
 

SMILTENES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 
Smiltenē 

2020.gada 25.novembrī 
Apstiprināti 

ar Smiltenes novada domes 

2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.684 

(protokols Nr.21, 35.§.)  
 

Izsoles noteikumi 

nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsolei karsto dzērienu automāta iekārtu izvietošanai  

Smiltenes novada pašvaldības ēkās 

 
Izdoti saskaņā ar 20.02.2018.  

Ministru kabineta noteikumiem Nr.97  

“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 

 

1. Vispārīgi noteikumi 
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota pirmreizēja rakstiska Smiltenes novada domei piederošu 

nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli karsto dzērienu automāta iekārtu izvietošanai 

uz 2 (diviem) gadiem šādās vietās: 

1.1.1. Smiltenes novada Kultūras centra ēkā Gaujas ielā 1, Smiltenē (turpmāk – Objekts 1); 

1.1.2. Smiltenes novada Sporta centra ēkā Gaujas ielā 1, Smiltenē (turpmāk – Objekts 2); 

1.1.3. Smiltenes novada Sporta centra “Sporta kompleksa” ēkā “Kalnamuižā”, Smiltenes pagastā, 

Smiltenes novadā (turpmāk – Objekts 3).  

1.2. Izsole notiek ievērojot likumu “Par pašvaldībām”, 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumus 

Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un citus spēkā esošos normatīvos aktus.  

1.3. Izsoli organizē Smiltenes novada dome. Izsoli rīko Smiltenes novada domes Pašvaldības mantas 

novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk – Komisija). 

1.4. Izsoles sludinājums tiek publicēts Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā internetā www.smiltene.lv 

(sadaļā: https://smiltene.lv/pasvaldiba/pazinojumi/izsoles/).  

1.5. Ar izsoles noteikumiem izsoles pretendenti var iepazīties Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā 

internetā: http://smiltene.lv (sadaļā: https://smiltene.lv/pasvaldiba/pazinojumi/izsoles/). 

 

2. Izsoles priekšmets un nomas maksas apmērs 
2.1. Izsoles priekšmets:  

2.1.1. Objekts 1 – Smiltenes novada Kultūras centra ēkas Gaujas ielā 1, Smiltenē, (kad.apz.9415 008 

0406 001) 1.stāva vestibila daļa 2 m2 platībā. Nomas objekta izvietojums atspoguļots nomas tiesību 

izsoles noteikumiem pievienotajā izkopējumā no ēkas inventarizācijas lietas (1.pielikums); 

2.1.2. Objekts 2 – Smiltenes novada Sporta centra ēkas Gaujas ielā 1, Smiltenē, (kad.apz.9415 008 

0406 003) vestibila daļa 2 m2 platībā blakus ģērbtuvei. Nomas objekta izvietojums atspoguļots nomas 

tiesību izsoles noteikumiem pievienotajā izkopējumā no ēkas inventarizācijas lietas (2.pielikums); 

2.1.3. Objekts 3 – Smiltenes novada Sporta centra “Sporta komplekss” ēkas “Kalnamuižā”, 

Smiltenes novadā, (kad.apz.9480 006 0084 006) vestibila daļa 2 m2 platībā. Nomas objekta 

izvietojums atspoguļots nomas tiesību izsoles noteikumiem pievienotajā izkopējumā no ēkas 

inventarizācijas lietas (3.pielikums) (turpmāk tekstā visi kopā arī – Objekti).  

2.2. Iznomājamo Objektu nosacītās nomas maksas apmērs: 

2.2.1. Par Objektu 1 - 8,19 EUR (astoņi euro un deviņpadsmit centi);  

2.2.2. Par Objektu 2 -  7,95 EUR (septiņi euro un deviņdesmit pieci centi);  

2.2.3. Par Objektu 3 - 17,17 EUR (septiņpadsmit euro un septiņpadsmit centi).  
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2.3. Izsoles solis ir 5,00 EUR (pieci euro un nulle centi).  
2.4. Nomniekam nav tiesības nodot nomas Objektus apakšnomā.   

 

3. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība 
3.1. Par Nomas tiesību izsoles dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas personas, kā arī fiziskas personas, 

kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus. 

3.2. Nomas objektu neiznomā nomas tiesību pretendentam, ja pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas 

dienas iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis ar to citu līgumu par īpašuma lietošanu, tāpēc ka nomas tiesību 

pretendents nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus, vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata 

tiek izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu nomas tiesību pretendenta rīcības dēļ. 

