Kārtība kādā tiek īstenota
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
telpu iznomāšana
Pielikums Nr.5
apstiprināts ar valdes 2016. gada 15. decembra
lēmumu Nr. V1/01-01/16/1142

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Telpu iznomāšanas finanšu nosacījumi
I Vispārējie noteikumi
1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) nomas maksa
par telpu iznomāšanu tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumiem
Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – Ministru kabineta
noteikumi Nr.515).
2. Minimālā nomas maksa par telpu izmantošanu tiek noteikta tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja
objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.515
56.punktam nomas maksu nomas objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl
NM =

, kur
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NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);
Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts;
NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts;
Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru;
IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri).
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.515 57.punktam tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas
gadā, kurā atrodas iznomājamais objekts (Tizm), aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Tizm = A + Baps + P + N + Apdr + Zn + Nod + C, kur
Tizm – attiecīgā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā;
A – attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošana, inženierkomunikāciju apkope,
iekšējā uzkopšana un tā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības vai tās

daļas sanitārā uzkopšana, kurā atrodas nomas objekts) 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 objekta
uzturēšanā 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”. Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 % no attiecīgā
nekustamā īpašuma ēkas atjaunošanas vērtības gadā;
Apdr – attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā;
Zn – zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz citam īpašniekam
piederošas zemes vienības;
Nod – attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja iznomātājam tāds ir
jāmaksā;
C – pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas.
Tiešās izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar formulu „Tizm = A + Baps + P + N + Apdr + Zn +
Nod + C”, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.515 58.punktam tiek mainītas, ja puses
savstarpēji vienojas, ka nomnieks, kas ir publiska persona vai tās iestāde, kapitālsabiedrība vai
privātpersona, veiks attiecīgās darbības, vai minēto izmaksu vispār nav.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.515 59.punktam nekustamā īpašuma netiešās izmaksas
(Nizm) ir daļa no iznomātāja kopējiem administrācijas izdevumiem – nekustamā īpašuma
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 nomas objekts;
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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.

3.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.515 60.punktam nomas objektiem, kuros

iznomātājs ir veicis kapitālieguldījumus, nomas maksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:
(KTizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl
NMk =

, kur
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NMk – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);
KTizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts;
NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts;
Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina atbilstoši Ministru kabineta
noteikumu Nr.515 59.punktam; skat. šo noteikumu 2.punktu);
IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri).
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.515 61.punktu tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas
gadā,

kurā

atrodas

iznomājamais

objekts

(KTizm),

kuram

iznomātājs

ir

veicis

kapitālieguldījumus, aprēķina, izmantojot šādu formulu:
(K + F + Bbūvn)
KTizm = A + Baps+ P + N1 + Apdr + Zn + Nod + C +

