APSTIPRINU:
________________________ A. Aniņš
2022. gada 8. jūnijā

IZSOLES NOTEIKUMI
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA, KAS ATRODAS PUREŅU IELĀ 3, KULDĪGĀ,
KULDĪGAS NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLEI
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi (turpmāk- Noteikumi) nosaka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kuldīgas
siltumtīkli” (turpmāk – SIA „Kuldīgas siltumtīkli”) īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo
īpašumu iznomāšanas un nekustamo īpašumu nomāšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas
metodiku.
1.2. Kārtība ir saistoša visām fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas iznomāt SIA „Kuldīgas
siltumtīkli” piederošu vai valdījumā nodotu nomas objektu.
1.3. SIA „Kuldīgas siltumtīkli” mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā Kuldīgas novada
pašvaldībai vai tās iestādei.
1.4. Pārjaunojot jau noslēgtos nomas līgumus vai pagarinot spēkā esošo nomas līgumu termiņus,
Iznomātājs pārskata nomas līgumos noteiktās tiesiskās attiecības atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
1.5. Informāciju par nomāto, iznomāto, nomāšanai vai iznomāšanai paredzēto nekustamo
īpašumu publicē SIA „Kuldīgas siltumtīkli” mājas lapā www.kuldigasilt.lv un VAS „Valsts
nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
1.6. Nomas tiesību izsoli rīko Izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija), ievērojot šos
noteikumus. Komisija atbild par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu.
1.7. Nomas līgumu par nekustamā īpašuma nomu vai iznomāšanu SIA „Kuldīgas siltumtīkli”
vārdā paraksta valdes priekšsēdētājs pamatojoties uz Komisijas pieņemto lēmumu.
2. Nekustamā īpašuma nomas kārtība
2.1. SIA „Kuldīgas siltumtīkli” nomā citai personai piederošu nekustamo īpašumu, ja nomas
līguma slēgšana nepieciešama pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai, t.sk. būvniecības vai
rekonstrukcijas darbu veikšanai, personāla vai iekārtu izvietošanai, un nav pieejami īpašumā vai
valdījumā esoši nekustamie īpašumi.
2.2. Komisija pieņem lēmumu par objekta nomas piedāvājumu atlases organizēšanu. Lēmumā
norāda:
• objekta nepieciešamības pamatojumu;
• pretendentiem izvirzāmās prasības (tai skaitā līgumsaistību nosacījumus);
• nepieciešamo objektu skaitu, platību, telpu skaitu, atrašanās vietu, prasības objekta
labiekārtojumam;
• kārtību un veidu, kādā tiks maksāts par objektu nomu u.c. nepieciešamo informāciju.
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2.3. SIA „Kuldīgas siltumtīkli” uzaicinājumu pieteikties nomas piedāvājumu atlasei publicē
mājas lapā www.kuldigasilt.lv un “Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā www.vni.lv.
2.4. Uzaicinājumā norāda šo noteikumu 2.2. punktā minēto informāciju un nosaka piedāvājumu
iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu, laiku un kārtību. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
nedrīkst būt īsāks par 10 darba dienām no uzaicinājuma publicēšanas dienas.
2.5. SIA „Kuldīgas siltumtīkli” komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām uzaicinājumā norādītajā vietā un laikā. Piedāvājumu atvēršanā
drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji.
2.6. SIA „Kuldīgas siltumtīkli” komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību uzaicinājumam un izvēlas
to piedāvājumu, kas atbilst uzaicinājumā minētajām prasībām un kuram ir viszemākā cena.
2.7. protokolē objekta nomas piedāvājumu atlases gaitu. Protokolā norāda:
•
protokolēšanas datumu;
•
pieprasīto objektu skaitu, veidu, platību (katram objektam), istabu skaitu,
atrašanās vietu, prasības objekta labiekārtojuma līmenim;
•
katra pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu (fiziskajām personām) un
nosaukumu, reģistrācijas numuru (juridiskajām personām), piedāvājumus un to
cenu;
•
tā pretendenta vai pretendentu vārdu, uzvārdu, personas kodu (fiziskajām
personām), nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskajām personām), ar kuru
tiks slēgts līgums;
•
piedāvāto līgumcenu;
•
citas ziņas, ja SIA “Kuldīgas siltumtīkli” tās ir nepieciešamas;
•
lēmuma pamatojumu, ja pieņemts lēmums par objektu nomas piedāvājumu
atlases izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Lēmuma pamatojumā
norāda, kurām SIA “Kuldīgas siltumtīkli” izvirzītajām prasībām pretendenti vai to
piedāvājumi neatbilst.
2.8. SIA “Kuldīgas siltumtīkli” divu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visiem
pretendentiem, kuri to vēlas, nosūta šo noteikumu 2.7. punktā minētā protokola izrakstu
(lēmumu), kā arī norāda laiku un vietu, kur pretendents var iepazīties ar pilnu protokola tekstu.
