Apstiprinu:
SIA „Rīgas meži”
Nekustamo īpašumu iznomāšanas
komisijas priekšsēdētājs A.Kondratjuks
______________________________
2014.gada 27.februārī
SLUDINĀJUMS par nomas tiesību izsoli
NOMAS OBJEKTA ADRESE

Pāvu iela b/n, Rīga

KADASTRA NR.

0100 095 0040 (zeme)
Zemes gabala daļa – 182 m2
Nemotorizēto ūdens atrakciju izvietošana
Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto
iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, izsoles nosacītā
nomas maksa par Īpašuma nomu ir 90.00 EUR mēnesī (bez
PVN)

IZNOMĀJAMĀ PLATĪBA
IZMANTOŠANAS VEIDS
IZSOLES NOSACĪTĀ
NOMAS MAKSA

IZSOLES SOLIS
PIESAISTĪTĀ ZEMES
GABALA NOMAS MAKSA

10.00 EUR
Nomas maksa noteikta visam iznomājam Īpašumam

NOMAS LĪGUMA
NODROŠINĀJUMA
DEPOZĪTS

Dalībai izsolē Pretendents iemaksā drošības naudu SIA „Rīgas
meži”, vienotais reģistrācijas nr. 40003982628, konts
LV15PARX0005508860001 AS „Citadele banka”, kods
PARXLV22, 540.00 Euro (pieci simti četrdesmit Euro un 00
centi) apmērā. Drošības nauda pretendentam netiek atgriezta,
ja izsoles pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas un tādēļ
netiek iekļauts izsoles dalībnieku sarakstā vai tiek no tā
svītrots; izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona nav
ieradusies uz izsoli un/vai atteikusies no dalības izsolē; izsoles
dalībnieks izsoles laikā nepiedalās solīšanā; izsoles dalībnieks
neparakstās par savu pēdējo nosolīto zemes nomas maksu;
iepriekšējās izsoles dalībnieks, kuram ir tiesības saņemt
atpakaļ iemaksāto drošības naudu, iesniedz iznomātājam
adresētu pieteikumu par vēlēšanos iegūt izsolāmo mantu
atkārtotā izsolē; nosolītājs vai izsolāmās mantas ieguvējs
neparaksta zemes nomas līgumu; izsoles dalībnieks ir veicis
darbības, kas bijušas par pamatu atzīt izsoli par spēkā neesošu.

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

2017.gada 31.decembris

TERMIŅŠ PIETEIKUMU
IESNIEGŠANAI

Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2014.gada 11.aprīlim, plkst. 16:00,
Rīgā, Ostas prospektā 11, Mežaparka Lielajā estrādē, SIA
„Rīgas meži” birojā, 3.stāvā

IZSOLES VEIDS, DATUMS,
LAIKS, VIETA

Mutiska izsole notiks 2014.gada 14.aprīlī, plkst.10:00,
Rīgā, Ostas prospektā 11, Mežaparka Lielajā estrādē, SIA
1

„Rīgas meži” birojā
IZNOMĀTĀJS

SIA „Rīgas meži”, Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034

OBJEKTA APSKATE

Objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un vienojoties
par konkrēto apskates laiku ar Aigaru Penci, pa tālruni
29288438 vai e-pastu: aigars.pencis@riga.lv
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Apstiprināts ar
2014.gada 27.februāra
SIA „Rīgas meži” Nekustamo īpašumu
iznomāšanas komisijas
Lēmumu nr.1 (protokols nr.4)