, kur
IznP

KTizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts;
A – attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošana, inženierkomunikāciju apkope,
iekšējā uzkopšana un tā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības vai tās
daļas sanitārā uzkopšana, kurā atrodas nomas objekts) 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 objekta
uzturēšanā gadā;
P – to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa gadā, kurus
izmanto vai plānots izmantot attiecīgā nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas
sanitārajā uzkopšanā;
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N1 – izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami nekustamā
īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A". Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 % no attiecīgā
nekustamā īpašuma ēkas bilances vērtības gadā;
Apdr – attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā;
Zn – zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz citam īpašniekam
piederošas zemes vienības;
Nod – attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja iznomātājam tāds ir
jāmaksā;
C – pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas;
K – kapitālieguldījumi attiecīgajā nekustamajā īpašumā, tai skaitā īstenotā kapitālieguldījuma
pirmsprojekta izpētes izdevumi, būvniecības tehniskā projekta izstrādes izdevumi, būvniecības
tehniskā projekta ekspertīzes izdevumi, būvniecības darbu izmaksas, būvniecības tehniskās
uzraudzības izmaksas, būvniecības autoruzraudzības izmaksas un citas ar būvniecības darbiem
saistītās izmaksas (bez pievienotās vērtības nodokļa);
F – piesaistītā kapitāla izmaksas (jeb resursu cena), ja tādas ir, tai skaitā bankas komisija par
aizdevumu, resursu rezervācijas izmaksas un bankas aizdevuma procenta likme pirms un pēc
būves nodošanas ekspluatācijā (aprēķina no kopējā kapitālieguldījuma apmēra (K));
Bbūvn – tiešās administrācijas izmaksas, kas radušās būvniecības laikā, tai skaitā iznomātāja
būvniecības procesā iesaistīto darbinieku atlīdzība, ņemot vērā iznomātāja iesaistīto darbinieku
skaitu un viņu darba laiku attiecīgā nekustamā īpašuma būvniecības procesā;
IznP – iznomāšanas laikposms gados, ja veiktie kapitālieguldījumi attiecināmi tikai un vienīgi uz
konkrēto nomnieku, vai piesaistītā kapitāla atdošanas laikposms gados, vai nekustamā īpašuma
nolietojuma laikposms.
Tiešās izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar formulu:
(K + F + Bbūvn)
KTizm = A + Baps+ P + N1 + Apdr + Zn + Nod + C +
IznP
atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.515 62.punktam tiek mainītas, ja puses savstarpēji
vienojas, ka nomnieks, kas ir publiska persona vai tās iestāde, kapitālsabiedrība vai
privātpersona, veiks kapitālieguldījumus, vai minēto izmaksu vispār nav.
4. Nomas maksa tiek pārskatīta reizi gadā un tā tiek mainīta, ja ir mainījušies iznomājamā objekta
plānotie pārvaldīšanas izdevumi un aprēķinātā nomas maksas starpība ir vismaz divi procenti.
5. Nomas maksas faktiskais apmērs tiek noteikts atkarībā no telpu iznomāšanas veida un
atrašanās vietas.
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6. Nomas maksas konkrēto lielumu nosaka noslēgtais nedzīvojamo telpu nomas līgums starp
iznomātāju un nomnieku.
II Sabiedrības iznomāto telpu sadalījums pa grupām
7. Sabiedrības iznomātās telpas atbilstoši to izmantošanas mērķim nosacīti tiek sadalītas
šādās grupās:
7.1. Ārstnieciskās darbības nodrošināšana (ārsta privātprakse, laboratorijas, stomatoloģijas
un diagnostikas pakalpojumi u.c.);
7.2. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pacientiem;
7.3. Telpu noma darbinieku, studentu apmācībām;
7.4. Saimnieciskās darbības nodrošināšana (sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
nodrošināšana, pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecība, avīžu, grāmatu tirdzniecība,
aptieka, optikas veikali, u.c.);
7.5. Sadzīves pakalpojumi (frizētava, veļas mazgāšanas pakalpojumi, apavu darbnīca,
juvelierizstrādājumu darbnīca u.c.);
7.6. Citas saimnieciskās darbības un pakalpojumu nodrošināšana.
III Minimālā nomas maksa
8. Atbilstoši izdevumu kalkulācijai minimālā nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN) ir noteikta:
8.1. Stacionāros „Gaiļezers”, „Latvijas onkoloģijas centrs”, „Biķernieki”, „Linezers”,
„Latvijas infektoloģijas centrs” un Patoloģijas centrā – 2.42 EUR/m2 mēnesī;
8.2. Stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimnīcu centrs” – 1.78 EUR/m2 mēnesī.
IV Nomas maksas intervāls
9. Atkarībā no telpu izmantošanas mērķa nomas maksai mēnesī tiek noteikti šādi intervāli:
9.1. Stacionāros „Gaiļezers”, „Latvijas onkoloģijas centrs”, „Biķernieki”, „Linezers”,
