pretendentiem ir brīvi un tieši pieejami mājas lapā 
https://jppsk.lv/.   
3.3.Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par Izsoli - Komisijas 
priekšsēdētāja Ilze Arbidane, tālrunis 63020275, e-pasts jppsk@izglitiba.jelgava.lv. 
3.4.Jautājumu (-s) par nolikumu pretendents nosūta elektroniski uz šī nolikuma 3.3.punktā 
norādīto e-pasta adresi. Atbildes tiks nosūtītas pretendentam, kas uzdevis jautājumu un 
publicētas  Pasūtītāja  mājaslapā  https://jppsk.lv/.  Uzskatāms,  ka  pretendents  ir saņēmis 
atbildes ar to ievietošanas brīdi Pasūtītāja mājas lapā https://jppsk.lv/.  
3.5.Pasūtītājs  un  Pretendents  ar  informāciju  apmainās  rakstiski  latviešu  valodā,  nosūtot 
informāciju šādā secībā - elektroniski (uz pretendenta norādīto e-pasta adresi), pa pastu (uz 
pretendenta norādīto juridisko adresi).  

https://jppsk.lv/
https://jppsk.lv/
mailto:jppsk@izglitiba.jelgava.lv
http://www.6vsk.jelgava.lv/
http://www.6vsk.jelgava.lv./
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3.6.Pretendentiem 2021.gada 28.septembrī plkst.15:00 tiek nodrošināta telpu apskate. Sava 
dalība jāpiesaka Komisijas priekšsēdētājai Ilzei Arbidanei, vismaz vienu darba dienu iepriekš.  

4. Pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas laiks un vieta   
4.1.Pretendenti pieteikumus iesniedz personīgi vai ar kurjerpastu līdz 2021.gada 4. oktobrim 
plkst. 15:00, Jelgavas valstspilsētas  pašvaldības  iestādes  „Jelgavas  Pārlielupes pamatskola”  
kancelejā.  

4.2.Pieteikumu  atvēršana notiek  Jelgavas  valstspilsētas  pašvaldības  iestādes  „Jelgavas  
Pārlielupes pamatskola” direktora  kabinetā tūlīt  pēc  pieteikumu  iesniegšanas termiņa beigām.   

4.4.Ja  pieteikums  iesniegts  pēc  norādītā  pieteikumu  iesniegšanas  termiņa  beigām,  to 
piereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.  

5. Iesniedzamie dokumenti dalībai izsolē   
5.1. Pieteikumā iesniedz šādus dokumentus:  

5.1.1. Pieteikumu izsolei (1.pielikums);  

5.1.2. Finanšu pieteikumu (2.pielikums);  
5.1.3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju / privātpersonas pases kopiju;   

5.1.4. Uzņēmuma reģistra lēmuma kopiju;  
5.1.5. Uzņēmuma / privātpersonas bankas rekvizīti;  

5.1.6. Uzņēmuma pārstāvja pases kopiju.  

5.2. Pieteikuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti 
drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu, kas apstiprināts saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem,  latviešu  valodā.  Par  dokumentu  tulkojuma  atbilstību  oriģinālam  atbild 
Pretendents.  

5.3. Pieteikumu  paraksta  persona,  kura  likumiski  pārstāv  vai  ir  pilnvarota pārstāvēt 
Pretendentu.   

5.4. Pretendents iesniedz vienu pieteikuma oriģinālu un vienu kopiju, kas ievietots slēgtā 
iesaiņojumā. Uz iesaiņojuma jānorāda „Pieteikums  nedzīvojamo  telpu  Loka  maģistrālē  
29,  Jelgavā  nomas  tiesību  izsolei”, Pretendenta  nosaukums,  adrese,  uzraksts  Neatvērt  
līdz  2021.gada  4.  oktobra  plkst. 15:00”.   

5.5. Iesniegtie pieteikumi Izsoles pretendentiem netiek atdoti atpakaļ.  
5.6. Ziņas par pretendentiem un to skaitu netiek izpaustas līdz pat Izsoles sākumam. Par ziņu 

neizpaušanu atbildīga ir Komisija.  

