Apstiprināts ar SIA “Rīgas meži”
Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas
2019.gada 8.februāra lēmumu Nr.1 (prot.Nr.1)
Neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību izsoles noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles organizētājs un iznomātājs:
SIA “Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas nr.40003982628,
juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīgā, LV – 1034,
biroja adrese: Jūrmalas gatve 78D, Rīga, LV-1029
tālrunis 67415710, fakss 67415726;
e-pasts: rigasmezi@riga.lv;
mājaslapa: www.rigasmezi.lv.
1.2. Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Rīgā, Ostas prospekts
11 (kadastra Nr.0100 095 0040, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 095 0030) daļas 755
m2 platībā nomas tiesības (turpmāk – Zemesgabals) tiek izsolītas mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli (turpmāk – izsole).
1.3. Zemesgabala nomas līguma termiņš – pieci gadi ar tiesībām pagarināt atbilstoši
zemes nomas līgumā noteiktajam.
1.4. Zemesgabala izmantošanas mērķis – īslaicīgās lietošanas būves izvietošanai,
uzturēšanai un apsaimniekošanai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Visām
īslaicīgās lietošanas būvēm jāatbilst SIA “ARH Stadija” metam un būvēm noteiktajām
prasībām (Nolikuma 4.pielikums).
1.5. Izsolāmā Zemesgabala nosolītājs iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu ar SIA
“Rīgas meži”. Zemes nomas līgumā tiek iekļauti izsoles noteikumi, kas attiecas uz zemes nomu,
tostarp nosolītā zemes nomas maksa.
1.6. Zemesgabals atbilstoši 2013.gada 18.jūnija Rīgas domes lēmumam Nr.6332 – „Par
kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” lokālplānojuma apstiprināšanu”, objekts atrodas sporta
un rekreācijas apbūves teritorijā ar apstādījumiem As. Pēc lokālplānojuma teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, As zonas atļautā izmantošana ir rekreācijas iestādes,
kas saistītas ar ūdeņu un piestātnes izmantošanu (ietverot tirdzniecības un pakalpojuma
objektus, kā restorāni, kafejnīcas un bāri).
1.7. Izsolāmo Zemesgabalu iegūst izsoles dalībnieks, kurš nosola visaugstāko nomas
maksu. Solīšana sākas no 2135,00 euro gadā (turpmāk – sākotnējās nomas maksas apmērs).
1.8. Zemes nomas maksa jāsāk maksāt no līguma spēkā stāšanās dienas.
1.9. Papildus zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis
un nekustamā īpašuma nodoklis Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un
kārtībā.
1.10. Iznomātājs var vienpusēji mainīt zemes nomas maksu, ja tiek izdarīti grozījumi
normatīvajos aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību un ja
normatīvajos aktos paredzētā nomas maksa nav zemāka par nosolīto zemes nomas maksu.
Šādas iznomātāja noteiktas izmaiņas ir saistošas izsolāmā Zemesgabala nosolītājam ar dienu,
kad stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos.
1.11. Zemesgabala izpētes darbus, dokumentācijas izstrādāšanas un saskaņošanas
procedūras saistībā ar 1.4.punktā noteikto izmantošanas mērķi, kā arī nepieciešamības gadījumā
zemesgabala robežu uzmērīšanu dabā veic nomnieks par saviem līdzekļiem.
1.12. Slēdzot zemes nomas līgumu par zemesgabalu, nomnieks uzņemas risku par
iespējamajiem zaudējumiem, ja zemesgabalu nevarēs izmantot 1.4.punktā noteiktajam mērķim.
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1.13. Ja atklājas, ka iznomāto zemesgabalu nav iespējams izmantot 1.4.punktā
noteiktajam mērķim, nomnieks var atkāpties no zemes nomas līguma, nesaņemot nekādu
izdevumu (ne nepieciešamo, ne derīgo, ne greznuma izdevumu) atlīdzību no Rīgas pilsētas
pašvaldības vai SIA “Rīgas meži” par zemesgabala izpētē, projekta sagatavošanā un
dokumentācijas izstrādāšanā veiktajiem ieguldījumiem.
