
 

NOMAS OBJEKTA SLUDINĀJUMS 

Latvijas Universitātes Tukuma filiāles darbības nodrošināšanai 

 

Nr. 

p.k. 

Publicējamā informācija 

1. Iznomātājs 

(nosaukums, reģ. Nr., 

PVN reģ. Nr., 

juridiskā adrese) 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE  

Reģistrācijas numurs 90000076669 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 

2. Kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, 

ieņemamais amats, 

tālrunis, e-pasta 

adrese) 

Inga Jonuša 

LU Tukuma filiāles direktore 

T. 29220242 

E-pasts – inga.jonusa@lu.lv 

3. Nomas objekta 

atrašanās vieta 

(administratīvā 

teritorija) 
(jāpievieno arī nekustamā 

īpašuma atrašanās vietas 

aprakstu un tās shematisku 

attēlojumu kartē) 

Tukuma pilsēta (līdz desmit kilometri no LU Tukuma filiāles 

Tukumā, Pils ielā 14) 

 

 

4. Nomas objekta 

lietošanas mērķis 
Latvijas Universitātes Tukuma filiāles sporta nodarbību 

nodrošināšanai 

5. Paredzamais nomas 

līguma termiņš 
Nomas objekts nepieciešams tā regulārai lietošanai līdz 

30.06.2020 

6. Nomas objekta platība 
(biroja telpām norāda 

platību, kas aprēķināta 

saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par vienotajām 

tehniskajām prasībām valsts 

institūciju biroja telpām) 

Aptuveni 500,00 m2 

7. Nomas objekta 

tehniskais stāvoklis 
Atbilst spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajiem 

tehniskajām un ēkas ekspluatācijas noteikumiem 

8. Cita informācija par 

nomas objektu 
(piemēram, informāciju 

tehnoloģijas, 

telekomunikācijas, 

ugunsdrošības prasības, 

tehniskās vai fiziskās 

apsardzes prasības, 

apsaimniekošanas un 

uzturēšanas pakalpojumu 

prasības (apsaimniekošanas 

programma)) 

Nomas maksā ir iekļauta visa ar Nomas objektu saistītie un spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktie maksājumi, kā arī sporta 

nodarbībām nepieciešamais inventārs  

9. Iznomāšanas 

pretendenta nomas 

tiesību piedāvājuma 

iesniegšanas termiņš 

un vieta (nav īsāks par 20 

(divdesmit) darba dienām) 

Nomas objektu atlases procedūra netiek organizēta saskaņā ar 

2013.gada 29.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1191 

“Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no 

privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par 

nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 

13.punktu 



 

 

 
 

10. Nomas tiesību 

piedāvājumu atlases 

procedūras kārtība 

Nomas objektu atlases procedūra netiek organizēta saskaņā ar 

2013.gada 29.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1191 

“Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no 

privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par 

nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 

13.punktu 

Nomas objekts tiek nomāts un nomas tiesību piedāvājuma atlases procedūras norise tiek organizēta 

saskaņā ar 2013.gada 29.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska 

persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju 

par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 