Mutiskas izsoles nolikums
Zemes gabala Rīgā, Pāvu ielā b/n, kadastra Nr.0100 095 0040,
daļas 182 kv.m. platībā nomas tiesību izsolei
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Rīgā, Pāvu
ielā b/n (kadastra Nr. 0100 095 0040) daļas 182 kv.m. platībā, nomas tiesības (turpmāk
– izsolāmā manta) tiek izsolītas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
1.2. Zemesgabala nomas līguma termiņš – 2017.gada 31.decembris.
1.3. Zemesgabala izmantošanas mērķis – nemotorizētu ūdens atrakciju darbības
nodrošināšanai bez tiesībām būvēt būvi kā patstāvīgu īpašuma objektu.
1.4. Izsolāmās mantas nosolītājs iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu ar SIA
„Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas nr.40003982628 (turpmāk – iznomātājs). Zemes
nomas līgumā tiek iekļauti izsoles noteikumi, kas attiecas uz zemes nomu, tostarp
nosolītā zemes nomas maksa, bet 1.9.punktā noteiktajā gadījumā – normatīvajos aktos
paredzētā nomas maksa.
1.5. Saskaņā ar Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” lokālplānojumu un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Zemesgabals atrodas apstādījumu un
dabas teritorijā.
1.6. Izsolāmo mantu iegūst izsoles dalībnieks, kurš nosola visaugstāko nomas
maksu. Solīšana sākas no EUR 90.00 mēnesī (turpmāk – sākotnējās nomas maksas
apmērs).
1.7. Zemes nomas maksa jāsāk maksāt no līguma spēkā stāšanās dienas.
1.8. Papildus zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības
nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzētajā apmērā un kārtībā.
1.9. 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 izsolāmās mantas
nosolītājam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos.
1.10. Zemesgabala izpētes darbus, dokumentācijas izstrādāšanas un saskaņošanas
procedūras saistībā ar 1.3.punktā noteikto izmantošanas mērķi, kā arī nepieciešamības
gadījumā zemesgabala robežu uzmērīšanu dabā veic nomnieks par saviem līdzekļiem.
1.11. Slēdzot zemes nomas līgumu par zemesgabalu, nomnieks uzņemas risku
par iespējamajiem zaudējumiem, ja zemesgabalu nevarēs izmantot 1.3.punktā
noteiktajam mērķim.
1.12. Ja atklājas, ka iznomāto zemesgabalu nav iespējams izmantot 1.3.punktā
noteiktajam mērķim, nomnieks var atkāpties no zemes nomas līguma, nesaņemot
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nekādu izdevumu (ne nepieciešamo, ne derīgo, ne greznuma izdevumu) atlīdzību no
Iznomātāja vai Rīgas pilsētas pašvaldības par zemesgabala izpētē, projekta sagatavošanā
un dokumentācijas izstrādāšanā veiktajiem ieguldījumiem.
1.13. Zemesgabala nomniekam, beidzoties zemes nomas līguma termiņam, ir
pienākums atbrīvot zemesgabalu – nojaukt par saviem līdzekļiem tur esošās būves un
sakopt to atbilstoši sakārtotas vides prasībām. Ne Iznomātājs, ne Rīgas pilsētas
pašvaldība neatlīdzina nomniekam nekādus izdevumus (ne nepieciešamos, ne derīgos,
ne greznuma izdevumus) par būvi, kā arī par zemesgabalā veiktajiem ieguldījumiem.
1.14. Izsolāmās mantas izsoli rīko Iznomātāja izveidota izsoles komisija
(turpmāk – izsoles komisija).
1.15. Izsoles dalībnieka jebkuras prasības mainīt šos noteikumus, kā arī
atteikšanās parakstīt iznomātāja sagatavoto nomas līgumu tiek uzskatītas par atteikumu
atbilstoši šiem noteikumiem.
1.16. Izsoles dalībnieku pieteikumu pieņemšana notiek no 14.03.2014. līdz
11.04.2014. darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00 SIA „Rīgas meži” sekretariātā
Rīgā, Ostas prospektā 11 (Mežaparka Lielā estrāde, 3 stāvs).
1.17. Izsole notiek 14.04.2014. plkst.10:00 SIA „Rīgas meži” administrācijas
telpās Rīgā, Ostas prospektā 11 (Mežaparka Lielā estrāde, 3 stāvs).
1.18. Izsoles komisijas kontaktpersona Aigars Pencis, tālrunis 29288438, e-pasts:
aigars.pencis@riga.lv.
2. Izsoles dalībnieki
2.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska persona vai komersants (individuālais
komersants vai komercsabiedrība), kurš saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem var iegūt izsolāmo mantu.
2.2. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai fiziska persona vai
komersants iemaksā iznomātāja SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas nr.
40003982628, kontā LV15PARX0005508860001 AS „Citadele banka”, kods
PARXLV22 drošības naudu EUR 540.00 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.riga.lv), kurā norādīts personas vārds,
uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, pases dati, kontaktinformācija un bankas
konts, uz kuru pārskaitāma atmaksājamā drošības nauda;
3.2.2. drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu.
3.3. Komersants dalībai izsolē iesniedz šādus dokumentus:
3.3.1. izsoles komisijai adresētu pieteikumu (saskaņā ar formu 2.pielikumā, kuras
elektroniskā versija ir pieejama portālā www.riga.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;
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3.3.3. komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju;
3.3.4. Uzņēmumu reģistra pilnu izziņu par komersanta amatpersonu pārstāvības
tiesībām;
3.3.5. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu un valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda neesamību, kas izsniegta ne agrāk kā sešas
nedēļas pirms pieteikuma iesniegšanas dienas;
3.3.6. pilnvaru pārstāvēt komersantu izsolē un parakstīt zemes nomas līgumu, ja
komersantu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības nav norādītas Uzņēmumu
reģistra izziņā.
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.
3.6. Izsoles komisija sastāda dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā personas, kuras ir
izpildījušas izsoles priekšnoteikumus (šo noteikumu 3.2.–3.5.punkts). Izsoles dalībnieku
sarakstā norāda šādas ziņas:
3.6.1. dalībnieka kārtas numuru;
3.6.2. komersanta 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 nedēļu pirms izsoles
izsniedz reģistrācijas apliecību (3.pielikums), kurā norāda šādu informāciju:
3.7.1. dalībnieka kārtas numuru;
3.7.2. komersanta 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 mēnesī;
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.
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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 mantu, paziņo zemesgabala
sākotnējās nomas maksas apmēru, soli, par kādu nomas maksu var pārsolīt.
4.8. Viens izsoles solis ir EUR 10.00 (desmit eiro un 00 centi).
4.9. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, solīšana nenotiek un
izsolāmo mantu 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 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 izsolāmās mantas 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 mantas ieguvējs, kas par tādu kļuvis 4.9.punktā
noteiktajā kārtībā, neparaksta zemes nomas līgumu, viņš zaudē iemaksāto drošības
naudu un izsolāmo mantu 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
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mantu saskaņā ar šiem noteikumiem, un tas tiek ierakstīts nomas tiesību izsoles
protokolā; izsolāmo mantu 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.riga.lv.
5.3. Zemes nomas līgums stājas spēkā pēc līguma parakstīšanas ar reģistrācijas
brīdi SIA „Rīgas meži” līgumu reģistrā. Zemes nomas līgums netiek reģistrēts un
nestājas spēkā, ja izsole tiek atzīta par spēkā neesošu.
5.4. Nosolītāja vai izsolāmās mantas ieguvēja, kas par tādu kļuvis 4.9.punktā
noteiktajā kārtībā, iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas maksā.
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;
5.6.5. iepriekšējās izsoles dalībnieks, kuram ir tiesības saņemt atpakaļ iemaksāto
drošības naudu, iesniedz iznomātājam adresētu pieteikumu par vēlēšanos iegūt izsolāmo
mantu atkārtotā izsolē;
5.6.6. nosolītājs vai izsolāmās mantas 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;
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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 mantu 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 mantu 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. Personas var iesniegt sūdzību Iznomātājam par izsoles komisijas darbībām
piecu darba dienu laikā no šo darbību veikšanas brīža.
Pielikumā:
1) pieteikuma forma fiziskai personai uz 1 lp.;
2) pieteikuma forma komersantam uz 1 lp.;
3) izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības forma uz 1 lp.;
4) zemesgabala situācijas plāns uz 1 lp.;
5) zemes nomas līguma projekts uz 5 lp.
Izsoles komisijas priekšsēdētājs Andrejs Kondratjuks
_____________________
Rīgā 2014.gada 27.februārī

