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Nomas maksu nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar 

iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā. Nomas maksu nomas 

objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina: 

NM =((Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl) : 12= (45775/ 1151,4 + 6,27) x 13)) :12= = 

49,86 (bez PVN) 

Kur:  

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). 

Tizm. Tiešās izmaksas gadā: 

Tizm = A + Baps + P + N + Apdr + Zn + Nod + C= 27609 + 15928 +  

             2238 = 45775 EUR 

KUR:  

 A - attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas izmaksas gadā. Iekļauj: 

 Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu izmaksas – EUR 5400 

 Apkures izmaksas – EUR 10000 

 Ūdens un kanalizācijas izmaksas – EUR 5000 

 Elektroenerģijas izmaksas – EUR 4025 

 Atkritumu izvešanas izmaksas- EUR 144 

 Apsaimniekošanas un apsardzes izmaksas- EUR 9790 

 Izmaksas zaļo zonu un pagalmu kopšanai; 

 Izmaksas inventāra iegādei, kuru izmanto nekustamā īpašuma kopšanā; 

 Izmaksas saimniecības materiālu iegādei, kurus izmanto nekustamā īpašuma 

kopšanā- EUR 1250 

 un citas izmaksas, kas tieši saistītas ar īpašuma uzturēšanu (remontmateriāli) – 

EUR 2000 
Baps - attiecīgā nekustamā īpašuma tieši iesaistītā personāla plānotā atlīdzība un 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas gadā (sētnieki, 

apkopējas, dežuranti, apsargi, remontstrādnieki, elektriķi, noliktavas pārzini un citi) 

Apkopējas (1,5 likmes x 380 x 12), elektriķis (1 likme x 504 x 12) = EUR 15928 

(gadā)  

P - to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa 

gadā, kurus izmanto vai plānots izmantot nekustamā īpašuma un tam pieguļošās 

teritorijas sanitārajā uzkopšanā (putekļusūcēji, grīdu tīrāmās mašīnas, sniegu tīrāmās 

mašīnas un citi). 

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 –  citas izmaksas, piemēram: 

 Nekustamā īpašuma amortizāciju gadā vai nosacīti 3% no ēkas vai būves 

aktuālās kadastrālās vērtībās gadā. (jāpiemēro lielāko vērtību). Gadījumā, ja 

Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības rīcībā nav datu par 

tiešajam izmaksām nekustamā īpašuma uzturēšanai, nomas maksas aprēķinā 

tiešajās izmaksās tiek iekļauti nosacīti 3% no ēkas vai būves aktuālās 

kadastrālās vērtībās gadā – EUR 2238,12 

 To pamatlīdzekļu nolietojumu, kuri atrodas iznomātajā objektā; 

 Jauno pamatlīdzekļu iegāde iznomātajā objektā. 

 

Nizm. Netiešās izmaksas gadā: 

Nizm = Adm x k/Kpl = 49831 x 0,1449/1151,4= 6,27 

 

Kur: 

Adm - iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās darbības 

nodrošināšanai. Iekļauj: 

 Administrācijas darbinieku plānotā atlīdzība un darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas gadā, izņemot tieši iesaistītā personāla 

atlīdzību – EUR 49831 

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 

(darbinieki, kas tieši iesaistīti lēmumu pieņemšanas, līgumu slēgšanas, aprēķina 

veikšanas procesā, kā arī pārbaudes un kontroles procesā) izdalot ar visos iznomātāja 

darbības virzienos iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību gadā.  

k= 40320/ 278276= 0,1449  

 

Kpl - to nekustamo īpašumu kopējā platība= 1151,4 kv.m. 