1.14. Zemesgabala nomniekam, beidzoties zemes nomas līguma termiņam, ir pienākums
atbrīvot zemesgabalu – nojaukt par saviem līdzekļiem tur esošo būvi, ar to saistīto
infrastruktūru un sakopt to atbilstoši sakārtotas vides prasībām. Rīgas pilsētas pašvaldība un
SIA “Rīgas meži” neatlīdzina nomniekam nekādus izdevumus (ne nepieciešamos, ne derīgos,
ne greznuma izdevumus) par būvi, kā arī par zemesgabalā veiktajiem ieguldījumiem.
1.15. Zemesgabala izsoli rīko iznomātāja izveidota izsoles komisija (turpmāk – izsoles
komisija).
1.16. Izsoles dalībnieka jebkuras prasības mainīt šos noteikumus, kā arī atteikšanās
parakstīt iznomātāja sagatavoto nomas līgumu tiek uzskatītas par atteikumu atbilstoši šiem
noteikumiem.
1.17. Izsoles dalībnieku pieteikumu pieņemšana notiek no 12.02.2019. līdz 26.02.2019.
no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00 SIA “Rīgas meži” centrālajā birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D –
sekretariātā (2.stāvs).
1.18. Izsole notiek 28.02.2019. plkst. 14.00 SIA “Rīgas meži” centrālajā birojā Rīgā,
Jūrmalas gatvē 78D – sanāksmju zālē (2.stāvs).
1.19. Izsoles komisijas kontaktpersona Ivita Freija (tālrunis 67415722); Aigars Pencis
(mob.tel.29288438). Zemesgabalu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un vienojoties par
konkrēto apskates laiku ar kontaktpersonu – Aigars Pencis (mob.tel.29288438 vai e-pasts:
aigars.pencis@riga.lv) vai Kaspars Erts (mob.tel.28271267. vai e-pasts: kaspars.erts@riga.lv)
1.20. Sludinājums par nomas tiesību izsoli un nolikums tiek publicēts Rīgas pilsētas
pašvaldības portālā http://pasvaldiba.riga.lv, SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmeži.lv.
Sludinājumā tiek norādītas šādas ziņas:
1.20.1. Īpašuma adrese un sastāvs;
1.20.2. izsoles laiks un vieta;
1.20.3. izsoles sākumcena;
1.20.4. kur un kad var iepazīties ar izsoles nolikumu;
1.20.5. kā var vienoties par Īpašuma apskates vietu un laiku;
1.20.6. kur un kad var pieteikties dalībai izsolē.
Sludinājums par iznomāšanai paredzēto Īpašumu tiek publicēts, atbilstoši noteiktajam
paraugam, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv.
2. Izsoles dalībnieki
2.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska persona vai juridiska persona, kura saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt Zemesgabalu izsolāmās nomas tiesības, kā arī:
2.1.1. tai nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
2.1.2. tai nav maksājumu parādu (t.sk. pilnībā vai daļēji neapmaksāti Iznomātāja
izrakstīti rēķini) pret Iznomātāju, kas izriet no jebkāda veida iepriekš
nodibinātām tiesiskām attiecībām un kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Minētie
nosacījumi attiecas arī uz pretendenta biedru (ja pretendents ir apvienība vai
personālsabiedrība) un dalībnieku, kā arī patieso labuma guvēju Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma
izpratnē;
2.1.3. tai nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
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kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
2.1.4. tai ir vismaz 3 gadi ilga darbības pieredze sabiedriskās ēdināšanas objekta
ierīkošanā un turpmākajā ekspluatācijā, sniedzot sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumus (vismaz 1 funkcionējošs objekts);
2.1.5. tai nav spēkā esošu administratīvo pārkāpumu:
a) par sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu;
b) par sabiedriskās ēdināšanas noteikumu neievērošanu;
c) par tirdzniecības noteikumu neievērošanu;
d) pakalpojumu sniegšanas jomā;
e) patērētāju tiesību aizsardzības jomā.
2.1.6. tā nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi pieteikumu dalībai izsolē;
2.1.7. tā nav sniegusi nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību nolikuma
prasībām.
2.2. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai fiziska persona vai komersants
iemaksā iznomātāja, SIA “Rīgas meži”, (vienotās reģistrācijas Nr.40003982628) norēķinu
kontā: LV06RIKO0002013116269, AS Luminor banka, drošības naudu 1070,00 euro apmērā.