1.pielikums
Zemes gabala Rīgā, Pāvu ielā b/n, kadastra Nr.0100 095 0040,
daļas 182 kv.m. platībā nomas tiesību izsoles nolikumam

Fiziskas personas
PIETEIKUMS
par piedalīšanos izsolē
Rīgā

2014.gada ___.______

____________________________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)

personas kods ________________________________________________________________,
dzīvo _______________________________________________________________________,
pase: sērija ____ Nr.___________________,
pase izdota__________________________________________________________________,
kontakttālrunis _______________________________________________________________,
piesaka savu dalību neapbūvēta zemesgabala Rīgā, Pāvu ielā b/n, kadastra Nr.0100 095 0040,
daļas 182 kv.m. platībā nomas tiesību izsolei, nomas tiesību izsolē, kas notiks 2014.gada 14.aprīlī
saskaņā ar 27.02.2014. SIA „Rīgas meži” Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas lēmumu
nr.1 (protokols nr.4) apstiprinātajiem zemes gabala Rīgā, Pāvu ielā b/n, kadastra Nr.0100 095
0040, daļas 182 kv.m. platībā nomas tiesību mutiskas izsoles noteikumiem.
Samaksāto drošības naudu lūdzu atmaksāt ____________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

uz kontu _____________________________________________________________________.
(konta Nr., banka)

Pieteikumam pievienoti (atzīmēt ar x):
 dokuments, kas apliecina drošības naudas iemaksu,
 __________________________________________________________________________,
 __________________________________________________________________________.