„Latvijas infektoloģijas centrs” un Patoloģijas centrā:
9.1.1. Ārstnieciskās darbības nodrošināšana (ārsta privātprakse, laboratorijas,
stomatoloģijas un diagnostikas pakalpojumi u.c.)...............................2.42 – 30.00 EUR;
9.1.2. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pacientiem........................2.42 – 10.00 EUR;
9.1.3. Telpu īre darbinieku, studentu apmācībām............................................ 2.42 EUR;
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9.1.4. Saimnieciskās darbības nodrošināšana (sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai, pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecībai, avīžu, grāmatu tirdzniecībai,
aptieka, optikas veikali, u.c.)................................................................2.42 – 30.00 EUR;
9.1.5. Sadzīves pakalpojumi (frizētava, veļas mazgāšanas pakalpojumi, apavu darbnīca,
juvelierizstrādājumu darbnīca).............................................................2.42 – 30.00 EUR;
9.1.6. Citas saimnieciskās darbības un pakalpojumu nodrošināšana..2.42 – 70.00 EUR.
9.2. Stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimnīcu centrs”:
9.2.1. Ārstnieciskās darbības nodrošināšana (ārsta privātprakse, laboratorijas,
stomatoloģijas un diagnostikas pakalpojumi u.c.)...............................1.78 – 30.00 EUR;
9.2.2. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pacientiem......................... 1.78 – 10.00 EUR;
9.2.3.Telpu īre darbinieku, studentu apmācībām............................................. 1.78 EUR;
9.2.4. Saimnieciskās darbības nodrošināšana (sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai, pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecībai, avīžu, grāmatu tirdzniecībai,
aptieka, optikas veikali, u.c.)................................................................1.78 – 30.00 EUR;
9.2.5. Sadzīves pakalpojumi (frizētava, veļas mazgāšanas pakalpojumi, apavu darbnīca,
juvelierizstrādājumu darbnīca).............................................................1.78 – 30.00 EUR;
9.2.6.Citas saimnieciskās darbības un pakalpojumu nodrošināšana....1.78 – 70.00 EUR.
9.3. Telpu nomas maksai var tikt piemērota atlaide līdz 50%, ja tiek izīrētas
pagrabtelpas, koplietošanas telpas.
V Sabiedrības iznomāto telpu atrašanās vieta
10. Sabiedrības iznomātās telpas atrodas šādās vietās Rīgā:
10.1. Stacionārs „Biķernieki”, Lielvārdes iela 68, Rīga, LV-1006;
10.2. Stacionārs „Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038;
10.3. Stacionārs „Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezera iela 3, Rīga, LV-1006;
10.4. Stacionārs „Latvijas Onkoloģijas centrs”, Hipokrāta iela 4, Rīga, LV-1079;
10.5. Stacionārs „Linezers”, Linezera iela 6, Rīga, LV-1006;
10.6. Patoloģijas centrs, Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038;
10.7. Stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Stopiņu novads,
„Upeslejas”, LV – 2118.
VI Maksa par komunālajiem pakalpojumiem
11. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem un atkritumu izvešanu tiek noteikta atbilstoši
plānotajām izmaksām uz l m2 mēnesī bez PVN.
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12. Ja ir uzstādīti patēriņa skaitītāji, komunālos izdevumus nomnieks maksā atbilstoši
faktiskajam patēriņam.
13. Ja nav uzstādīti patēriņa skaitītāji, kas nodrošina faktiskā patēriņa uzskaiti, maksa par
komunālajiem pakalpojumiem un sadzīves atkritumu izvešanu tiek noteikta šādi:
13.1. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem un sadzīves atkritumu izvešanu
stacionārā „Biķernieki” tiek noteikta 2.04 EUR/m2 mēnesī,
tai skaitā par: apkuri – 0.90 EUR/m2 mēnesī
elektroenerģiju – 0.89 EUR/m2 mēnesī
ūdeni un kanalizāciju – 0.20 EUR/m2 mēnesī
sadzīves atkritumu izvešanu – 0.05 EUR/m2 mēnesī
13.2. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem un sadzīves atkritumu izvešanu
stacionārā „Gaiļezers” tiek noteikta 2.10 EUR/m2 mēnesī,
tai skaitā par: apkuri – 0.79 EUR/m2 mēnesī
elektroenerģiju – 1.11 EUR/m2 mēnesī
ūdeni un kanalizāciju – 0.15 EUR/m2 mēnesī
sadzīves atkritumu izvešanu – 0.05 EUR/m2 mēnesī
13.3. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem un sadzīves atkritumu izvešanu
stacionārā „Latvijas infektoloģijas centrs” tiek noteikta 2.60 EUR/m2
mēnesī,
tai skaitā par: apkuri – 1.08 EUR/m2 mēnesī
elektroenerģiju – 1.29 EUR/m2 mēnesī
ūdeni un kanalizāciju – 0.18 EUR/m2 mēnesī
sadzīves atkritumu izvešanu – 0.05 EUR/m2 mēnesī
13.4. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem un sadzīves atkritumu izvešanu
stacionārā „Latvijas onkoloģijas centrs” tiek noteikta 1.98 EUR/m2 mēnesī,
tai skaitā par: apkuri – 0.75 EUR/m2 mēnesī
elektroenerģiju – 1.04 EUR/m2 mēnesī
ūdeni un kanalizāciju

