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Izvēlēto aprēķina metodi visa projekta 

īstenošanas laiku un projekta dzīves ciklu 

(10-15 gadi) mainīt nedrīkst!!!
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Pielikumu aizpildīšana (II)

Platības izteiksmē

Nr.p.k.
Nomnieka nosaukums, 

reģ.Nr.

Saimnieciskās darbības pamatojums 

(nomnieka darbības veids), nomas līguma 

Nr., u.c. informācija

Nomnieka darbības veids 

iznomātās telpās (PP/PSD)

Iznomātā platība, 

m
2

1 SIA "Karote"

Skolā darbojas ēdnīca, ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšana nav saistīta ar 

izglītības mērķiem, taču atbilstoši 

normatīvajam regulējumam ēdināšana 

skolās obligāti jānodrošina. Ēdnīcu  

izmanto tikai skolas darbinieki un 

skolnieki.

PP 160.00

KOPĀ iznomātā platība PP/PSD, m
2
: 160.00

Ēkas kopējā platība, m
2
: 1000.00

16.00%

Nr.p.k.
Nomnieka nosaukums, 

reģ.Nr.

Saimnieciskās darbības pamatojums 

(nomnieka darbības veids), nomas līguma 

Nr., u.c. informācija

Nomnieka darbības veids 

iznomātās telpās (SD)

Iznomātā platība, 

m
2

1 Tulka birojs
Tulku birojs nomā telpas, kur sniedz 

dokumentu tulkošanas pakalpojumus
SD 30.00

2 Narvesens Kiosks SD 10.00

KOPĀ iznomātā platība SD, m
2
: 40.00

Ēkas kopējā platība, m
2
: 1000.00

Ēkas daļa, kas nav iekļaujama projektā, t.sk. izmaksas un rādītāji 4.00%

Valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu īstenošanai izmantotā ēkas daļa: 80.00%

Projektu atlases ietvaros - Var iesniegt

Visas infrastruktūras nomnieku saraksts

Saimnieciskā darbība*

Papildinošā saimnieciskā darbība, papildpakalpojumi.

*ja infrastruktūrā nav nomnieku, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību (SD), kas 

nekvalificējas kā papildinošā saimnieciskā darbība (PSD) vai papildpakalpojumi 

(PP), izklājlapa "Nomnieki_daļa infrastruktūras" nav jāaizpilda
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Pielikumu aizpildīšana (III)

Laika izteiksmē
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Pielikumu aizpildīšana (IV)

Finanšu izteiksmē



Projekta iesniegumā nav sniegta informācija, par infrastruktūrā esošiem nomniekiem:

o Netiek salīdzināta informācija ar publiski pieejamo informāciju – Lursoft, google

u.c.;

o Nodošana bezatlīdzības lietošanā arī ir noma (domes ēkā ģimenes ārstam telpas

nodotas bezatlīdzības lietošanā) – mantas izšķērdēšanas likums?.

o Netiek iesniegti nomas līgumi.
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Biežāk konstatētās kļūdas



Paldies par uzmanību.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu var uzdot nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi 

atlase@cfla.gov.lv

vai tālrunis: 66950047

mailto:atlase@cfla.gov.lv