______________________
(paraksts)

____________________________________________
(paraksta atšifrējums)

2.pielikums
Zemes gabala Rīgā, Pāvu ielā b/n, kadastra Nr.0100 095 0040,
daļas 182 kv.m. platībā nomas tiesību izsoles nolikumam
Komersanta (individuālā komersanta vai komercsabiedrības)
PIETEIKUMS
par piedalīšanos izsolē
Rīgā

2014.gada ____.________

____________________________________________________________________________,
( komersanta nosaukums/ individuālā komersanta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta)

vienotais reģistrācijas Nr._______________________________________________________,
juridiskā adrese_______________________________________________________________,
kontaktpersona _______________________________________________________________,
kontakttālrunis________________________________________________________________,
piesaka savu dalību neapbūvēta zemesgabala Rīgā, Pāvu ielā b/n, kadastra Nr.0100 095 0040,
daļas 182 kv.m. platībā nomas tiesību izsolei, nomas tiesību izsolē, kas notiks 2014.gada 14.aprīlī
saskaņā ar 27.02.2014. SIA „Rīgas meži” Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas lēmumu
nr.1 (protokols nr.4) apstiprinātajiem zemes gabala Rīgā, Pāvu ielā b/n, kadastra Nr.0100 095
0040, daļas 182 kv.m. platībā nomas tiesību mutiskas izsoles noteikumiem.
Samaksāto drošības naudu lūdzu atmaksāt ______________________________________
(nosaukums, reģistrācijas Nr. vai individuālā komersanta vārds, uzvārds, personas kods)

uz kontu _____________________________________________________________________.
(konta Nr., banka)

Pieteikumam pievienoti (atzīmēt ar x):
 dokuments, kas apliecina drošības naudas iemaksu,
 komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija,
 Uzņēmumu reģistra pilna izziņa par komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām,
 Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parāda neesamību,
 pilnvara pārstāvēt komersantu izsolē,
 _________________________________________________________________________,
 __________________________________________________________________________.

______________
(paraksts)

_______________________________________
(paraksta atšifrējums)

3.pielikums
Zemes gabala Rīgā, Pāvu ielā b/n, kadastra Nr.0100 095 0040,
daļas 182 kv.m. platībā nomas tiesību izsoles nolikumam

Izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecība Nr._____

Rīgā

2014.gada ____.________

________________________________________________, dalībnieka kārtas numurs_______,
(izsoles dalībnieka nosaukums vai vārds, uzvārds)

____________________________________________________________________________,
(reģistrācijas numurs vai personas kods)

pilnvarotā persona: ____________________________________________________________,
(vārds, uzvārds, personas kods)

drošības nauda EUR 540.00 (pieci simti četrdesmit eiro un 00 centi) apmērā ir iemaksāta un tiek
piešķirtas tiesības piedalīties izsolē, kas notiks SIA „Rīgas meži” administrācijas telpās Rīgā,
Ostas prospektā 11 (Mežaparka Lielā estrāde, 3 stāvs), 2014.gada 14.aprīlī plkst.10:00, un
kurā tiks izsolītas neapbūvēta zemesgabala Rīgā, Pāvu ielā b/n, kadastra Nr.0100 095 0040, daļas
182 kv.m. platībā nomas tiesības.
Izsoles sākumcena EUR 90.00 (deviņdesmit eiro un 00 centi) mēnesī.

Apliecība izdota Rīgā 2014.gada ____.___________.

