
 

 

 
 

2.pielikums 
   

Neapbūvētas zemes nomas tiesību 
 izsoles paraugnoteikumiem Nr.3/2014 

 

Il ūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
_____________________________________________________________________________nomas tiesību izsoles 

dalībnieku reģistrācijas saraksts 
 

Nomas tiesību izsoles laiks un vieta__________________________________________________________ 
Izsoles sākumcena_______________________________________________________________________ 

 
Nr. p.k. 

(Kārtas Nr.) Izsoles dalībnieks 
(vārds, uzvārds/ 

nosaukums) 

Pers. kods, pases 
dati/ 

reģ. Nr. 
 

Adrese, tālrunis (dzīvesvietas, 
juridisk ā) 

Apliecinājums 
(Dalībnieks paraksta pirms izsoles sākuma) 

1.    

 Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar 
izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, 
izsoles Objekta sākotnējā maksa ir zināma, tai piekrītu, esmu 
saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru “1 un 
dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr.1. 

___________________________ 

2.    

 Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar 
izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, 
izsoles Objekta sākotnējā maksa ir zināma, tai piekrītu, esmu 
saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru “2” un 
dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr.2. 

. 

___________________________ 



 

 

3.    

 Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar 
izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, 
izsoles Objekta sākotnējā maksa ir zināma, tai piekrītu, esmu 
saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru “3 un 
dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr.3. 

”.      ___________________________ 



 

 

4.pielikums 
   

Neapbūvētas zemes nomas tiesību 
 izsoles paraugnoteikumiem Nr.3/2014 

Il ūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
___________________________________________________________________ 

nomas tiesību izsoles komisijas protokols Nr.______ 
 

 
Izsoles laiks un vieta – 201__.gada _________________________________________________________________________________________________ 
Izsoles objekta raksturojums______________________________________________________________________________________________________ 
Izsoles veids: atklāta mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli 
Izsoles objekta sākumcena_________________________________________ 
Izsoles solis___________________________________________________ 
Izsoli vada:  ___________________________  
    (vārds, uzvārds) 
Izsoli protokolē: ___________________________  
    (vārds, uzvārds) 
Izsolē piedalās: ___________________________   
    (vārds, uzvārds) 
     ___________________________  
    (vārds, uzvārds) 
   ___________________________  
    (vārds, uzvārds) 
 
 

Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts 
 

Kartītes 
numurs 

Izsoles dalībnieka 
vārds, uzvārds vai nosaukums un 

pārstāvja/pilnvarotās personas vārds, uzvārds 

 
Izsoles dalībnieka piedāvātās  nomas maksas 

 

 
Piezīmes 

     
 

    

 



 

 

    

    

    

 
 

    

 

    

    

 
 

    

 

Izsoles gaita 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Izsolē nosolītā augstākā nomas maksa gadā  EUR ___________________________ (_______________________). 
                                                                      (summa vārdiem) 
 
_________________________________________________________________________________ 
(tā izsoles dalībnieka reģistrācijas kartītes numurs, vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, Reģ.Nr., kurš nosolījis augstāko nomas maksu gadā) 
 
Izsoles vadītājs     ____________________________________ 
       (paraksts un tā atšifrējums) 
Protokolists     ____________________________________ 
       (paraksts un tā atšifrējums) 
Komisijas locekļi                                        ___________________________________ 
       (paraksts un tā atšifrējums) 
Augstākās nomas maksas gadā nosolītājs_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                           (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums,Reģ.Nr.)                                       (paraksts) 
 



 

 

 1.pielikums  
Neapbūvētas zemes nomas tiesību 

 izsoles paraugnoteikumiem Nr.3/2014 
 
 
 

Il ūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
________________________________________________________________ 
______________________________________________nomas tiesību izsoles 

PIETEIKUMS DAL ĪBAI IZSOL Ē 
 
 

_______________________ 
                       datums 

 
Pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds/nosaukums 

_____________________________________________________________________________, 

personas kods / Reģ. Nr/.___________________________________________________, 

deklarētā dzīvesvietas adrese/ juridiskā adrese________________________________________, 

pasta adrese  ___________________________________________________________, 

bankas rekvizīti ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________, 

Personas vārds, uzvārds, personas kods, kura ir tiesīga pārstāvēt Dalībnieku vai Dalībnieci 

(pilnvarotā persona) 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

e-pasts _______________________________________________________________________. 
 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu piesaku savu dalību objekta- pašvaldības nekustamā 
īpašuma:  
Zemes vienības/vienības daļas _____ ha kopplatībā, kadastra apzīmējums _____________ 
__________________ pagasts, Ilūkstes nov. nomas tiesību izsolē. 

. 
Nomas laikā plānotās darbības nomas objektā ________________________________________ 

 Apliecinu, ka: 
 

• mums/man ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, kas ir noteikti izsoles 
normatīvajos aktos; 

• esam/esmu iepazinušies ar izsoles noteikumiem, atzīstam tos par pareiziem, saprotamiem 
un atbilstošiem; 

• mums/man ir skaidras un saprotamas noteikumos noteiktās prasības piedāvājuma 
sagatavošanai, līdz ar ko atzīstam, ka izsoles komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez 
neattaisnojama riska iesniegt savu piedāvājumu izsolei; 

• visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziņas par Pieteikuma iesniedzēju un tā piedāvājumiem 
ir patiesas. 

____________________________   _____________________  _________________________ 
 amats (juridiskai personai)                            paraksts         paraksta atšifrējums                      



 

 

 
 
 
 
 
 

        5.pielikums  
Neapbūvētas zemes nomas tiesību 

 izsoles paraugnoteikumiem Nr.3/2014 
 

Solīšanas kartes paraugs 
 

 
 
 
 
 
 

Nr.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
        3.pielikums  

Neapbūvētas zemes nomas tiesību 
 izsoles paraugnoteikumiem Nr.3/2014 

 
 

Dalībnieka reģistrācijas apliecība Nr.________ 
 

 
Izsoles dalībnieks____________________________________________________________ 

( vārds, uzvārds, Reģ.Nr.) 
 
 

ir uzr ādījis (-usi) un iesniedzis (-gusi) izsoles noteikumos norādītos dokumentus un ieguvis 
(-usi) tiesības piedalīties nomas tiesību izsolē, kura notiks 
____________________________________________________________________________,  

( vieta un laiks) 
kur ā tiek izsolītas______________________________________________________________ 

(objekts) 
nomas tiesības. 
 
Apliecība izdota___________________ 
                                              (datums) 

 
Apliecību izsniedza______________________________________________________ 
                                             (vārds, uzvārds)                                                                 (paraksts) 