2.9. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas SIA “Kuldīgas siltumtīkli” ar izvēlēto
pretendentu vai pretendentiem noslēdz nomas līgumu. Nomas līgumā iekļauj šādu informāciju:
•
īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods (fiziskajai personai) vai nosaukums,
reģistrācijas numurs (juridiskajai personai);
•
objekta (objektu) skaits, veids, iznomājamo objektu sastāvs, platība (katram
objektam), labiekārtojuma līmenis, stāvs, kurā objekts atrodas, objekta adrese un
nosaukums;
•
nomas maksas apmērs un norēķināšanās kārtība;
•
nosacījumi nomas līguma nostiprināšanai zemesgrāmatā;
•
nosacījumi nomas līguma izbeigšanai;
•
nomas līguma termiņš.
2.10. Slēdzot nomas līgumu, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” ir tiesīga iekļaut arī papildu līguma
nosacījumus, ja tādi ir nepieciešami un puses par tiem vienojas.
2.11. SIA “Kuldīgas siltumtīkli” nodrošina informācijas par pretendenta izvēli un nomas līguma
slēgšanu publisku pieejamību, publicējot to mājas lapā www.kuldigasilt.lv un “Valsts nekustamie
īpašumi” mājaslapā www.vni.lv
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3. Īpašumu iznomāšanas kārtība un nomas maksas noteikšana
3.1. Šo noteikumu nosacījumus nepiemēro:
3.1.1. ja SIA „Kuldīgas siltumtīkli” nomas objekts tiek iznomāts sociālās aizsardzības, kultūras,
izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar SIA
„Kuldīgas siltumtīkli” apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.
3.1.2. ja SIA „Kuldīgas siltumtīkli” nomas objekts (zemesgabals vai laukums) tiek iznomāts kā
automašīnas vai tehnikas stāvlaukums saskaņā ar apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.
3.2. Nekustamo īpašumu nomas tiesības piešķir rakstiskā vai mutiskā izsolē.
3.4. Lēmumu par objekta iznomāšanu un nomnieka noskaidrošanas veidu (mutiska vai rakstveida
izsole) pieņem Komisija, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību un nosacījumu, ka
informācija par nomas objekta iznomāšanu publiskojama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.5. Ja Nomas objekts ir kultūras piemineklis, Līgumā paredz Nomnieka pienākumu ievērot
normatīvos aktus kultūras pieminekļu aizsardzības jomā un Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas norādījumus par kultūras pieminekļu izmantošanu un saglabāšanu.
3.6. Persona, kura vēlas nomāt īpašumu sagatavo pieteikumu un iesniedz iznomātājam, kurā
norāda:
• fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, juridiska
persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko
adresi;
• nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir)
• elektroniskā pasta adresi (ja ir);
• nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;
• nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
• ja tiek rīkota rakstiska izsole, – piedāvāto nomas maksas apmēru.
3.7. Nomas maksu nosaka piesaistīta sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja vērtējums.
3.8. Ja publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību pretendents
uz izsoli nav pieteicies, Iznomātājs var pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles
nosacījumus atstājot negrozītus.
3.9. Izsoles sākumcenu var pazemināt par summu, kas kopumā nepārsniedz 50% no pirmajai
nekustamā īpašuma izsolei noteikto sākumcenu. Ja nekustamais īpašums tiek iznomāts izsolē ar
pazeminātu izsoles sākumcenu, nomas līgumu slēdz uz termiņu, kas nav ilgāks par vienu gadu.
3.10. Tiek sagatavots sludinājums par Nomas objekta nodošanu iznomāšanai, Nomas objekta
nosacītās cenas, publicējamās informācijas par Nomas objektu un maksimālā iznomāšanas
termiņa apstiprināšanu, piemērojamo izsoles veidu, nomas izsoles (nomas pieteikumu atvēršanas)
datumu un laiku, kā arī izsoles soļa noteikšanu, ja tiek rīkota mutiska izsole.
3.11. Sabiedrisko attiecību speciālists 2 (divu) darba dienu laikā pēc sludinājuma saņemšanas
publicē šādu informāciju:
• SIA “Kuldīgas siltumtīkli” mājaslapā internetā www.kuldigasilt.lv un valsts akciju
sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā internetā publicējamo informāciju
par iznomājamo nekustamo īpašumu (1. pielikums);
• Nomas objektu raksturojošus dokumentus, piemēram, zemes robežu plāna kopiju,
fotopielikumu u.c. informāciju;
• Nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (nekustamā īpašuma nomas tipveida līgums)
• Iesnieguma par pieteikšanos nekustamā īpašuma nomai (nomas pieteikuma) formu
(2.pielikums).
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4. Nomas līgumu forma un būtiskie noteikumi
4.1. Nomas līgumu slēdz rakstveidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma nomas tipveida līgumam