Izsniedza ______________ ____________________________________
(paraksts)

(vārds, uzvārds)

5.pielikums
Zemesgabala Rīgā, Pāvu ielā b/n, kadastra Nr.0100 095 0040,
daļas 182 kv.m. platībā nomas tiesību izsoles nolikumam
ZEMES NOMAS LĪGUMS (PROJEKTS)
2014.gada ___.__________
Sabiedrība ar ierobežo atbildību „Rīgas meži”, juridiskā adrese Ostas prospektā 11,
Rīgā, LV-1034, valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kurš rīkojas, pamatojoties
uz Sabiedrības Statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, (turpmāk –
Iznomātājs), no vienas puses, un
______________________________________________________________________,
(fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas nosaukums)
adrese _________________________________________________, Rīgā, LV_______,
pases dati/uzņēmuma reģistrācijas Nr. Komercreģistrā ________________________,
(dokumenta izdošanas datums)
________________________________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz
(amats, vārds, uzvārds)
____________________________________, (turpmāk – Nomnieks), no otras puses,
(dokumenta nosaukums)
saskaņā ar ___________ iznomāšanas komisijas ________ lēmumu Nr.______ noslēdz
(datums)
šādu zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums):

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

I Līguma priekšmets
Nomnieks nomā daļu no Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala
Rīgā, Pāvu ielā b/n (kadastra Nr. 0100 095 0040) daļas 182 kv.m. platībā
(turpmāk „Zemesgabals”). Zemesgabala platība noteikta saskaņā ar Līgumam
pievienoto zemes robežu plānu (pielikums Nr.1), kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
Zemesgabals saskaņā ar Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” lokālplānojumu
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem atrodas apstādījumu un dabas
teritorijā.
Zemesgabala izmantošanas mērķis: nemotorizētu ūdens atrakciju darbības
nodrošināšanai.
Zemesgabals tiek nodots nomā bez apbūves tiesībām.
Ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas 18.10.1999. lēmumu zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.4355 īpašuma tiesības uz zemesgabalu Rīgā, Pāvu ielā b/n (kadastra
Nr. 0100 095 0040), nostiprinātas Rīgas pilsētas pašvaldībai.
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2.1.
2.2.

II Līguma termiņš
Šis līgums stājas spēkā pēc līguma parakstīšanas ar reģistrācijas brīdi SIA „Rīgas
meži” līgumu reģistrā.
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim.

III Nomas maksa un norēķinu kārtība
3.1. Nomas maksu veido maksa Zemesgabala lietošanu:
Īpašuma
Platība,
Maksa
Maksa
PVN PVN,
2
nosaukums
m
mēnesī,
mēnesī, likme EUR
EUR/m2
EUR

Kopējā
maksa
mēnesī,
EUR

Zemesgabala
kadastra Nr.0100
21%
182
095 0040, daļu
Maksa par Zemesgabala lietošanu EUR ___________ mēnesī, tai skaitā 21% PVN;
3.
3.2. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iznomātāja izdevumi par pieaicinātā sertificētā
nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala nosacītas nomas maksas vērtējuma
veikšanu _____.00 EUR un PVN 21%.
3.3. Papildus nomas maksai Nomnieks atbilstoši normatīvo aktu prasībām maksā
nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto Zemesgabalu.
3.4. Nomas maksas aprēķina periods ir ceturksnis. Nomas maksa maksājama 10 darba
dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina saņemšanas.
3.5. Par Līgumā noteikta maksājuma samaksas termiņa neievērošanu Nomnieks maksā
Iznomātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no kavētā
maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā
maksājuma summas. Iznomātājs ir tiesīgs prasīt arī likumā noteiktos kavējuma
procentus.
3.6. Iznomātājs var vienpusēji mainīt zemes nomas maksu, ja tiek izdarīti grozījumi
normatīvajos aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai
mainījusies Zemesgabala kadastrālā vērtība. Šādas Iznomātāja noteiktas izmaiņas ir
saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos vai
mainījusies Zemesgabala kadastrālā vērtība.
3.7. Līguma darbības laikā nekustamā īpašuma nodokli un visus citus nodokļus un
nodevas, kas paredzēti vai tiks noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas
attiecas uz iznomāto Zemesgabalu, Nomnieks maksā patstāvīgi, ievērojot attiecīgos
Rīgas domes saistošos noteikumus.

4.1.