6. Izsoles norise  
6.1.Pieteikumu  atvēršana  notiks  2021.gada 4.  oktobrī  plkst. 15:00 Jelgavas  valstspilsētas 
pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Pārlielupes pamatskola” direktora kabinetā, 
Loka maģistrālē 29, Jelgavā.  
6.2.Pirms Izsoles sākuma Pretendenti vai to pilnvarotās personas Izsoles telpā uzrāda pasi vai 
citu personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru. 
Pretendents  (pilnvarotais  pārstāvis)  paraksta  rakstveida  apliecinājumu  par  viņa piekrišanu 
Izsoles noteikumiem.  

6.3.Izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs.  
6.4.Komisija  publikācijā  norādītajā  pieteikumu  atvēršanas  datumā,  laikā  un  vietā 
klātesošajiem paziņo, ka sākusies Izsole un pieteikumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šī 
paziņojuma  vairs  netiek  pieņemti  ne  personiski  iesniegti,  ne  arī  pa  pastu  atsūtītie 
pieteikumi.  

6.5.Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kas radītu ieinteresētību 
kāda konkrēta pretendenta izvēlē.  

6.6.Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā.  
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6.7. Komisijas  priekšsēdētājs  pēc  pieteikumu  atvēršanas  nosauc  Pretendentu,  pieteikuma 
iesniegšanas datumu un laiku, kā arī Pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru.   

6.8. Ja uz nomas tiesībām pretendē tikai viens Pretendents, nomas tiesības iegūst šis vienīgais 
Izsoles Pretendents par piedāvāto nomas maksas apmēru un ja tā piedāvājums atbilst visām 
nolikuma prasībām.  

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

6.9.1. turpina  izsoli,  pieņemot  rakstiskus  pieteikumus  no  Pretendentiem  vai  to 

pārstāvjiem,  kuri  piedāvājuši  vienādu  augstāko  nomas  maksu,  ja  tie  piedalās 

pieteikumu atvēršanā, un organizē pieteikumu tūlītēju atvēršanu;   

6.9.2. Pretendentus,  kuri  piedāvājuši  vienādu  augstāko  nomas  maksu, lūdz rakstiski  

izteikt  savu  pieteikumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot pieteikumu 

iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.  

6.10. Ja  pieteikumā  nav  iekļauta  šo  noteikumu  5.nodaļā  minētā  informācija  vai  
pieteikumā piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nosacīto nomas maksas 
apmēru, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no dalības Izsolē un nomas 
pieteikumu neizskata.  

7. Izsoles rezultātu apstrīdēšanas kārtība  

Sūdzības  par  izsoles  rezultātiem  vai  Komisijas  darbu  iesniedzamas  Jelgavas  valstspilsētas 

pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” vadītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu 

laikā pēc rezultātu paziņošanas dienas.   

8. Nomas līguma noslēgšana   
8.1.Pretendentam, kurš ir piedāvājis visaugstāko nomas maksu, 7 (septiņu) darbdienu laikā pēc 
izsoles rezultātu paziņošanas ar Iznomātāju ir jānoslēdz nomas līgums.   

8.2.Gadījumā, ja nomas līgums netiek noslēgts, nomas tiesības tiek piedāvātas iegūt izsoles 

pretendentam, kurš ir piedāvājis pēdējo nomas maksu pirms visaugstākās piedāvātās nomas 

maksas. Nomas  līgums  ar  nākamo  Pretendentu  ir  slēdzams,  ja  nākamais Pretendents  

piekrīt  parakstīt  nomas  līgumu  divu  nedēļu  laikā  pēc  pieteikuma saņemšanas. Ja 

Pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, tas 

jāparaksta 7 (septiņu) darbdienu laikā.  

9. Cita informācija  
9.1.Komisija pildot savus pienākumus ir tiesīga pieaicināt ekspertus.  

9.2.Komisija  ir  tiesīga  pārtraukt  izsoles  procedūru  jebkurā  brīdī,  ja  tam  ir  objektīvs 
pamatojums.  

9.3.Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski 
pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.  

