
Pielikums Nr.1 

SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”  

Nedzīvojamās telpas vai tās daļas nomas tiesību izsoles  

Id.Nr. SIA “DA slimnīca” TNI2023/01 

Nolikumam 

__________________________________________________ 

Juridiskās personas nosaukums 

__________________________________________________ 

Juridiskās personas juridiskā adrese 

__________________________________________________ 

Reģistrācijas numurs 

__________________________________________________ 

Tālr.; e-pasts. 

PIETEIKUMS IZSOLEI 

Par nedzīvojamo telpu nomu Ādama ielā 2, Dobelē 

(kadastra numurs 46010062420003) 

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” TNI2023/01 

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu _________________________________ (pretendenta nosaukums) piesakās 

dalībai SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca” (turpmāk- Iznomātājs) rīkotajā nomas tiesību izsolē (izsoles 

identifikācijas Nr. SIA “DA slimnīca” TNI2023/01) uz nedzīvojamām telpām Ādama ielā 2, Dobelē (kadastra 

numurs 46010062420003), kuras norādītas izsoles nolikuma Pielikumā Nr.2. 

Plānotās darbības:  ___________________________________________________________________________. 

Vēlamais nomas termiņš: ____.____.________.   Vēlamā nomātā platība ______________ (m2). 

(līdz dd.mm.gggg.) 

Piedāvāta nomas maksa par Nomas objekta 1m2 EUR/mēnesī (bez PVN): ________________________________1. 

(summa cipariem un vārdiem) 

Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka: 

1. ir iepazinies ar izsoles nolikumu un nomas līguma nosacījumiem, tajos noteiktās tiesības un pienākumi ir 

skaidri un saprotami, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot; 

2. pret pretendentu nav ierosināta maksātnespēja, pretendents neatrodas bankrota vai likvidācijas stadijā, 

pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta; 

3. pretendentam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu vai to summa nepārsniedz EUR 150,00 

(viens simts piecdesmit euro, 00 centi); 

4. pretendentam nav nekādu neizpildītu maksājuma saistību pret Iznomātāju, kurām ir iestājies samaksas 

termiņš, Iznomātājs pēdējā gada laikā nav vienpusēji izbeidzis ar pretendentu noslēgto līgumu par īpašuma 

lietošanu tāpēc, ka pretendents nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus; 

5. piedāvājums būs spēkā vismaz 2 (divus) mēnešus no Piedāvājuma atvēršanas brīža; 

6. piekrīt personas datu apstrādei nomas līguma noslēgšanas mērķim; 

Pielikumā: 

1. Pilnvara parakstīt piedāvājumu.2; 

2. Pretendenta bankas rekvizīti. 

2023.gada ____. _________________  

____________________________________  ______________________________________________ 

(Nomas tiesību pretendenta pārstāvja paraksts)                (parakstītāja vārds, uzvārds un amats) 

 

 
1 Ne zemāka kā nosacītā nomas maksa 4.84 (četri euro 84 centi) bez PVN par Nomas objekta vienu kvadrātmetru mēnesī.  
2 Jāpievieno, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona; ja piedāvājumu paraksta fiziskās personas pilnvarota 

persona, pilnvarai ir jābūt notariāli apliecinātai. 