3.3. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda: 

3.3.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, bet juridiskai 

personai, personālsabiedrībai – nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese; 

3.3.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds un personas kods (ja ir); 

3.3.3. oficiālā elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adrese (ja ir); 

3.3.4. nomas objekts, nekustamajam īpašumam arī adrese, kadastra apzīmējums un platība; 

3.3.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā, tai skaitā norāda, vai un kāda veida saimniecisko 

darbību ir plānots veikt; 

3.3.6. piedāvātais nomas maksas apmērs; 

3.3.7. nomas tiesību pretendenta piekrišana, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt 

un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta kavētajiem maksājumiem 

un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datubāzēm. 

3.4. Juridiskā persona pieteikumam pievieno pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja to pārstāv 

persona, kurai nav paraksta tiesību. 

3.5. Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis nepatiesas 

ziņas, Komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības izsolē un pieteikumu 

neizskata. 

3.6. Starp nomas tiesību izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt nomas tiesību 

izsoles rezultātu un gaitu. 

3.7. Visi dokumenti izsolei iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno 

notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.  

3.8. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izsoles pretendents izsolei iesniedz slēgtā aploksnē. Uz 

aploksnes norāda: saņēmējs – Smiltenes novada dome, iesniedzējs – pretendents: vārds, uzvārds, norāde 

“Nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiskai izsolei karsto dzērienu automāta iekārtu izvietošanai 

Smiltenes novada pašvaldības ēkās”, kā arī norāde “Neatvērt līdz izsoles komisijas atvēršanas sēdes 

sākumam - 2021.gada 13.janvāra pulksten 11:15”. Pieteikumam pievieno Noteikumos minētos 

dokumentus.  

3.9. Ar pieteikuma iesniegšanu ir uzskatāms, ka izsoles pretendents: 

3.9.1. piekrīt izsoles noteikumiem; 

3.9.2. piekrīt Komisijas veiktajai personas datu apstrādei izsoles mērķim; 

3.9.3. piekrīt, ka Komisija saziņai ar pretendentu izmantos pretendenta pieteikumā norādīto e-pasta 

adresi.   

3.10. Pieteikumu izsolei un savu piedāvājumu izsolei līdz 2021.gada 13.janvāra pulksten 11:00 izsoles 

pretendenti var iesniegt: 

3.10.1. nododot tieši Smiltenes novada domei Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 

centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, 

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; 

vai  

3.10.2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.  

3.11. No izsoles pretendentiem saņemtos pieteikumus reģistrē to saņemšanas secībā, norādot izsoles 

pretendentu, saņemšanas datumu un precīzu saņemšanas laiku. Personiski iesniegtie vai pa pastu atsūtītie 

piedāvājumi rakstiskai izsolei tiek glabāti slēgtās aploksnēs līdz izsolei.  

3.12. Pēc Noteikumu 3.9.punktā noteiktā laika pieteikumi izsolei netiek pieņemti un tiek nosūtīti atpakaļ 

izsoles pretendentam neatvērti.  

3.13. Ziņas par saņemtajiem izsoles pretendentu pieteikumiem, kā arī par izsoles dalībnieku sarakstā 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neizpauž līdz izsoles sākumam.  

 



4. Izsoles veids, vieta un laiks 
4.1. Izsole ir rakstiska izsole ar augšupejošu soli.  

4.2. Izsole notiek 2021.gada 13.javārī pulksten 11:00 Smiltenes novada domē (adrese: Dārza iela 3, 

Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729), domes sēžu zālē (1.stāvā). 

 

5. Izsoles kārtība 
5.1. Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norādāms, ka pieteikums iesniegts rakstiskai izsolei, 

kā arī norādāms nomas objekts, nekustamajam īpašumam arī atrašanās vieta, kadastra apzīmējums un 

nomas tiesību pretendents. 

5.2. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un laiku, kā 

arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam. 

5.3. Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā 

termiņā. Pēc šī termiņa pieteikumi netiek pieņemti. 

5.4. Pieteikumu atvēršanu publikācijā norādītajā datumā, laikā un vietā rīko Komisija. 

5.5. Komisija publikācijā norādītajā pieteikumu atvēršanas datumā, laikā un vietā klātesošajiem paziņo, ka 

sākusies izsole. 