 

 

Komisijas priekšsēdētāja      I.Arbidane  
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Nedzīvojamo telpu Loka maģistrālē 29, Jelgavā   

nomas tiesību izsoles nolikuma  

1.pielikums  

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI 

NEDZĪVOJAMO TELPU LOKA MAĢISTRĀLĒ 29, JELGAVĀ 

NOMAS TIESĪBU IZSOLEI 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nedzīvojamo telpu Loka maģistrālē 29, Jelgavā izsoles 
komisijai  

Saskaņā ar izsoles nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:  

1. ____________(pretendenta uzņēmuma nosaukums/fiziskas personas vārds uzvārds ) piekrīt 

izsoles  nolikuma  noteikumiem,  tai  skaitā,  tehniskajai  specifikācijai  un  garantē  nolikuma 

prasību izpildi. Izsoles noteikumi ir skaidri un saprotami.   

2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu.   

3. Pretendentam  Latvijā  nav  nodokļu  vai  valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligāto  iemaksu 

parādi.  
4. Visas pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas.   

Pretendenta nosaukums/fiziskas personas vārds un uzvārds: ____________________________  

Reģistrēts ____________________________________________________________________    

(kur, kad, reģistrācijas Nr.)  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr./fiziskai personai personas kods _____________________ 

Juridiskā adrese/deklarētā dzīves vietas adrese:  Bankas rekvizīti 

_______________________________ ____________________________________________  

 

telefona numurs:  _____________e-pasta adrese: ____________________________________ 

Datums _____________  

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs _________________  

___________________________________ _______________________________________ 
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Nedzīvojamo telpu Loka maģistrālē 29, Jelgavā   

nomas tiesību izsoles nolikuma  

2.pielikums  

 

 

FINANŠU PIETEIKUMS 

NEDZĪVOJAMO TELPU LOKA MAĢISTRĀLĒ 29, JELGAVĀ 

NOMAS TIESĪBU IZSOLEI 

 

  

Piedāvātā telpu nomas 

maksa EUR par  

kvadrātmetru mēnesī  

(bez PVN)  

PVN, EUR  

Kopējā piedāvātā Telpu nomas 

maksa, EUR par  kvadrātmetru 

mēnesī  

(ar PVN)  

   

(___________________________________________________________________) 

Kopējā piedāvātā telpu nomas maksa par kvadrātmetru mēnesī vārdiem ar PVN 

_____________________________________________________  

Paraksts ___________________________________________  

Vārds, uzvārds _______________ ________________  

_________________________________________ ______________________________ 

Amats, pilnvarojums  

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2021.gada ___.septembrī 

z.v. 
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Nedzīvojamo telpu Loka maģistrālē 29, Jelgavā   

nomas tiesību izsoles nolikuma  

3.pielikums  

PROJEKTS   

Nedzīvojamo telpu nomas līgums  

  

Jelgavā       2021.gada ________  

 

Jelgavas  valstspilsētas  pašvaldības  izglītības  iestāde  „Jelgavas  Pārlielupes pamatskola”,  

reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese  Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV – 3001 (turpmāk – 

Iznomātājs), direktores Ilzes Arbidanes personā, kas rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un  

_________________________________________________  (turpmāk  –  Nomnieks),  no  otras puses, 

turpmāk tekstā abi kopā Puses, saskaņā ar nedzīvojamo telpu grupas Loka maģistrālē 29, Jelgavā, 2021. 

gada _ oktobra nomas izsoles rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk– Līgums) un vienojas par 

sekojošo:   

 

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks nomā nedzīvojamo telpu grupu (1.pielikums) ar kopējo platību 

__ m²  (turpmāk– Telpas), kas atrodas ēkā Loka maģistrāle 29, Jelgavā (turpmāk – Ēka), ar mērķi 

– sabiedrisko pakalpojumu sniegšana.  

2. Telpas  Nomniekam  tiek  nodotas  ar  pieņemšanas  –  nodošanas  aktu,  kas  ir  Līguma 

neatņemama  sastāvdaļa.  Nomnieks,  parakstot  Līgumu,  apliecina,  ka  Telpu  stāvoklis 

Nomniekam ir zināms un ka tam nav pretenziju.  

 

II. NOMNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

3. Nomnieks  izmanto un lieto  Telpas  atbilstoši  Līguma  1.punktā  norādītajam  mērķim, saskaņā 

ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Nomnieka piedāvājumu izsolei un Līgumu.   