3. Izsoles dalībnieku pieteikumu pieņemšana un reģistrācija
3.1. Izsoles komisija veic dokumentu pieņemšanu un izsoles dalībnieku reģistrāciju.
3.2. Fiziska persona dalībai izsolē iesniedz šādus dokumentus:
3.2.1. izsoles komisijai adresētu pieteikumu (saskaņā ar formu 1.pielikumā, kuras
elektroniskā versija ir pieejama portālā www.rigasmezi.lv), kurā norādīts personas vārds,
uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, pases dati, kontaktinformācija un bankas konts, uz
kuru pārskaitāma atmaksājamā drošības nauda. Pieteikumā norādītā elektroniskā pasta adrese
tiks izmantota saziņai ar pretendentu šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā; pieteikuma dokuments,
kurš nebūs aizpildīts atbilstoši norādītajai formai, vai aizpildīts nepilnīgi, nenorādot visas
prasītās ziņas netiks atzīts par atbilstošu šajā punktā norādīto ziņu sniegšanai un tiks atzīts par
neiesniegtu;
3.2.2. drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu;
3.2.3. notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu nomas tiesību izsolē,
ja personu pārstāv pilnvarnieks; pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota
piedalīties nomas tiesību izsolē;
3.2.4. īsu informāciju par pretendentu, līdzšinējās darbības apraksts, t.sk. vismaz 3 gadi
ilga darbības pieredze sabiedriskās ēdināšanas objekta ierīkošanā un turpmākajā ekspluatācijā,
sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus (vismaz 1 funkcionējošs objekts), pievienojot
apliecinošu dokumentu kopijas; informācijai jābūt pretendenta vai viņa pilnvarotās personas
parakstītai;
3.2.5. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izsniegtas izziņas oriģinālu vai elektroniski
Elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) sagatavotas izziņas izdruku (ar iespēju pārbaudīt
elektroniskā dokumenta autentiskumu), kas izdota ne vēlāk kā mēnesi iepriekš, par pretendenta
nodokļu parādu neesamību /parāds var būt ne vairāk kā EUR 150,00/ (ja persona nav reģistrēta VID kā
nodokļu maksātāja, tad jāiesniedz dokumenti, kas apliecina faktu, ka persona ir iesniegusi
dokumentus VID nodokļu maksātāja statusa reģistrēšanai); dokuments, kuram nebūs iespējams
pārbaudīt elektroniskā dokumenta autentiskumu netiks atzīts par atbilstošu šajā punktā norādīto
ziņu sniegšanai un tiks atzīts par neiesniegtu;
3.2.6. izziņu no Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas informācijas centra par to, ka
pretendentam:
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a) nav spēkā esošu administratīvo pārkāpumu par sabiedriskās kārtības noteikumu
neievērošanu;
b) nav spēkā esošu administratīvu pārkāpumu par sabiedriskās ēdināšanas noteikumu
neievērošanu;
c) nav spēkā esošu administratīvu pārkāpumu par tirdzniecības noteikumu neievērošanu;
d) nav spēkā esošu administratīvu pārkāpumu pakalpojumu sniegšanas jomā;
e) nav spēkā esošu administratīvu pārkāpumu patērētāju tiesību aizsardzības jomā.