5.6. Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā. 

5.7. Komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc nomas tiesību pretendentu, pieteikuma iesniegšanas 

datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru un parakstās uz 

pieteikuma (parakstās arī pārējie Komisijas locekļi). Nomas pieteikumu atvēršanu protokolē. Mutiskie 

piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti. 

5.8. Ja pieteikumā nav iekļauta Noteikumu 3.3.punktā minētā informācija, uz nomas tiesību pretendentu 

attiecas šo Noteikumu 3.2.punkta nosacījumi, nomas tiesību pretendents neatbilst Noteikumos minētajiem 

iznomātāja nosacījumiem vai nomas pieteikumā piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto 

nomas objekta nosacīto nomas maksas apmēru, Komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta 

izslēgšanu no dalības rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskata. 

5.9. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu un nomas tiesību pretendentu atbilstību šo 

Noteikumu prasībām un publicētajiem iznomāšanas nosacījumiem, pēc pieteikumu atvēršanas paziņo laiku 

un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskās izsoles rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu 

pieteikumu atvēršanas paziņo, ka rakstiskā izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nomas maksu un 

nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Rakstiskās izsoles 

rezultātu paziņošanu protokolē. 

5.10. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu 

augstāko nomas maksu, Komisija veic vienu no šādām darbībām: 

5.10.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no nomas tiesību pretendentiem vai to pārstāvjiem, 

kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās pieteikumu atvēršanā, un organizē 

piedāvājumu tūlītēju atvēršanu; 

5.10.2. rakstiski lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, izteikt 

rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas 

un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību. 

5.11. Ja neviens no nomas tiesību pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, 

neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar šo Noteikumu 5.10.punktu, 

iznomātājs pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā minētajiem pretendentiem slēgt nomas līgumu 

atbilstoši to nosolītajai nomas maksai. 

5.12. Ja rakstiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs 

ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par piedāvāto nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles 

sākumcenu. 

5.13. Iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un 10 (desmit) darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu 

paziņošanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu Noteikumu 1.4., 1.5.punktā 

norādītajā tīmekļvietnē. 

5.14. Ja publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību pretendents nav 

pieteicies, iznomātājs var pazemināt nomas objekta nosacīto nomas maksu ne vairāk kā par 20 (divdesmit) 

procentiem un rīkot atkārtotu izsoli, ievērojot šo Noteikumu 1.4.punktā minēto informācijas publicēšanas 

kārtību. Pēc otrās nesekmīgās izsoles, rīkojot trešo izsoli, izsoles sākumcenu var samazināt ne vairāk kā 

par 60 (sešdesmit) procentiem no sākotnējā nosacītā nomas maksas apmēra. 

5.15. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas 

maksu. Nomas tiesību pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas 
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līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 (piecpadsmit) darbdienām no 

nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu 

neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma 

slēgšanas ir atteicies. 

5.16. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, 

iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja nākamo 

augstāko nomas maksu. Iznomātājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas 

publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo Noteikumu 1.4., 1.5.punktā minētajā 

tīmekļvietnē. 

5.17. Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo Noteikumu 

5.16.punktā minēto piedāvājumu sniedz 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas 

tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, viņš paraksta 

nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 (piecpadsmit) darbdienām 

no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Iznomātājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc nomas līguma 

parakstīšanas publicē vai nodrošina attiecīgās informācijas publicēšanu šo Noteikumu 1.4., 1.5.punktā 

minētajā tīmekļvietnē. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta vai 

neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir 

atteicies, un rīkojama jauna nomas tiesību izsole.  

5.18. Komisija izsoles protokolu apstiprina ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā sastādīšanas un 

parakstīšanas.   

5.19. Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņem Smiltenes novada pašvaldības dome.  

 

6. Sūdzību iesniegšana par Komisijas darbībām 
6.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Smiltenes novada domei par Komisijas veiktajām 

darbībām 5 (piecu) dienu laikā no izsoles dienas. 

6.2. Ja tiek iesniegta sūdzība par Komisijas darbībām, izsoles rezultātu apstiprināšana tiek atlikta uz laiku 

līdz tiek izskatīta sūdzība.  
 