4. Nomnieks maksā nomas maksu par Telpu izmantošanu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.   

5. Nomnieks drīkst Telpas nodot apakšnomā tikai ar Iznomātāja rakstveida piekrišanu.  

6. Nomnieks  uztur  Telpas  kārtībā,  kā  arī  saudzīgi  izturas  pret  Ēku  un  tai pieguļošo teritoriju.   

7. Izbeidzot līgumiskās attiecības, Nomnieks atdod Iznomātājam Telpas ne sliktākā stāvoklī, kā tās 

bija pieņemtas, neņemot vērā to dabisko nolietojumu.  

8. Ja uz Telpu atbrīvošanas brīdi to stāvoklis ir pasliktinājies, tad Nomniekam ir jāveic Telpu 

remonts pēc plāna, kas saskaņots ar Iznomātāju vai jāapmaksā remonta vērtība, ja Iznomātājs tam 

piekrīt.  

9. Nomniekam ir pienākums ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus, kā arī 

Iznomātāja norādījumus.  

10. Nododot Telpas Iznomātājam, Nomnieks apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar Telpu 

atbrīvošanu.   

11. Nomnieks Telpas atbrīvo 15 dienu laikā pēc līgumisko attiecību izbeigšanas.  

12. Pārtraucot Līguma darbību, Telpu nodošana notiek ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kas ir 

Līguma neatņemama sastāvdaļa.  

13. Ja 30 dienu laikā pēc Līguma termiņa beigām Nomnieks nav atbrīvojis Telpas, tajās esošās 

mantas Puses uzskata  par pamestām un  Iznomātājam ir tiesības rīkoties ar tām pēc saviem 

ieskatiem.  

14. Atstājot  Telpas, Nomnieks  ir  tiesīgs  paņemt  tikai  tās  viņam  piederošās  mantas  un  tikai  tos  

Telpu uzlabojumus,  kurus  var  atdalīt  neveicot  Telpu  ārējā  izskata  un  tehniskā  stāvokļa  

bojāšanu. Kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem, kuri paliek Telpās, Nomnieks var 

prasīt tikai tajā gadījumā, ja šie uzlabojumi iepriekš bijuši rakstveidā saskaņoti ar Iznomātāju, un 

Iznomātājs rakstveidā ir izteicis savu piekrišanu tos kompensēt.  
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15. Līguma darbības laikā Nomnieks ir atbildīgs par visu to personu rīcību, kuras atrodas Telpās.  

16. Nomnieks saskaņo darba laikus ar Iznomātāju.  

17. Nomnieks par saviem līdzekļiem veic remontdarbus iznomātajās Telpās, ja viņa vainas dēļ 

notikusi avārija, bojātas inženierkomunikācijas vai pašas Telpas.   

18. Nomniekam  ir  tiesības  netraucēti  lietot  Telpas  visu  Līguma  darbības  laiku,  ievērojot 

Līguma nosacījumus.   

19. Nomniekam tiesības lietot Telpas rodas Telpu nodošanas brīdī, saskaņā ar Līgumā noteikto 

kārtību.  

20. Lai sagatavotu Telpas izmantošanai Līguma 1.punktā minētajam mērķim, Nomniekam ir tiesības 

par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamo remontu. Par jebkādiem kapitālā remonta, 

pārplānošanas,  ieguldījumu  vai  pārbūves  darbiem  pirms  to  izdarīšanas  Nomnieks  rakstveidā  

vienojos  ar  Iznomātāju,  un  patstāvīgi  saņem  šo  darbu  veikšanai  nepieciešamās attiecīgo 

institūciju atļaujas.   

21. Atstājot Telpas, Nomniekam ir tiesības paņemt līdzi sev piederošo īpašumu, kā arī Telpu 

atdalāmos uzlabojumus, nepasliktinot Telpu  ārējo  izskatu.  Par  neatdalāmajiem  Telpu  

uzlabojumiem,  kurus  Nomnieks  veicot  ir rakstiski saskaņojis ar Iznomātāju un kurus Nomnieks 

atstāj Telpās, viņam ir tiesības pieprasīt Iznomātājam  kompensāciju.  Par  kompensācijas  

apmēru,  veidu  un  kārtību  tiek  sagatavota atsevišķa rakstveida vienošanās, kas ir Līguma 

neatņemama sastāvdaļa.  

