
1. pielikums 

                         Rakstiskas izsoles nolikumam nekustamā īpašuma  

nekustamā īpašuma daļas Rīgā, Ostas prospekts 11, zemesgabala daļa (kadastra apzīmējums 0100 

095 0030) 9382 m2 platībā (Mežaparka Lielās estrādes skatītāju zona) un iekštelpas (kadastra 

apzīmējums 0100 095 003 0001 001) ar kopējo platību 404,30 m2 (telpa Nr.103 sieviešu wc, telpa 

Nr.106 vīriešu wc) un iekštelpām piesaistītā zemesgabala 4043/242333 domājamo daļu 

proporcionāli iznomāto telpu platībai, kas atbilst 2444,55 m2 zemes platībai  
(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta sastādītāju saskaņā ar Komerclikuma un 

Lietvedības noteikumu prasībām, kā arī ievērojot Lietvedības noteikumus dokumenta formai un saturam) 
 

PIETEIKUMS dalībai izsolē 
Pretendents: 

nosaukums/vārds, uzvārds   _______________________________________, 

vienotais reģistrācijas Nr./personas kods _______________________________________, 

juridiskā adrese/adrese   _______________________________________, 

pasta adrese     _______________________________________, 

kontakttālrunis un e-pasta adrese  _______________________________________, 

bankas rekvizīti    _______________________________________ 

      _______________________________________, 

persona, kura ir tiesīga pārstāvēt 

pretendentu vai pilnvarotā persona  _______________________________________. 

 

 Ar šī pieteikuma iesniegšanu ___________________________________ (pretendenta 

nosaukums/vārds, uzvārds) piesaka savu dalību Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma 

daļas Rīgā, Ostas prospekts 11, zemesgabala daļa (kadastra apzīmējums 0100 095 0030) 9382 m2 

platībā (Mežaparka Lielās estrādes skatītāju zona) un iekštelpas (kadastra apzīmējums 0100 

095 003 0001 001) ar kopējo platību 404,30 m2 (telpa Nr.103 sieviešu wc, telpa Nr.106 vīriešu wc) 

un iekštelpām piesaistītā zemesgabala 4043/242333 domājamo daļu proporcionāli iznomāto telpu 

platībai, kas atbilst 2444,55 m2 zemes platībai, nomas tiesību rakstiskā izsolē. 

Apliecinām, ka: 

1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, kas ir noteikti izsoles 

nolikumā un normatīvajos aktos; 

2. esam iepazinušies ar izsoles nolikuma, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to 

par pareizu, saprotamu un atbilstošu; 

3. mums ir skaidras un saprotamas nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, 

līguma priekšmets, līguma noteikumi un iznomātāja izvirzītās prasības nomnieka darbībai, līdz ar 

ko atzīstam, ka iznomāšanas komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez neattaisnojama riska 

iesniegt savu piedāvājumu izsolei; 

4. piekrītam pildīt nolikumam pievienotajā nomas līguma projektā noteiktos pienākumus; 

5. visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un tā piedāvājumiem ir patiesas; 

6. neesam ieinteresēti citu pretendentu šai izsolei iesniegtajos piedāvājumos; 

7. plānotās darbības nomas objektā _______________________________________. 

81. esmu informēts par manu personas datu apstrādi, to nodošanu Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departamentam, izsoles norises vajadzībām, ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktās fizisko personu datu aizsardzības, apstrādes un aprites prasības.  
                ( 1 Ja pieteikumu iesniedz fiziska persona, iekļaujams šāds papildu punkts). 

 

Par izsolītā nekustamā īpašuma nomu piedāvājam šādu kopējo nomas maksu: 

___________(________________________) EUR bez PVN mēnesī. 
 

Pielikumā: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 

(amats, paraksta atšifrējums, datums)                                  (paraksts) 

 

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas  

vadītāja                                       I.Pūce 


