Piedāvājam nomā norobežotu Esena Dārzu parka teritorijas daļu ~ 300 m² platībā mazdārziņa
iekārtošanai (dārzeņu un ziedu audzēšanai) vai vienkārši aktīvai brīvā laika pavadīšanai sakoptā
dabā. Un tikai 10 min braucienā no Rīgas centra!
Šo ~300 m2 privāto teritoriju veido vairākus gadus kopts zālājs ar atsevišķiem kokiem, kas norobežots
no apkārtējās parka teritorijas ar koka žogu un vārtiņiem. Ar atsevišķu administrācijas atļauju ir
iespējama nelielu telšu un siltumnīcu uzstādīšana (max. augstums180 cm, max. platība 12 m2).
Mazdārziņus ir iespējams iznomāt līdz kalendārā gada beigām. Neatkarīgi no līguma noslēgšanas
datuma, privātās teritorijas (mazdārziņa) nomas maksa par periodu līdz tekošā gada 31.decembrim
ir 420 EUR. Mazdārziņu nomniekiem ir tiesības pagarināt nomas līgumu uz katru nākamo kalendāro
gadu.
Par papildus gada maksu 530 EUR apmērā ir iespējama arī 7.5 m2 lielas dārza mājiņas novietošana
iznomātajā teritorijā. Varam arī uzstādīt terases grīdu nomnieka izvēlētā platībā (30 eur/m2). Mājiņu
var izmantot pēc paša izvēles - tajā var ierīkot dārza darbarīku novietni, galdiņu un krēslus, vai pat
ierīkot gultas vietu, kur atpūsties vai paslēpties no saules.
Visa ~ 40 ha parka teritorija ir norobežota ar žogu, bet vēl papildus privātai lietošanai norobežoto
mazdārziņu nomas cenā tiek iekļauta diennakts apsardze, regulāra apkārtējās teritorijas pļaušana,
biotualešu, atkritumu tvertņu un kopēju komposta vietu uzturēšana, ūdens padeve augu laistīšana,
pievadceļu un gājēju taku uzturēšana kārtībā. Mazdārziņu nomniekiem un viņu ģimenes
locekļiem/draugiem (līdz 10 personām) visa gada garumā tiek piešķirta bezmaksas ieeja Esena
Dārzu parka teritorijā, kur mazdārziņu nomnieki var aktīvi pavadīt laiku -staigāt, skriet, braukt ar
riteņiem, spēlēt spēles, izmantot labiekārtotu bērnu rotaļlaukumu, peldēties, makšķerēt vai ziemā –
slēpot, slidot vai vienkārši veidot sniega skulptūras. Tiek piešķirtas arī īpašas atlaides stāvlaukuma
izmantošanai, kā arī Esena dārzu maksas atrakcijām un aktivitātēm.
Katram mazdārziņa nomniekam ir jāparaksta Esena Dārzu noteiktie noteikumi. Nomniekiem stingri
aizliegta skaļa, citus traucējoša uzvedība, jebkāda nesaskaņota būvniecība, ugunskuru kurināšana, kā
arī pārvietošanās ar auto Esena Dārzu teritorijā sezonas laikā ( maijs-oktobris), izņemot atsevišķus ar
administrāciju saskaņotus gadījumus. Administrācija stingri uzraudzīs kārtību parka, kā arī privāti
iznomātajās teritorijās.
Par papildu maksu Esena Dārzi piedāvā grilu, malku, nomātās teritorijas pļaušanu un trimerēšanu,
zemes frēzi, papildu melnzemi, saulessargus, puķu / augu / dārzeņu koka kastes, dārza mēbeles un
dažādus galdnieka pakalpojumus pēc vajadzības.
Mazdārziņiem nav elektrības pievades, bet ir vairāki publiski pieejami elektrības punkti pārējā parka
teritorijā.
Ja Jums radusies interese vai jautājumi, droši rakstiet vai zvaniet mums, lai sarunātu tikšanos Esena
Dārzos Jums ērtā laikā!

* Pirms zvanīt, noteikti ieskaties www.esena.lv !