Domes priekšsēdētājs         (paraksts)                                           E.Avotiņš 
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1. pielikums 
2020. gada 25.novembra  

Telpu nomas izsoles noteikumiem 

OBJEKTA 1 Telpu 1.stāva daļas inventarizācijas plāna shēma 

 

 



 

2. pielikums 
2020. gada 25.novembra  

Telpu nomas izsoles noteikumiem 

OBJEKTA 2 Telpu 1.stāva daļas inventarizācijas plāna shēma 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. pielikums 
2020. gada 25.novembra  

Telpu nomas izsoles noteikumiem 

OBJEKTA 3 Telpu 1.stāva daļas inventarizācijas plāna shēma 
 

 
 

 



 

4. pielikums 

2021. gada 25.novembra  

Telpu nomas izsoles noteikumiem 

 

Neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr. ____________ 

 

Smiltenē,                                                                                2021.gada  __._________ 

 

Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde (nodokļu maksātāju reģistra kods 

nr.40900034663), kuras vārdā un interesēs uz iestādes nolikuma pamata rīkojas tās vadītāja Velga Mālkalne, 

turpmāk tekstā saukts - Iznomātājs, no vienas puses, un  

      ____________________ (________________), tās _______________________________, turpmāk tekstā 

saukts – Nomnieks, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi  – Puse un kopā – Puses,  

ņemot vērā Smiltenes novada domes 2021. gada ______________ lēmumu (sēdes protokols Nr. __, 

__.§.__.) , noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks pieņem nomas lietošanā no Iznomātāja:  

1.1.1. Smiltenes novada Kultūras centra Gaujas ielā 1, Smiltenē, 1.stāva telpas Nr.13 daļu ar kopējo 

apmaksājamo nomas telpu platību 2 m2 (divi kvadrātmetri); 

1.1.2. Smiltenes novada Sporta centra Gaujas ielā 1, Smiltenē, 1.stāva telpas Nr.13 daļu ar kopējo 

apmaksājamo nomas telpu platību 2 m2 (divi kvadrātmetri); 

1.1.3. Smiltenes novada Sporta centra “Sporta komplekss” “Kalnamuižā”, Smiltenes novadā, 1.stāva 

telpas Nr.13 daļu ar kopējo apmaksājamo nomas telpu platību 2 m2 (divi kvadrātmetri); 

Iznomājamo platību precīzas robežas norādītas klāt pievienotajos Telpu plānos, kas ir Līguma 1., 2., 3. 

pielikumi. Papildus Iznomātājs piešķir Nomniekam tiesības bez papildu atlīdzības lietot arī Koplietošanas 

telpas, cik tālu tas ir saistīts ar Telpu lietošanu. 

1.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir noslēgts uz termiņu līdz 20__.gada 

__.___________ (ieskaitot) vai līdz Pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei. 

1.3. Telpas tiek izmantotas karsto dzērienu automāta iekārtu izvietošanai. Telpu izmantot citiem mērķiem ir 

aizliegts. 

1.4. Telpas tiek nodotas lietošanā sastādot un parakstot Nodošanas–pieņemšanas aktu. Parakstot Nodošanas–

pieņemšanas aktu, Nomnieks apliecina, ka Telpu tehniskais stāvoklis tam ir zināms un pret to nav 

pretenziju. 

 

2. Nomas maksa un norēķinu kārtība 

2.1.  Nomas maksa par iznomāto platību katrā ēkā ir _____ euro mēnesī un pievienotās vērtības nodoklis 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.2. Nomas maksā ir iekļauti izdevumi par ūdeni un patērēto elektroenerģiju. 

2.3. Nomas maksas maksājumi ar pārskaitījumu uz Iznomātāja norādīto bankas kontu saskaņā ar Iznomātāja 

iesniegto rēķinu Nomniekam ir jāveic Latvijas valsts oficiālajā norēķinu valūtā veidā ne vēlāk kā 14 

(četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Atbilstošu rēķinu Iznomātājs sagatavo uz 

izsniedz Nomniekam ne vēlāk kā līdz katra mēneša, kas seko norēķinu mēnesim, 15 (piecpadsmitajam) 

datumam. 

2.4. Jebkādu Līgumā noteikto Iznomātājam pienākošos maksājumu nokavējuma gadījumā Nomnieks maksā 

Iznomātājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru 

kavējuma dienu līdz pilnīgai nokavētās maksājuma summas samaksai. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 

Nomnieku no Līgumā paredzēto saistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Iznomātāju. Šajā punktā 

noteiktais līgumsods Nomniekam netiek aprēķināts un piemērots par tām dienām, kurās Iznomātājs pēc 

Nomnieka pieprasījuma saņemšanas ir nokavējis attiecīgā maksājuma rēķina sagatavošanu un iesniegšanu 

Nomniekam. 

