
Pielikums Nr.2 

 
Mutiskās izsoles nolikumam „Veikala - kafejnīcas Hanzas ielā 28, Rīgā 

(kadastra apzīmējums 0100 011 0039 029) 

un piesaistītā zemesgabala 

nomas tiesību izsolei” 

(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   _______________________________________, 

vienotais 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 veikala - kafejnīcas Hanzas ielā 28, Rīgā (kadastra apzīmējums 

0100 011 0039 029) 43,70 m2 platībā un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 

011 0033 8003) 

 nomas tiesību mutiskā 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. mums uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav neizpildītu maksājumu saistību par Rīgas 

domes Īpašuma departamenta administrējamiem līgumiem, pretendents nav atzīstams 

par nelabticīgu nomnieku, ievērojot izsoles nolikuma 3.4. punktā noteikto; pretendents 

uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav uzsākts 

likvidācijas process, nav nodokļu parādu, kā arī piekrīt, ka personas dati tiks izmantoti, 

lai pārliecinātos par sniegtās informācijas patiesīgumu; 
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5. visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu un tā piedāvājumiem ir 

patiesas; 

6. neesam ieinteresēti citu Pretendentu šai izsolei iesniegtajos piedāvājumos; 

7. piekrītam, ja Pretendents pēc iznomātāja rīcībā esošās informācijas ir atzīstams par 

nelabticīgu nomnieku vai  ieinteresēto personu attiecībā pret parādā esošo personu 

Iznomātājam un tādējādi netiekot pielaists pie izsoles, iemaksātā drošības nauda netiek 

atmaksāta Pretendentam, jo tas ir sniedzis nepatiesas ziņas aizpildot un iesniedzot 

pieteikuma veidlapu; 

8. esmu informēts par manu personas datu apstrādi saskaņā ar šī pieteikuma veidlapai 

pievienoto informatīvo paziņojumu par personas datu apstrādi.  

 

 

Pielikumā: informatīvais paziņojums par personu datu apstrādi uz 2lp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

(amats, paraksts, atšifrējums)                          paraksts
 

 

 

 

 

 

 