3.3. Juridiska persona dalībai izsolē iesniedz šādus dokumentus:
3.3.1. izsoles komisijai adresētu pieteikumu (saskaņā ar formu 1.pielikumā, kuras
elektroniskā versija ir pieejama portālā www.rigasmezi.lv), kurā norādīts komersanta
nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktinformācija un bankas
konts, uz kuru pārskaitāma atmaksājamā drošības nauda;
3.3.2. drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu;
3.3.3. Uzņēmumu reģistra pilnu izziņu par juridiskas personas amatpersonu pārstāvības
tiesībām;
3.3.4. īsu informāciju par pretendentu, līdzšinējās darbības apraksts, t.sk. vismaz 3 gadi
ilga darbības pieredze sabiedriskās ēdināšanas objekta ierīkošanā un turpmākajā ekspluatācijā,
sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus (vismaz 1 funkcionējošs objekts), pievienojot
apliecinošu dokumentu kopijas; informācijai jābūt pretendenta vai viņa pilnvarotās personas
parakstītai;
3.3.5. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izsniegtas izziņas oriģinālu vai elektroniski
Elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) sagatavotas izziņas izdruku (ar iespēju pārbaudīt
elektroniskā dokumenta autentiskumu), kas izdota ne vēlāk kā mēnesi iepriekš, par pretendenta
nodokļu parādu neesamību /parāds var būt ne vairāk kā EUR 150,00/ (ja persona nav reģistrēta VID kā
nodokļu maksātāja, tad jāiesniedz dokumenti, kas apliecina faktu, ka persona ir iesniegusi
dokumentus VID nodokļu maksātāja statusa reģistrēšanai); dokuments, kuram nebūs iespējams
pārbaudīt elektroniskā dokumenta autentiskumu netiks atzīts par atbilstošu šajā punktā norādīto
ziņu sniegšanai un tiks atzīts par neiesniegtu;
3.3.5. pilnvaru pārstāvēt komersantu izsolē un parakstīt zemes nomas līgumu, ja
komersantu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības nav norādītas Uzņēmumu reģistra
izziņā;
3.3.6. izrakstu no Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas informācijas centra par to, ka
pretendentam:
a) nav spēkā esošu administratīvo pārkāpumu par sabiedriskās kārtības noteikumu
neievērošanu;
b) nav spēkā esošu administratīvu pārkāpumu par sabiedriskās ēdināšanas noteikumu
neievērošanu;
c) nav spēkā esošu administratīvu pārkāpumu par tirdzniecības noteikumu neievērošanu;
d) nav spēkā esošu administratīvu pārkāpumu pakalpojumu sniegšanas jomā;
e) nav spēkā esošu administratīvu pārkāpumu patērētāju tiesību aizsardzības jomā.
3.4. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam
pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
3.5. Visiem iesniegtajiem dokumentiem, lai tiem būtu juridisks spēks, jābūt
noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, Ministru kabineta 2010.gada
28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kā arī
saskaņā ar šiem noteikumiem. Internetbankas maksājuma dokumentam jābūt ar oriģinālu
bankas zīmogu un atbildīgās personas parakstu. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles
dalībniekiem netiek atdoti.
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3.6. Izsoles komisija sastāda dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā personas, kuras ir
izpildījušas izsoles priekšnoteikumus (šo noteikumu 2.1., 3.2.–3.5.punkts). Izsoles dalībnieku
sarakstā norāda šādas ziņas:
3.6.1. dalībnieka kārtas numuru;
3.6.2. juridiskas personas pilnu nosaukumu vai fiziskas personas vārdu un uzvārdu;
3.6.3. reģistrācijas numuru vai personas kodu.
3.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam, uzrādot pasi, vai tā pilnvarotajai personai, uzrādot
pasi un pilnvaru, izsoles komisija ne agrāk kā vienu dienu pirms izsoles izsniedz reģistrācijas
apliecību, kurā norāda šādu informāciju:
3.7.1. dalībnieka kārtas numuru;
3.7.2. juridiskas personas nosaukumu, reģistrācijas numuru vai fiziskas personas vārdu,
uzvārdu un personas kodu;
3.7.3. izsoles dalībnieka pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu;
3.7.4. izsoles vietu un laiku;
3.7.5. izsolāmā zemesgabala sākotnējās nomas maksas apmēru gadā;
3.7.6. atzīmi par izsoles drošības naudas iemaksu;
3.7.7. izsniegšanas datumu, vietu un izsniedzēja parakstu.
3.8. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus (šo noteikumu 3.2.–
3.5.punkts), viņam neizsniedz reģistrācijas apliecību un atmaksā iemaksāto drošības naudu.
3.9. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts,
ka izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku
saraksta un viņam izsniegtā reģistrācijas apliecība tiek atzīta par spēku zaudējušu, tādējādi viņš
zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam neatmaksā iemaksāto drošības naudu.
3.10. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu neizpauž līdz izsoles
sākumam.