noteiktajai vienotajai līguma formai.
4.2. Nomas līgumā ietver vismaz šādu informāciju:
4.2.1. nomas līguma priekšmets;
4.2.2. iznomātāja un nomnieka personu identificējošie dati;
4.2.3. nomas objekta izmantošanas mērķis;
4.2.4. nomas maksas apmērs, nomas maksas samaksas kārtība, nomas maksas pārskatīšanas
kārtība, kā arī norēķini par komunālajiem, apsaimniekošanas (piemēram, aukstais un karstais
ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, apkure, elektrība, sanitārtehniskie un tehniskie
pakalpojumi) un sakaru pakalpojumiem;
4.2.5. līdzēju tiesības un pienākumi;
4.2.6. līdzēju atbildība par līguma neizpildīšanu;
4.2.7. nomas līguma termiņš;
4.2.8. strīdu izšķiršanas kārtība;
4.2.9. līguma izbeigšanas nosacījumi, tai skaitā vienpusējas tiesības atkāpties no nomas
līguma.
4.3. Iznomātājs, var pagarināt nomas līguma termiņu līdz 12 gadiem vai mazāk, vienlaicīgi
pastāvot šādiem nosacījumiem:
4.3.1. nekustamais īpašums nav nepieciešamas SIA „Kuldīgas siltumtīkli” pamatfunkciju
veikšanai;
4.3.2. Nomnieks ir izpildījis visas līgumsaistības;
4.3.3. Nomas maksa pagarinājuma termiņā nav mazāka par noteikto līgumā nomas maksu.
5. Nekustamā īpašuma nomas izsole
5.1. Nomas izsoli organizē Komisija.
5.2. Izsoles laikā filmēt un fotografēt bez Komisijas atļaujas ir aizliegts.
5.3. Izsoli vada izsoles vadītājs un visu izsoles gaitu protokolē izsoles sekretārs.
6. Rakstiskas izsoles kārtība
6.1. Nomas tiesību pretendents (turpmāk – Pretendents) pieteikumu Nomas objekta rakstiskai
izsolei (turpmāk – nomas pieteikums) iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda nomas
objektu (adrese, kadastra numurs), nomas tiesību pretendentu (fizikas personas vārds,
uzvārds/Juridiskas personas pilns nosaukums), kā arī to, ka nomas pieteikums tiek iesniegts
rakstiskai izsolei.
6.2. Nomas pieteikumus iesniedz ne vēlāk kā līdz publikācijā par rakstisku izsoli norādītajam
izsoles norises datumam un laikam. Pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja nomas
pieteikums iesniegts līdz publikācijā norādītajam izsoles datumam un laikam.
6.3. Nomas pieteikumus Komisija reģistrē nomas pieteikumu saņemšanas secībā Pretendentu
reģistrācijas žurnālā, norādot tajā šādas ziņas:
6.4. Nomas objekts (nekustamā īpašuma adrese un kadastra numurs);
• Pretendenta kārtas reģistrācijas numurs;
• Saņemšanas datums un laiks;
• Nomas tiesību Pretendents (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas
pilns nosaukums).
6.5. Nomas pieteikumus glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.
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6.6. Izsole (nomas pieteikumu atvēršana) notiek publikācijā par nomas izsoli norādītajā izsoles
datumā, laikā un vietā.
6.7. Izsoles vadītājs publikācijā norādītajā nomas pieteikumu atvēršanas datumā, laikā un vietā
klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole un nomas pieteikumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā
paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti nomas
pieteikumi. Uzsākot izsoli, izsoles vadītājs paziņo izsoles komisijas sastāvu, nomas objekta
nosaukumu, raksturo to, nosauc izsoles sākumcenu.
6.8. Nomas pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā.
6.9. Izsoles vadītājs pēc nomas pieteikumu atvēršanas nosauc Pretendentu, pieteikuma
iesniegšanas datumu un laiku, kā arī Pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru un parakstās
uz nomas pieteikuma (parakstās arī pārējie komisijas locekļi). Nomas pieteikumu atvēršanu
protokolē. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.
6.10. Ja nomas pieteikumā nav nepieciešamā informācija vai nomas pieteikumā piedāvātais
nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto Nomas objekta nosacīto nomas maksas apmēru,
izsoles komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības rakstiskā
izsolē un nomas pieteikumu neizskata. Lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no
dalības rakstiskā izsolē protokolē.
6.11. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu nomas pieteikumu atbilstību publicētajiem
iznomāšanas nosacījumiem, pēc visu nomas pieteikumu atvēršanas izsoles vadītājs paziņo laiku
un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskas izsoles rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams,
pēc visu nomas pieteikumu atvēršanas izsoles vadītājs nosauc visaugstāko Pretendenta piedāvāto
nomas maksu un Pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Rakstiskās
izsoles rezultātu paziņošanu protokolē.
6.12. Izsoles protokolu paraksta izsoles komisija. Pēc protokola parakstīšanas izsoles vadītājs
pasludina izsoli par slēgtu.
6.13. Ja ir saņemts viens nomas pieteikums un tas atbilst publicētajiem iznomāšanas