22. Nomniekam  ir  tiesības  izmantot  Ēkas  fasādi  izkārtņu  izvietošanai  un  Ēkai  piegulošo 

teritoriju  reklāmas  nesēja  izvietošanai,  iepriekš  saskaņojot  ar  Iznomātāju  un  attiecīgajām 

institūcijām.   

 

III. IZNOMĀTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

23. Iznomātājs  5  (piecu)  darba  dienu  laikā  no  Līguma  parakstīšanas  nodot Nomniekam 

lietošanā Telpas.   

24. Iznomātājs netraucē Nomniekam izmantot Telpas Līguma 1.punktā minētajam mērķim.   

25. Iznomātājs nodrošina Nomniekam komunālos un citus pakalpojumus, kas nepieciešami Telpu 

normālai ekspluatācijai.  

26. Saskaņojot ar Nomnieku, Iznomātājs ir tiesīgs veikt  Telpu  apskati.  

27. Iznomātājam  ir  tiesības  lauzt  Līgumu  saskaņā  ar  Līguma  noteikumiem  un  Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

28. Iznomātājs ir tiesīgs veikt nepieciešamās darbības, lai atbrīvotu Telpas līgumisko attiecību 

izbeigšanās gadījumā. 

29. Ārkārtēju  apstākļu  gadījumā  Iznomātājam  ir  tiesības  iekļūt  Telpās  bez  iepriekšēja 

brīdinājuma.  

 

IV. GARANTIJAS  

30. Iznomātājs  garantē,  ka  viņam  ir  tiesības  slēgt  Līgumu  atbilstoši  tajā  minētajiem 

noteikumiem, kā arī to, ka Telpas Līguma noslēgšanas brīdī nav ieķīlātas, nav pārdotas, nav 

iznomātas, nav strīdu priekšmets un nav nekādā citādā veidā apgrūtinātas.   

31. Iznomātājs garantē, ka Nomnieks var brīvi un bez Iznomātāja jebkāda veida pārtraukumiem vai 

traucējumiem izmantot Telpas atbilstoši Līgumā minētajiem noteikumiem.  

 

V. NOMAS MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA  

32. Nomas maksa par Telpām ir ____ EUR (___________ euro) mēnesī,  ņemot vērā, ka 1m²  

mēnesī maksā _____ EUR.  

33. Līguma  32.punktā  noteiktā  nomas  maksa  uz  Iznomātāja  norādīto  norēķinu  kontu 

Nomniekam jāsamaksā 15 dienu laikā pēc Iznomātāja izsniegtā rēķina dienas.  

34. Par  Līgumā  noteikto  nomas  maksājuma  nokavējumu  Nomnieks  maksā  iznomātājam 

līgumsodu  0,1%  (viena  desmitā  daļa  procenta)  apmērā  no  maksājamās  summas  par  katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pamatparāda summas.  
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35. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no citu saistību pildīšanas.  

36. Nomas  maksu  atbilstoši  Līgumam  sāk  aprēķināt  ar  dienu,  kad  Telpas  ir  nodotas 

Nomniekam.  

37. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas 

maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā, ja:   

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

maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo 

nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;   

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

nodokli  apliekamās  Telpas  vai  to  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.  

 

VI. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN LAUŠANAS KĀRTĪBA  

38. Līgums var tikt grozīts un/vai papildināts. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti 

rakstiski, pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.  

39. Nomnieks jebkurā laikā drīkst lauzt Līgumu vienpusējā kārtā, brīdinot Iznomātāju par to vienu 

mēnesi iepriekš. Šādā gadījumā Nomnieks samaksā nomas maksu līdz Telpu atbrīvošanai.  