4. Izsoles norise
4.1. Izsole notiek sludinājumā norādītajā vietā un laikā.
4.2. Izsoli vada izsoles vadītājs, kas ievēlēts saskaņā ar izsoles komisijas lēmumu.
4.3. Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda izsoles
reģistrācijas apliecību, pasi, ar savu parakstu apstiprina, ka piekrīt izsoles noteikumiem, un
viņiem izsniedz dalībnieka numuru, kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā norādītajam kārtas
numuram.
4.4. Ja izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt
reģistrācijas apliecību un pasi, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli.
4.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu
ierašanos. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tiek
uzskatīts, ka šis izsoles dalībnieks nav piedalījies izsolē, un viņam neatmaksā drošības naudu.
4.6. Pilnvaroto personu darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Pilnvaroto
personu atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto personu stājas spēkā ar brīdi, kad
tiek iesniegts attiecīgs atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments.
4.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo Zemesgabalu, paziņo zemesgabala
sākotnējās nomas maksas apmēru, soli, par kādu nomas maksu var pārsolīt.
4.8. Viens izsoles solis ir 200 euro.
4.9. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, solīšana nenotiek un izsolāmo
Zemesgabalu iegūst vienīgais izsoles dalībnieks par tādu nomas maksas apmēru, ko veido
sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli.
4.10. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa
vienam izsoles solim.
4.11. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. Ja
neviens no solītājiem augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto
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pēdējo piedāvāto augstāko nomas maksu un fiksē to ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens
noslēdz nomas tiesību iegūšanu.
4.12. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu nomas maksu un neviens to nepārsola, tad
priekšroka dodama solītājam, kas reģistrēts ar mazāku kārtas numuru.
4.13. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta solītāja vārdu un uzvārdu, solītāja pēdējo
nosolīto nomas maksu.
4.14. Katrs solītājs ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto
nomas maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta, un viņam
neatmaksā drošības naudu.
4.15. Izsoles komisija protokolē izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno
dalībnieku sarakstu.
4.16. Nosolītājs vai izsolāmā Zemesgabala ieguvējs, kas par tādu kļuvis 4.9.punktā
noteiktajā kārtībā, pēc 4.14.punktā noteikto darbību veikšanas paraksta zemes nomas līgumu.
4.17. Ja nosolītājs vai izsolāmās Zemesgabala ieguvējs, kas par tādu kļuvis 4.9.punktā
noteiktajā kārtībā, neparaksta zemes nomas līgumu, viņš zaudē iemaksāto drošības naudu un
izsolāmo Zemesgabalu saskaņā ar šiem noteikumiem.
4.18. Šo noteikumu 4.17.punktā minētajā gadījumā pārsolītais izsoles dalībnieks stājas
nosolītāja vietā, un viņam jāparaksta zemes nomas līgums ar paša nosolīto augstāko nomas
maksu.
4.19. Ja nosolītājs, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 4.18.punktu, neparaksta
zemes nomas līgumu, viņš zaudē iemaksāto drošības naudu un izsolāmo Zemesgabalu saskaņā
ar šiem noteikumiem, un tas tiek ierakstīts nomas tiesību izsoles protokolā; izsolāmo
Zemesgabalu iegūst nākamais pārsolītais izsoles dalībnieks, un uz viņu ir attiecināms šo
noteikumu 4.18.punktā noteiktais. Šo principu piemēro attiecībā uz katru nākamo pārsolīto
izsoles dalībnieku, ja par nosolītāju atzītais neveic šo noteikumu 4.18.punktā minēto
pienākumu.
4.20. Izsoles komisija septiņu darba dienu laikā pēc izsoles paraksta izsoles protokolu
un nodod to iznomātājam izsoles rezultātu apstiprināšanai un zemes nomas līguma
parakstīšanai.
5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomas līguma spēkā stāšanās kārtība
5.1. Iznomātājs divu nedēļu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles rezultātus un paraksta
zemes nomas līgumu.
5.2. Izsoles rezultāti pēc to apstiprināšanas tiek publicēti portālā www.rigasmezi.lv.
5.3. Zemes nomas līgums stājas spēkā pēc līguma parakstīšanas ar reģistrācijas brīdi
SIA “Rīgas meži” Sekretariātā. Zemes nomas līgums netiek reģistrēts un nestājas spēkā, ja
izsole tiek atzīta par spēkā neesošu.