 

3. Nomnieka tiesības un pienākumi 

3.1.  Nomniekam ir pienākums izmantot Telpas Līguma 1.3.punktā paredzētajam mērķim un nodrošināt karsto 

dzērienu iekārtu darbību. 

3.2. Nomniekam ir jāapmaksā Līguma 2.1.punktā noteiktā nomas maksa saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem. 



3.3. Nomniekam ir pienākums ievērot iestāžu, kuros atrodas objekti, darba laikus, lai varētu piekļūt pie 

iznomājamās Telpas un apkalpot karsto dzērienu automāta iekārtu. 

3.4. Iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Iznomātāju, izvietot savas reklāmas un izkārtnes Telpās vai uz 

Namīpašuma ārējām sienām atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības 2013.gada 28.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.32/13 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu 

smiltenes novadā”. Iznomātājs nav atbildīgs par reklāmā, izkārtnē un/vai citā informatīvajā materiālā 

attēlotās informācijas raksturu un saturu, kā arī neuzņemas atbildību par trešo personu autortiesību 

ievērošanu. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Iznomātājam saistībā ar reklāmā, izkārtnē un/vai citā 

informatīvajā materiālā attēloto Nomnieka informāciju tiek aprēķinātas soda sankcijas, kuras uzliek valsts 

vai pašvaldības iestādes, tad Nomnieks apņemas pilnā apmērā tās nekavējoties atlīdzināt. 

3.5. Telpu izmantošanā ievērot vispārpieņemtos drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības, darba 

drošības, darba aizsardzības, vides aizsardzības, sanitāros, ekspluatācijas un citus tamlīdzīgus noteikumus.  

3.6. Savas darbības veikšanai Telpās saņemt visas nepieciešamās atļaujas, licences un citus saskaņojumus no 

kompetentajām institūcijām. 

3.7. Atlīdzināt Iznomātājam visus zaudējumus, kuri viņam radušies Nomnieka, Nomnieka darbinieku un/vai 

Nomnieka klientu vainas dēļ. 

3.8. Visā Līguma termiņa laikā nenodot trešajām personām Telpas vai jebkādas ar Līgumu piešķirtās tiesības. 

3.9. Nomniekam ir pienākums saudzīgi izturēties pret ēku, kurā atrodas iznomātās Telpas un tai pieguļošo 

teritoriju un darboties, ievērojot ēkā atrodošos trešo personu intereses. 

3.10. Nomnieks ir tiesīgs lauzt šo Līgumu vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot Iznomātāju. 

3.11. Nomniekam telpas ir jāatbrīvo 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma darbības termiņa beigām vai arī 

no tā laušanas brīža. 

 

4. Iznomātāja tiesības un pienākumi 

4.1.    Nodot Nomniekam lietošanā Telpas saskaņā ar šā Līguma noteikumiem. 

4.2.  Iznomātājs apņemas nodrošināt Nomnieku ar sekojošiem pakalpojumiem – ūdens un elektroenerģija. 

4.3.  Iznomātājs apņemas nodrošināt Nomnieka iekļūšanu pie iznomātās Telpas tikai iestādes darba laikā. 

4.4. Iznomātājs nav atbildīgs par Komunālo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem, ja tie ir radušies no 

Iznomātāja neatkarīgu apstākļu dēļ, bet attiecīgas situācijas iestāšanās gadījumā Iznomātājs apņemas 

nekavējoties sazināties ar konkrētā Komunālā pakalpojuma sniedzēju un attiecīgo palīdzības dienestu, lai 

pēc iespējas ātrāk tiktu novērsti radušies traucējumi un atjaunotu traucētā/pārtrauktā Komunālā 

pakalpojuma sniegšanu. 

4.5. Iznomātājs ar Līgumu neuzņemas un tas nav atbildīgs par Telpās novietotajām Nomnieka iekārtām, 

inventāru un citu īpašumu. 

4.6. Iznomātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Nomniekam, ja Nomnieks nav ievērojis Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos paredzēto telpu ekspluatācijas normatīvo aktu prasības. 

