
Pielikums Nr.5 

Nolikumam 

Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 90A, Rīgā  

(kadastra Nr.0100 028 0055)  

nomas un apbūves tiesību mutiskai izsolei  

 

 

 

 

 
(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta sastādītāju, atbilstoši 

Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām) 
 

 

Dokumenta izdošanas vieta, datums un Nr. 

 

 

PIETEIKUMS dalībai izsolē 

Pretendents:   

nosaukums _______________________________________, 

reģ. Nr. _______________________________________, 

juridiskā adrese _______________________________________, 

pasta adrese _______________________________________, 

kontakttālruņa Nr. _______________________________________, 

elektroniskā pasta adrese _______________________________________, 

bankas rekvizīti _______________________________________, 

persona, kura ir tiesīga pārstāvēt 

Pretendentu vai pilnvarotā 

persona 

_______________________________________. 

 

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu __________________________________ (Pretendenta  

nosaukums) piesaka savu dalību nekustamā īpašuma Brīvības ielā 90A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 

028 0055) nomas tiesību mutiskai izsolei |(turpmāk – Izsole), kur nomas objekts sastāv no zemes 

gabala 20 028 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 028 0055) (turpmāk – Zemes gabals) un uz 

Zemes gabala esošas būves – vēsturiskie tirdzniecības paviljoni ar kadastra apzīmējumiem 0100 

028 0055 001 un 0100 028 0055 002 (turpmāk – Būves). Iznomātāja īpašuma tiesības uz Zemes 

gabalu un Būvēm nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2957. Zemes gabals 

un Būves turpmāk kopā saukti – Nekustamais īpašums. 

 

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 nolikumu, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to 

par pareizu, saprotamu un atbilstošu; 

 

3. mums ir skaidras un saprotamas Izsoles nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma 

sagatavošanai, nomas līguma priekšmets, nomas 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. mums uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav neizpildītu maksājumu saistību, kurām ir 

iestājies samaksas termiņš, pret Rīgas pilsētas pašvaldību un par AS "Rīgas Centrāltirgus" 

administrējamiem līgumiem; mums nav aktuāla tiesvedība civillietā ar AS "Rīgas Centrāltirgus"; 

mēs neesam atzīstami par nelabticīgu nomnieku, ievērojot Nolikuma 5.2. punktā noteikto; 

 

5.  mums uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav pasludināts maksātnespējas process, 

tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav apturēta vai 

izbeigta saimnieciskā darbība, nav uzsākts likvidācijas process, nav nodokļu parādu, tostarp 

nekustamā īpašuma nodokļu parādu, 
 

6.  visas Izsoles piedāvājumā sniegtās ziņas par mums un mūsu piedāvājumu ir patiesas; 

 

7. neesam ieinteresēti citu Izsoles pretendentu šai Izsolei iesniegtajos piedāvājumos; 

 

8. esam informēti un piekrītam, ka Izsoles procedūras gaitā saskaņā ar Fizisko personu datu 

aizsardzības likumu tiks apstrādāti no Valsts iedzīvotāju reģistra iegūtie mūsu kā juridiskas 

personas īpašnieku, valdes locekļu, prokūristu, pilnvarotās personas, kā arī viņu laulāto un 

radinieku līdz otrai pakāpei ieskaitot, personas dati (t.sk., personas kods), kā arī dati par šīm 

personām un mums kā juridiskai personai vai mūsu kā juridiskas personas īpašniekiem, valdes 

locekļiem, prokūristiem, pilnvarotajām personām piederošajām komercsabiedrībām, neatkarīgi no 

dalības apjoma un formas; 

 

9. piekrītam, ka gadījumā, ja pēc iznomātāja rīcībā esošās informācijas mēs kā Izsoles 

pretendents tiksim atzīti par nelabticīgu nomnieku vai ieinteresēto personu attiecībā pret parādā 

esošo personu Iznomātājam un tādējādi netiksim pielaisti pie Izsoles, iemaksātā drošības nauda 

netiks mums atmaksāta, jo būsim snieguši nepatiesas ziņas, aizpildot un iesniedzot pieteikuma 

veidlapu Izsolei. 
 

 

Pielikumā: 

________________; 

________________; 

________________. 
 

 

________________________________________________________________ 

(amats, paraksts, atšifrējums)  