nosacījumiem, Pretendents, kas to nosolījis, iegūst tiesības slēgt nomas līgumu.
6.14. Ja pēc visu nomas pieteikumu atvēršanas konstatē, ka vairāki Pretendenti piedāvājuši
vienādu augstāko nomas maksu, izsoles komisija veic vienu no šādām darbībām:
• turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no Pretendentiem vai to pārstāvjiem,
kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās nomas pieteikumu
atvēršanā, un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;
• rakstiski lūdz Pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, izteikt
rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot piedāvājumu
iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību;
• Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz
jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā, SIA “Kuldīgas siltumtīkli”
nomas pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā minētajiem Pretendentiem slēgt
nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai nomas maksai.
7. Mutiskas izsoles kārtība
7.1. Pretendents piesaka savu dalību izsolē, ierodoties publikācijā par nomas izsoli norādītajā
izsoles datumā, laikā un vietā un iesniedzot nomas pieteikumu (2. pielikums) par dalību izsolē.
7.2. Komisija reģistrē nomas pieteikumus to saņemšanas secībā Pretendentu reģistrācijas žurnālā,
norādot tajā šādas ziņas:
• Nomas objekts (nekustamā īpašuma adrese un kadastra numurs);
• Pretendenta kārtas reģistrācijas numurs;
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Pretendenta – juridiskas personas pilns nosaukums, reģistrācijas numurs;
• Pretendenta – fiziskas personas vārds un uzvārds, personas kods;
• Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods;
• Pretendenta adrese;
• Pretendenta nomas pieteikuma saņemšanas datums un laiks.
7.3. Pretendenti parakstās Pretendentu reģistrācijas žurnālā, ka ir iepazinušies ar izsoles norises
kārtību.
7.4. Ierakstus Pretendentu reģistrācijas žurnālā apliecina Komisijas loceklis ar savu parakstu,
norādot paraksta atšifrējumu.
7.5. Pretendenta vai tā pilnvarotās personas identitāti izsoles sekretārs pārbauda pēc personu
apliecinošiem dokumentiem (pases, personas apliecības vai autovadītāja apliecības) un izsniedz
Pretendenta solīšanas karti ar numuru. Pretendenta solīšanas karšu numuru secība atbilst
Pretendentu kārtas reģistrācijas numuru secībai.
7.6. Izsoli atklāj izsoles vadītājs. Uzsākot izsoli, izsoles vadītājs paziņo izsoles komisijas sastāvu,
Nomas objekta nosaukumu, raksturo to, nosauc izsoles sākumcenu, kā arī izsoles soli.
7.8. Ja pēc šo noteikumu 7.2. punktā minēto darbību veikšanas tiek konstatēts, ka uz izsoli
ieradies tikai viens Pretendents, izsoles vadītājs piedāvā nomāt Nomas objektu šim Pretendentam
bez solīšanas. Ja Pretendents apstiprina gatavību nomāt Nomas objektu par izsoles sākumcenu
(nosacīto cenu), viņš kļūst par izsoles uzvarētāju. Ja pretendents neapstiprina gatavību nomāt
Nomas objektu par izsoles sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
7.9. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz Pretendentus apstiprināt gatavību nomāt Nomas
objektu par izsoles sākumcenu. Pretendents, kas neapstiprina gatavību nomāt Nomas objektu par
izsoles sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
7.10. Pēc Pretendentu apstiprinājuma saņemšanas par gatavību nomāt Nomas objektu par izsoles
sākumcenu, izsoles vadītājs jautā Pretendentiem, vai kāds sola vairāk.
7.11. Ja uz izsoli ieradušies vismaz divi Pretendenti, bet neviens no viņiem neizdara solījumu, tad
izsole atzīstama par nenotikušu.
7.12. Solīšana notiek tikai pa vienam Izsoles solim. Izdarot solījumu, Pretendents solīšanas
procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, apstiprinot, ka viņš palielina solīto nomas cenu par
noteikto izsoles soli. Izsoles vadītājs paziņo mutvārdos Pretendenta nosolīto cenu un izsoles
sekretārs to ieraksta izsoles protokolā. Katrs šāds solījums Pretendentam ir saistošs apliecinājums
nomāt Nomas objektu par nosolīto cenu.
7.13. Ja vairāki Pretendenti vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams
izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem Pretendentiem tiek
ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi
solījušo Pretendentu skaitam un vienu no tām izsoles vadītājs iezīmē ar savu parakstu.
Pretendenti velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Pretendents, kas izvelk lozi ar
parakstu, uzskatāms par pirmo solītāju.
7.14. Kad neviens no Pretendentiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes
atkārto pēdējo solīto cenu, katru reizi to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc trešā āmura piesitiena