4.7. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt segt tos zaudējumus, kas radušies Nomnieka, Nomnieka darbinieku 

un/vai Nomnieka klientu vainas dēļ. 

4.8. Iznomātājam ir pienākums paziņot Nomniekam rakstiski 5 (piecas) darba dienas iepriekš, izņemot 

avārijas situācijas, par Namīpašumā atrodošos telpu remontu darbiem, ja šo darbu veikšana var jebkādā 

veidā traucēt Nomniekam lietot Telpas. 

4.9. Iznomātājam ir tiesības rakstiski informējot Nomnieku 1 (vienu) mēnesi iepriekš vienpusēji atkāpties no 

Līguma, neatlīdzinot Nomniekam zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī 

Nomnieka saistītos izdevumus par Telpām, ja: 

4.9.1. Nomnieka darbības dēļ tiek bojātas telpas; 

4.9.2. Nomnieks vairāk kā mēnesi nemaksā nomas maksu; 

4.9.3. Nomnieks nodevis Telpas apakšīrē; 

4.9.4. Nomnieks vairāk kā nedēļu nenodrošina karsto dzērienu automāta iekārtas darbību; 

4.9.5. Iznomātājam Telpas nepieciešamas iestādes vai sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai. 

4.10. Nomniekam telpas ir jāatbrīvo trīs darba dienu laikā pēc šā līguma darbības termiņa beigām vai arī no 

tā laušanas brīža. 

 

5. Nepārvarama vara 

5.1.  Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums 

ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri 

civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi 

tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt. 



5.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties par to jāziņo otrai Pusei (pievienojot 

paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma 

izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie 

apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un 

Līguma termiņi ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

periodu un laiku. 

5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā Puse nevar izpildīt no Līguma izrietošās saistības ilgāk kā 90 

(deviņdesmit) kalendārās dienas pēc kārtas, tad Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu. 

 

6. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība 

6.1.   Līgums sastādīts un tam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 

6.2. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar to, risināmi 

savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, strīdus izskata 

tiesa saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

7. Citi noteikumi 

7.1.   Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme. 

7.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi sastādāmi rakstveidā un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas 

pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

7.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. 

7.4. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, 

kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Pušu 

tiesību realizēšanu. 

7.5. Šis Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.  

7.6. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei 

Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā  

7.7. Puses apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas, pārstāvja, 

pilnvarotās personas, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma 

pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu. 

7.8. Mainoties Namīpašuma īpašniekam, Iznomātājs iepazīstina jauno īpašnieku ar šo Līgumu, kā arī rakstiski 

informē Nomnieku par ēkas īpašnieka maiņu. 

7.9. Iznomātājs neatbild par Nomnieka saistībām un Nomnieks neatbild par Iznomātāja saistībām ārpus šī 

Līguma. 

7.10. Iznomātāja pārstāvis ir _______________________, kurš Iznomātāja vārdā uzrauga Līguma izpildi. 

Iznomātāja pārstāvis ir pilnvarots pārstāvēt Iznomātāju: dot rīkojumus, sagatavot dokumentus un 

saskaņojumus Līgumā paredzētajos gadījumos, paraksta Telpu pieņemšanas - nodošanas aktu. 

7.11. Nomnieka pārstāvis ir __________________, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Nomnieku: sagatavot 

dokumentus un saskaņojumus Līgumā paredzētajos gadījumos, parakstīt Telpu pieņemšanas - nodošanas 

aktu.  

7.12. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām Līguma pamatteksta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam 

katrai no Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

  Iznomātājs                 Nomnieks 

Smiltenes novada Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvalde  

Adrese: Gaujas iela 1, Smiltene, 

Smiltenes novads, LV–4729 

Reģistrācijas Nr.: 40900034663 

 

 

Vadītāja 

Velga Mālkalne 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. pielikums 

2021. gada _________  

Nedzīvojamo telpu nomas līgumam 

 

Telpu 1.stāva daļas inventarizācijas plāna shēma Objektam 1 

 
 

 
 

 

 
 



2. pielikums 

2021. gada _________  

Nedzīvojamo telpu nomas līgumam 

 

Telpu 1.stāva daļas inventarizācijas plāna shēma Objektam 2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

3. pielikums 

2021. gada _________  

Nedzīvojamo telpu nomas līgumam 

 

Telpu 1.stāva daļas inventarizācijas plāna shēma Objektam 3 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 