– 0.14 EUR/m2 mēnesī

sadzīves atkritumu izvešanu – 0.05 EUR/m2 mēnesī
13.5. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem un sadzīves atkritumu izvešanu
stacionārā „Linezers” tiek noteikta 1.74 EUR/m2 mēnesī, tai skaitā: par
apkuri – 0.98 EUR/m2 mēnesī
elektroenerģiju – 0.61 EUR/m2 mēnesī
ūdeni un kanalizāciju – 0.10 EUR/m2 mēnesī
sadzīves atkritumu izvešanu – 0.05 EUR/m2 mēnesī
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13.6. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem un sadzīves atkritumu izvešanu
Patoloģijas centrā tiek noteikta 1.72 EUR/m2 mēnesī, tai skaitā: par apkuri –
0.82 EUR/m2 mēnesī
elektroenerģiju – 0.75 EUR/m2 mēnesī
ūdeni un kanalizāciju – 0.10 EUR/m2 mēnesī
sadzīves atkritumu izvešanu – 0.05 EUR/m2 mēnesī
13.7. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem un sadzīves atkritumu izvešanu
Stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” tiek noteikta 1.71
EUR/m2 mēnesī,
tai skaitā par: apkuri – 0.88 EUR/m2 mēnesī
elektroenerģiju – 0.67 EUR/m2 mēnesī
ūdeni un kanalizāciju – 0.11 EUR/m2 mēnesī
sadzīves atkritumu izvešanu – 0.05 EUR/m2 mēnesī.
14.

Maksa par bīstamo un medicīnisko atkritumu izvešanu tiek noteikta šādi:
14.1. stacionāros „Biķernieki”, „Gaiļezers”, „Latvijas infektoloģijas centrs”, „Latvijas

onkoloģijas centrs”, „Linezers”, „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs - 0.18 EUR/m2,
14.2. Patoloģijas centrā – 0.40 EUR/m2 mēnesī.
VII Nomas līgumu slēgšana un izpildes kontrole
15. Slēdzot līgumu par telpu nomu, līgumā noteiktā telpu nomas maksa un maksa par
komunālajiem pakalpojumiem (ja nav uzstādīti patēriņa skaitītāji) par 1 m2 mēnesī nedrīkst būt
mazāka par telpu iznomāšanas nosacījumos noteikto minimālo nomas maksu un komunālo
pakalpojumu maksu EUR/m2.
16. Apmaksas termiņš rēķiniem par nomas un komunālajiem maksājumiem līgumos nosakāms
ne ilgāks par 30 dienām.
17. Sabiedrības Ekonomikas daļa veic nomas un komunālo maksājumu pārrēķinu līdz kārtējā
gada 15. novembrim.
18. Līgumos, kuros nomas maksas (piemērota minimālā nomas maksa) un komunālo
pakalpojumu apjoms noteikts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 un, kuri
noslēgti uz vairākiem gadiem, nākamajam kalendārajam gadam noteiktie maksājumi tiek
piemēroti bez atsevišķas rakstveida vienošanās slēgšanas, Iznomātājam līdz kārtējā gada
1.decembrim, publicējot internetā Iznomātāja mājaslapā www.aslimnica.lv informāciju par
nākamajam kalendārajam gadam noteiktiem maksājumiem.
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19. Sabiedrības Grāmatvedības daļa izraksta rēķinus nomniekiem un seko nomas maksas
iekasēšanai atbilstoši līguma un Kārtības nosacījumiem, sagatavo atskaiti Veselības ministrijai
tās noteiktajos termiņos un apjomā.
VIII Noslēguma noteikumi
20. Nosacījumi stājas spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.
21.Atzīt par spēku zaudējušiem 2015.gada 24.novembrī (valdes lēmums Nr. V1/01-01/15/457)
apstiprinātos nosacījumus SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Telpu
iznomāšanas finanšu nosacījumi (Pielikums Nr.5).
22. Par šo nosacījumu aktualizēšanu ir atbildīgs Sabiedrības Finanšu direktors.

Pielikumā:
1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Telpu uzturēšanas izdevumu
aprēķins 2017. gadam uz 1 (vienas) lapas;
2. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Komunālo maksājumu aprēķins
2017. gadam uz 1 (vienas) lapas.

Finanšu direktors

K.Smilga

Ekonomikas daļas vadītāja
L.Auzāne

L. Dūne
67303144
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