IV Iznomātāja pienākumi un tiesības
Iznomātājs apņemas:
4.1.1. šī līguma noslēgšanas brīdī nodot Zemesgabalu Nomniekam lietošanā un
nodrošināt iespēju izmantot Zemesgabalu šī līguma noteiktajā termiņā bez
jebkādiem pārtraukumiem un traucējumiem;
4.1.2. nekavējoties informēt Nomnieku par tiesiskajiem un/vai faktiskajiem
apstākļiem, kuri ietekmē Zemesgabala izmantošanu, un kas Iznomātājam ir
kļuvuši zināmi līguma darbības laikā;
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4.2.

4.1.3. atbildēt par zaudējumiem, kas Nomniekam nodarīti Iznomātāja, tā
pilnvaroto personu, darbinieku nevērīgas vai ļaunprātīgas darbības vai
bezdarbības rezultātā.
Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. veikt Zemesgabala apskati jebkurā laikā un pieprasīt no Nomnieka ievērot
Civillikuma, Meža likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasības, valsts un pašvaldības iestāžu lēmumus, ugunsdrošības un citu
kompetentu iestāžu prasības attiecībā uz Zemesgabala lietošanu;
4.2.2. pieprasīt no Nomnieka kompensāciju par soda sankcijām, kas Iznomātājam
kā zemesgabala apsaimniekotājam piemērotas sakarā ar Nomnieka darbību
Zemesgabalā;
4.2.3. neatlīdzināt Zemesgabala uzlabojumus, ko Nomnieks veicis bez Iznomātāja
rakstveida piekrišanas;
4.2.4. uz Zemesgabalā nocirstajiem kokiem.

V Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. Nomniekam ir pienākums:
5.1.1. veikt Zemesgabala uzturēšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, ievērojot Rīgas domes saistošo noteikumu par Rīgas pilsētas
teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu prasības un saglabājot meža parka
vidi;
5.1.2. izmantot Zemesgabalu vienīgi šajā līgumā paredzētajiem mērķiem, ievērojot
Civillikumu, Meža likumu un citus Latvijas Republikas normatīvos aktus;
5.1.3. savlaicīgi maksāt nomas maksu, kā arī citus maksājumus, kuri saistīti ar
Zemesgabala izmantošanu;
5.1.4. ievērot, ka Zemesgabals nav iekļaujams blakus esošo zemesgabalu apbūves
normatīvajos rādītājos;
5.1.5. nodrošināt Iznomātājam iespēju apsekot Zemesgabalu, lai pārliecinātos par
tā izmantošanu atbilstoši šī līguma nosacījumiem;
5.1.6. atbildēt par savas (t.sk., pilnvaroto personu, darbinieku un apakšnomnieku)
darbības vai bezdarbības rezultātā Zemesgabalā Iznomātājam nodarītajiem
zaudējumiem, atlīdzināt tos, kā arī novērst Zemesgabalam (t.sk. uz tiem
esošajam mežam) radītos bojājumus;
5.1.7. ar saviem finanšu resursiem, personālu, materiāli tehniskajiem līdzekļiem
uzturēt Zemesgabalu kārtībā, nepieļaujot to piegružošanu vai vides
piesārņošanu,
nodrošināt
sanitāro,
ugunsdrošības,
atkritumu
apsaimniekošanas, u.c. normatīvo aktu prasību ievērošanu;
5.1.8. nodrošināt Zemesgabalā esošu pazemes un virszemes inženiertīklu
saglabāšanu un to netraucētu ekspluatāciju, kā arī ievērot minēto
inženiertīklu aizsargjoslu ekspluatācijas prasības, nodrošināt iespēju
ekspluatācijas dienestu darbiniekiem brīvi piekļūt inženiertīkliem;
5.1.9. veikt Zemesgabalā esošā meža uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši
Meža likumā noteiktajam;
5.1.10. līgumam beidzoties (t.sk. līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā), par
saviem līdzekļiem atbrīvot Zemesgabalu, sakopt to atbilstoši sakārtotas
vides prasībām un nodot tos Iznomātājam (ar Nomnieka uzstādītiem
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labiekārtojuma elementiem un aprīkojumu), nesaņemot nekādu izdevumu
(ne nepieciešamo, ne derīgo, ne greznuma izdevumu) atlīdzību no
Iznomātāja par Zemesgabalā veiktajiem ieguldījumiem;
5.1.11. iepriekš rakstveidā saskaņot ar Iznomātāju šādas darbības:
a)
teritorijas labiekārtošanas projektus;
b)
Zemesgabala vai to daļu nodošanu apakšnomā trešajai personai;
c)
Zemesgabalā augošo koku un pameža kopšanas darbus, kā arī
nepieciešamības gadījumā koku ciršanu;
d)
detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu Zemesgabala teritorijām
izstrādes ierosināšanu, ja tas nepieciešams šī līguma noteikto mērķu
sasniegšanai.
5.2. Nomniekam ir tiesības:
5.2.1. visā šī līguma darbības laikā netraucēti izmantot Zemesgabalu atbilstoši šajā
līgumā noteiktajam mērķim;
5.2.2. ievērojot šī līguma un normatīvo aktu prasības, labiekārtot un uzturēt
Zemesgabala teritoriju atbilstoši līgumā noteiktajam mērķim un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem;
5.2.3. ierosināt izstrādāt zemes ierīcības projektu Zemesgabala teritorijām, ja tas
nepieciešams šajā līgumā noteikto mērķu sasniegšanai;
5.2.4. veikt koku ciršanu, ievērojot šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktās
prasības.