40. Iznomātājam,  neatlīdzinot  Nomnieka  zaudējumus,  kas  saistīti  ar  Līguma  pirmstermiņa 

izbeigšanu un Nomnieka izdevumiem par Telpām, ir tiesības pārtraukt Līguma darbību pirms 

termiņa, brīdinot par to Nomnieku vienu mēnesi pirms Līguma laušanas, ja:  

40.1. Nomnieks Telpas izmanto citam mērķim nekā tas ir paredzēts Līgumā vai arī pārkāpj Telpu 

izmantošanas noteikumus;  

40.2. Nomnieka darbības dēļ tiek bojātas Telpas;  

40.3. Nomnieks bez Iznomātāja un citu kompetentu iestāžu atļaujas pārbūvē Telpas;  

40.4. Nomnieks bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodod Telpas apakšnomā;  

40.5. Nomnieks vairāk kā mēnesi nemaksā nomas maksu vai nenorēķinās par komunālajiem un 

apsaimniekošanas pakalpojumiem.  

41. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku trīs mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties 

no Līguma, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu,  

ja  Telpas  iznomātājam  nepieciešams  sabiedrisko  vajadzību  nodrošināšanai  vai normatīvajos 

aktos noteikto publisko funkciju veikšanai. Šādā gadījumā Iznomātājs, ievērojot Civillikumu un 

Līguma normas, atlīdzina Nomnieka nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko Nomnieks taisījis 

Līguma darbības laikā.  

 

VII. STRĪDU RISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA  

42. Visas pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar Līgumu, Puses risina sarunu ceļā. Ja 

domstarpības nav iespējams atrisināt sarunu ceļā 30 dienu laikā, tad Puses tās risina Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā.  

43. Puses, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem, ir viena otrai materiāli atbildīgas par Līguma 

saistību neizpildi, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem.  

44. Ja Nomnieks pienācīgi nepilda Līguma noteikumus, tas ir pilnībā materiāli atbildīgs par visiem 

zaudējumiem, kas nodarīti Iznomātājam vai trešajām personām.  

45. Telpu ekspluatācijā Nomnieka vainas vai neuzmanības dēļ radušos zaudējumus atlīdzina 

Nomnieks.  

46. Par  zaudējumu  atlīdzību,  ko  nodarījušas  trešās  personas,  Puses  ņem  vērā  Civillikuma 

normas.  

47. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pildīšanas.  

48. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ja tas notiek 

nepārvaramas varas dēļ (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, 

iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski 
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ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā), 

kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst.  

49. Ja  Nomnieka  darbības  vai  bezdarbības  rezultātā  Iznomātājam  tiek  aprēķinātas  soda 

sankcijas,  t.sk.  saistītas  ar  neatbilstošu  Telpu  izmantošanu,  atbildība  par  šādām  sankcijām 

pilnībā tiek uzlikta Nomniekam.  

 

VIII. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN TĀ DARBĪBAS TERMIŅŠ  

50. Līgums  stājas  spēkā  ar  tā  parakstīšanas  dienu  un  ir  noslēgts  līdz  2026. gada  30. 

septembrim.  

51. Telpu nomas tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas dienas, ar tiesībām pagarināt 

nomas līgumu nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 gadus.    

52. Telpu lietošanas tiesības Nomniekam rodas ar  Telpu nodošanas dienu (pieņemšanas – nodošanas 

akts).  

 

IX. CITI NOTEIKUMI  

53. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par 

Līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad par tām 

rakstiski vienojušās abas Puses. 

54. Līgums ir saistošs Pušu juridiskajiem tiesību un saistību pārņēmējiem. 

55. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē pārējos Līguma 

noteikumus.   

56. Ja kāda no Pusēm maina savus rekvizītus, tad tai par izmaiņām otrai Pusei jāpaziņo nedēļas laikā.  

57. Līgums ir sagatavots uz 4 (četrām) lapas pusēm divos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam.  

Līguma kopija tiek iesniegta JVPI „Jelgavas izglītības pārvalde”.  

X. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI:  

IZNOMĀTĀJS   NOMNIEKS 

JVPII „Jelgavas Pārlielupes pamatskola”   

Loka maģistrāle 29, Jelgava  

Reģ. Nr.90000074738  

Banka: A/S SEB banka  

Konta Nr.LV07UNLA0008014130203  

________________ /I. Arbidane/     _______________ /V.Uzvārds/  

z.v.  z.v.  