5.4. Nosolītāja vai izsolāmā Zemesgabala ieguvēja, kas par tādu kļuvis 4.9.punktā
noteiktajā kārtībā, iemaksātā drošības nauda tiek izmantota zemes nomas līgumā noteiktajā
kārtībā.
5.5. Pēc zemes nomas līguma stāšanās spēkā tiek atmaksāta drošības nauda pārējiem
izsoles pretendentiem vai dalībniekiem, izņemot 5.6.punktā noteiktos gadījumus.
5.6. Drošības nauda attiecīgajam izsoles pretendentam vai dalībniekam netiek
atmaksāta, ja:
5.6.1. izsoles pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas un tādēļ netiek iekļauts izsoles
dalībnieku sarakstā vai tiek no tā svītrots;
5.6.2. izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona nav ieradusies uz izsoli un/vai
atteikusies no dalības izsolē;
5.6.3. izsoles dalībnieks izsoles laikā nepiedalās solīšanā;
5.6.4. izsoles dalībnieks neparakstās par savu pēdējo nosolīto zemes nomas maksu;
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5.6.5. iepriekšējās izsoles dalībnieks, kuram ir tiesības saņemt atpakaļ iemaksāto
drošības naudu, iesniedz iznomātājam adresētu pieteikumu par vēlēšanos iegūt izsolāmo
Zemesgabalu atkārtotā izsolē;
5.6.6. nosolītājs vai izsolāmā Zemesgabala ieguvējs, kas par tādu kļuvis 4.9.punktā
noteiktajā kārtībā, neparaksta zemes nomas līgumu;
5.6.7. izsoles dalībnieks ir veicis darbības, kas bijušas par pamatu atzīt izsoli par spēkā
neesošu.
5.7. Neatmaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā.
6. Nenotikusi izsole, spēkā neesoša izsole un atkārtota izsole
6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu:
6.1.1. ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;
6.1.2. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis sākotnējās nomas maksas apmēru;
6.1.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kuri ieguvuši tiesības slēgt zemes nomas
līgumu, neparaksta zemes nomas līgumu.
6.2. Izsole tiek atzīta par spēkā neesošu un tiek rīkota atkārtota izsole:
6.2.1. ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus;
6.2.2. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē
vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
6.2.3. ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles
rezultātus vai gaitu;
6.2.4. ja izsolāmo Zemesgabalu iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties
izsolē;
6.2.5. ja izsole notikusi citā vietā un laikā, nekā norādīts sludinājumā.
6.3. Pretenzijas ar attiecīgiem pierādījumiem par 6.2.punktā minētajiem pārkāpumiem
var pieteikt izsoles komisijai ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas.
Izsoles komisija trīs darba dienu laikā pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par spēkā neesošu
vai pretenzijas noraidīšanu.
6.4. Ja tiek rīkota atkārtota izsole un iepriekšējās izsoles dalībnieks iesniedz
iznomātājam adresētu pieteikumu par vēlēšanos iegūt izsolāmo Zemesgabalu atkārtotā izsolē
saskaņā ar šiem noteikumiem, viņu iekļauj atkārtotās izsoles dalībnieku sarakstā un viņam
izsniedz reģistrācijas apliecību bez šo noteikumu 3.2. un 3.3.punktā minēto dokumentu
(izņemot dokumentus ar aprobežotu termiņu) atkārtotas iesniegšanas.
6.5. Atkārtota izsole rīkojama šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
7. Sūdzību iesniegšana
7.1. Izsoles dalībnieki un nomas tiesību pretendenti var iesniegt sūdzību par izsoles
komisijas darbībām, lēmumiem vai par izsoles rezultātiem SIA “Rīgas meži” valdei piecu darba
dienu laikā no dienas, kad izsoles dalībniekam kļuva zināms par pārkāpumu, kas ir sūdzības
priekšmets.
Pielikumā:
1. pielikums - Pieteikums dalībai izsolē uz 2 lp.;
2. pielikums - Nomas zemesgabala plāns uz 1 lp.;
3. pielikums - Zemes nomas līguma projekts uz 6 lp;
4. pielikums - SIA “ARH Stadija” mets un prasības būvēm kopā uz 6 lp.