6.1.
6.2.

7.1.

7.2.

8.1.
8.2.

VI Atbildība
Puses ir atbildīgas par savu šajā līgumā noteikto saistību godprātīgu izpildi.
Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai izpildes kavējumu un tā
rezultātā radītajiem zaudējumiem, ja saistību neizpildes vai izpildes kavējuma
pamatā ir nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem šī
līguma punkta izpratnē puses saprot tādus apstākļus, kurus vainīgā puse nevarēja
un tai nevajadzēja paredzēt, ietekmēt vai novērst un kuru rašanās pamatā nav
vainīgās puses darbība vai bezdarbība (vaina). Par līgumsaistību izpildes
neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena puse informē otru nekavējoties, bet ne
vēlāk kā trīs dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas un, ja nepieciešams, risina
jautājumu par turpmāko līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.
VII Līguma grozīšanas kārtība
Grozījumi vai papildinājumi šajā līgumā veicami, pusēm rakstveidā vienojoties, un
vienošanos par grozījumu izdarīšanu pievieno šim līgumam kā neatņemamu
līguma sastāvdaļu.
Līgumu var grozīt ar Iznomātāja vienpusēju paziņojumu šajā līgumā noteiktajos
gadījumos un kārtībā.
VIII Līguma izbeigšanās un sekas
Līguma termiņš izbeidzas saskaņā ar 2.2.punkta noteikumiem.
Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu pirms noteiktā termiņa, ne vēlāk
kā mēnesi iepriekš paziņojot par to Nomniekam rakstveidā, ja:
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8.2.1. Nomnieks pārkāpj normatīvo aktu un šī līguma prasības par Zemesgabala
uzturēšanu;
8.2.2. Zemesgabals tiek izmantots mērķiem, kas nav paredzēti šī līguma 1.3.punktā;
8.2.3. Nomnieks ilgāk par diviem mēnešiem kavē šajā līgumā noteikta maksājuma
samaksas termiņu;
8.2.4. Nomnieks bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas Zemesgabalu ir iznomājis vai
nodevis cita veida lietošanā citām juridiskajām vai fiziskajām personām.
8.3. Iznomātājs var vienpusēji atkāpties no līguma, ja Zemesgabals tiek nodots
atsavināšanai un īpašuma tiesības uz zemesgabalu iegūst trešā persona.
8.4. Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo līgumu pirms noteiktā termiņa jebkurā
laikā, ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš rakstveidā paziņojot par to
Iznomātājam, samaksājot Iznomātājam nomas maksu, kā arī citus maksājumus
saistībā ar Zemesgabala nomu, par laika posmu līdz līguma izbeigšanas brīdim.
IX Strīdu risināšana
Strīdus, kas radušies šī līguma sakarā, puses risina savstarpējās pārrunās, bet, ja
pārrunās vienošanos nav iespējams panākt, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā.
X Noslēguma jautājumi
10.1. Šis līgums ir saistošs visu pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
10.2. Šis līgums sastādīts uz 5 lapām latviešu valodā, trīs autentiskos eksemplāros, no
kuriem divi glabājas pie Iznomātāja, viens - pie Nomnieka.
Pielikumā:
1. Zemes robežu plāns, uz 1 lapas.
Pušu paraksti:
IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

SIA „RĪGAS MEŽI”
_______________________

______________________
______________________

2014.GADA ____________

2014.GADA ____________
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