uzskatāms, ka Pretendents, kas solījis pēdējo augstāko cenu, ir ieguvis tiesības slēgt nomas
līgumu (turpmāk – Izsoles uzvarētājs).
7.15. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu izsoles protokolā
apliecināt tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
7.16. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš atteicies nomāt Nomas
objektu par nosolīto cenu.
•
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7.17. Ja iestājas šo noteikumu 7.16. punktā minētie apstākļi, izsoles vadītājs par Izsoles
uzvarētāju pasludina to Pretendentu, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.
7.18. Izsoles protokolu paraksta izsoles komisija un visi Pretendenti. Katrs Pretendents izsoles
protokolā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. Pēc protokola
parakstīšanas izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu.
7.19. Pēc izsoles protokola parakstīšanas, Izsoles uzvarētājs saņem izrakstu no izsoles protokola,
kurā norādīta nosolītā nomas maksa. Izrakstu no protokola apliecina izsoles vadītājs.
8. Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomas līguma slēgšana
8.1. Ja nomas līgumu paredzēts reģistrēt Zemesgrāmatā izsoles rezultātus apstiprina SIA
“Kuldīgas siltumtīkli” valde 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas. Ja
nomas līgumu nereģistrē Zemesgrāmatā izsoles rezultātus apstiprina Komisija izsoles norises
dienā. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Komisija 2 (divu) darba dienu laikā paziņo izsoles
rezultātus Izsoles uzvarētājam un rakstiski uzaicina Izsoles uzvarētāju 7 (septiņu) darba dienu
laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas un rakstiska uzaicinājuma noslēgt nomas līgumu
saņemšanas dienas noslēgt nomas līgumu.
8.2. Ja izsoles uzvarētājs 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas un
rakstiska uzaicinājuma noslēgt nomas līgumu saņemšanas dienas rakstveidā atsakās slēgt nomas
līgumu vai nesniedz atbildi un neparaksta nomas līgumu, Komisija var pieņemt lēmumu par to,
ka viņš zaudē nomas tiesības uz Nomas objektu un atzīt par izsoles uzvarētāju Pretendentu, kurš
nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (turpmāk – Jaunais izsoles uzvarētājs).
8.3. Komisija uzaicina jauno izsoles uzvarētāju noslēgt nomas līgumu.
8.4. Jaunais izsoles uzvarētājs 2 (divu) nedēļu laikā no rakstiska uzaicinājuma noslēgt nomas
līgumu saņemšanas dienas sniedz atbildi par piedāvājumu. Ja jaunais izsoles uzvarētājs piekrīt
parakstīt nomas līgumu, viņam tas jāparaksta 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc paziņojuma par
piekrišanu nosūtīšanas, ja līgumu nav paredzēts reģistrēt zemesgrāmatā vai 20 (divdesmit) dienu
laikā, ja līgumu paredzēts reģistrēt zemesgrāmatā.
8.5. Ja jaunais izsoles uzvarētājs atsakās nomāt nomas objektu vai neparaksta nomas līgumu
noteiktajā termiņā, Komisija lemj par atkārtotu izsoli.
9. Nenotikusi un spēkā neesoša izsole
9.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu:
• ja mutiskā izsolē neviens Pretendents neapliecina gatavību nomāt nomas objektu par
nosacīto cenu;
• ja uz rakstisku izsoli nav iesniegts neviens nomas pieteikums vai uz mutisku izsoli nav
ieradies neviens Pretendents.
9.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu:
• ja kādam nepamatoti nav atļauts piedalīties izsolē vai nepareizi atraidīts kāds solījums vai
pārsolījums;
• nomas objektu nosolījusi persona, kura nav bijusi tiesīga piedalīties izsolē;
• ja izsole notikusi vietā un laikā, kas neatbilst publikācijā norādītajai vietai un laikam.
9.3. Pretenzijas šo noteikumu 8.2. punktā minētajos gadījumos rakstveidā SIA “Kuldīgas
siltumtīkli” valdes priekšsēdētājam var iesniegt tikai Pretendents 3 (trīs) darba dienu laikā no
izsoles dienas.
9.4. Komisija lemj par:
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izsoles atzīšanu par nenotikušu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles dienas;
• izsoles atzīšanu par spēkā neesošu 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas
saņemšanas dienas.
• Komisija lēmumu paziņo Pretendentam 2 (divu) darba dienu laikā pēc šī lēmuma
pieņemšanas dienas.
9.5. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tiek rīkota atkārtota izsole ar augšupejošu soli. Šajā gadījumā
var pazemināt izsoles sākumcenu.
9.6. Ja izsole atzīta par spēkā neesošu, tiek rīkota atkārtota izsole.
•
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1. pielikums
SIA “Kuldīgas siltumtīkli” mājaslapā inernetā un valsts akciju sabiedrības “Valsts
nekustamie īpašumi” mājaslapā internetā publicējamā informācija par iznomājamo
nekustamo īpašumu
Nomas objekta veids

