
1.pielikums 

Nomas tiesību izsoles nolikumam 

Par nedzīvojamo telpu nomu, kas atrodas O. Kalpaka prospekts 16, Jūrmalā 

1.stāvā un sastāv no telpām Nr.109, Nr.110 

 ar kopējo platību 79,0m2  

Identifikācijas Nr. LCL IZ 2019/1 

 

 

PIETEIKUMS IZSOLEI 

Par nedzīvojamo telpu nomu, kas atrodas O. Kalpaka prospekts 16, Jūrmalā, 1.stāvā un sastāv no 

telpām (Nr.109, Nr.110) ar kopējo platību 79,0m2  

Izsoles identifikācijas Nr. TCL IZ 2019/1 

 
Pretendents: 

nosaukums/vārds, uzvārds_____________________________________________________________ 

vienotais reģistrācijas Nr./personas kods_________________________________________________ 

juridiskā adrese/deklarētā dzīvesvietas adrese_____________________________________________ 

kontakttālrunis un elektroniskā pasta adrese_______________________________________________ 

persona, kura ir tiesīga pārstāvēt 

pretendentu vai pilnvarotā persona____________________________________________________ 

 

Ar  šī  pieteikuma  iesniegšanu _________________________ piesakās  dalībai SIA “Tenisa centrs 

“Lielupe””  (turpmāk – Sabiedrība) rīkotajā nomas tiesību rakstveida izsolē (izsoles identifikācijas 

Nr. TCL IZ 2019/1) uz nedzīvojamām telpām, kas atrodas O. Kalpaka prospekts 16, Jūrmalā (būves 

kadastra apzīmējums 1300 004 5718 014), 1.stāvā un sastāv no telpām (Nr.109,Nr.110) ar kopējo 

platību 79,0m2. 

 

Plānotās darbības: sporta preču veikals, tenisa un skvoša inventāra noma, tenisa rakešu stīgošanas 

pakalpojumu sniegšana 

 

Vēlamais nomas termiņš: 1 (viens) gads. 

 

Piedāvātā nomas maksa eiro/m2 mēnesī (bez pievienotās vērtības 

nodokļa):_______________________________________________________________________1 
                                                                                  (summa cipariem un vārdiem) 

 

Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka: 

1. Ir iepazinies ar izsoles nolikumu un visu tā pielikumu saturu. Pretendentam ir skaidras un 

saprotamas nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un 

izvirzītās prasības nomnieka darbībai. Izsoles nolikumā noteiktās tiesības un pienākumi ir 

skaidri un saprotami, apņemas to ievērot; 

2. Piekrīt izsoles nolikumam pielikumā pievienotā nomas līguma nosacījumiem; 

3. Pret pretendentu nav ierosināta maksātnespēja, pretendents neatrodas bankrota vai 

likvidācijas stadijā, pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta; 

4. Pretendentam nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu vai to 

summa nepārsniedz EUR 150,00; 

 
1 Ne zemāka kā izsoles sākumcena 5,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa par 1m2 mēnesī. 
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5. Piedāvājums būs spēkā vismaz 3 (trīs) mēnešus no šī piedāvājuma atvēršanas brīža; 

6. Piekrīt personas datu apstrādei nomas līguma noslēgšanas mērķim. 

 

Pielikumā:____________________________________________________________________ 

 

 

______________________________                                                                        _______________ 

Amats, paraksta atšifrējums, datums                                                                                paraksts 


