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Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Nomas tiesību izsoles komisijas 

ZIŅOJUMS 

Rīgā, 04.11.2016. 

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (turpmāk tekstā – LU RMK), Hipokrāta ielā 1, Rīgā, 

LV-1079, izsolīja nomas tiesības nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu Nr.0100 122 0085 

telpas 10.9 m
2
 un jumta daļu līdz 15 m

2 
platībā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, (Turpmāk tekstā – Objekts). 

Identifikācijas Nr. LURMK2016/01-IS. 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts SIA „Valsts nekustamie īpašumi” un LU RMK mājas lapā 

2016.gada 26. oktobrī. 

Nomas tiesību izsoli rīko Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 

koledžas” nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija), kura izveidota saskaņā ar 

Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas” 2014.gada 

7.februāra rīkojumu Nr.01-4/9 „Par komisiju nomas objektu iznomāšanai”. 

 

Komisijas priekšsēdētāja: Galvenā grāmatvede G. Medjāne 

Komisijas locekļi: Personāla speciālists R.Davidsons 

 Administratīvi saimnieciskās daļas  

vadītāja vietniece 

 

Dace Retiķe 

21.10.2016. Komisijas sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.1) rīkot izsoli par 10.9 m
2 

telpas un 15 

m
2
 jumta daļas nodošanu nomas lietošanā mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas aparatūras un 

antenu balstu uzstādīšanai. Izsolei nolemj piešķirt identifikācijas numuru LURMK2016/01-IS. 

Nolemj sagatavot izsoles nolikumu un līguma projektu. 

24.10.2016. Komisijas sēdē (protokols Nr.2) izskata un apstiprina sagatavoto izsoles 

LURMK2016/01-IS nolikuma un līguma projekta tekstu. Objekta nosacītā nomas maksa tiek noteikta 

EUR 525,00 (pieci simti divdesmit pieci Euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. 

Nolemj publicēt paziņojumu par izsoli SIA “Valsts nekustamie īpašumi” un LU RMK mājas lapā 

ievietot izsoles nolikuma un līguma projekta tekstu. 

Saskaņā ar izsoles nolikumu pretendentam bija jāiesniedz piedāvājums, kas ietver pieteikumu un 

konkrētās Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas (BTS) aparatūras un antenu sistēmas uzstādīšanas 

skici, kuru parakstījis sertificēts būvkonstruktors, apliecinājumu par Nolikuma 1. pielikuma (Līguma 

projekta) 5.1.,5.2.,5.16. punktos minēto nosacījumu izpildi. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar augstāko nomas maksu. 

Piedāvājumi pretendentiem bija jāiesniedz līdz 2016.gada 4. novembrim plkst. 11:00 Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV – 1079, iesniedzot personīgi vai 

atsūtot pa pastu.  

Nolikumā norādītajā termiņā nav iesniegts neviens piedāvājums. Izsole noslēgta bez rezultātiem. 

 

 

Nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja     G. Medjāne  
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