Ēkas un būves / komerctelpas / dzīvojamās telpas /
zeme / nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma kadastra
numurs
Nekustamā īpašuma adrese
Zemesgabala platība, m2
Būves/būvju kadastra
apzīmējums
Būvju/telpu platība, m2
Būvju/telpu lietošanas mērķis

komercplatību ēkas / saimniecības ēkas / ražošanas
ēkas / nolitavu ēkas / palīgēkas / citas ēkas un būves

Atzīme par to, vai objekts ir
kultūras piemineklis
Ēkas stāvu skaits, nomas
objekta stāvs, telpu numurs,
telpas grupas apzīmējums
Nosacītā nomas maksa mēnesī
EUR/ m2 bez PVN
Nosacītā nomas maksa mēnesī
par nomas objektu kopā
EUR/ m2 bez PVN
Nosacītā nomas maksa par zemi
mēnesī, EUR/ m2 bez PVN
(aizpildīt tikai, ja noteikta
atsevišķi)
Publikācija pieejama no
(publicēšanas datums) līdz
(pretendentu pieteikšanās
datums)
Maksimālais nomas termiņš

(dd.mm.gg.)

Izsoles veids

Mutiska / rakstiska

Norāde par pirmo vai atkārtoto
izsoli
Izsoles datums
Izsoles laiks
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Izsoles vieta / norises kārtība
Izsoles solis
Cita nomas objektu raksturojoša
informācija
Citi iznomāšanas nosacījumi

1) Nomniekam ir / nav tiesības ar iznomātāja
rakstisku piekrišanu nodot Nomas objektu vai tā daļu
apakšnomā;
2) Nomniekam ir / nav pienākums veikt
kapitālieguldījumus objektā

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar norādīto kontaktpersonu

Kontaktpersona

Andris Aniņš, t. 29296126; 63323721
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