
Piedāvājam norobežotu teritoriju ~ 400 m² pla�bā, kurā ierīkot savu 

mazdārziņu vai vienkārši pavadīt vasaras brīvās dienas pie dabas. Šīs 

privātās zonas var nomāt uz ilgāku vai īsāku laiku, turklāt papildus ir 

iespējams nomāt arī dārza māju vai tel�. 

 

Visiem nomniekiem cenā �ek iekļauta un nodrošināta piekļuve lais�šanas 

tvertnēm un bio tualetēm, kā arī pļaušana ap teritoriju, diennakts apsardze, 

atkritumu tvertnes un to izvešana. Sezonas dārzu nomniekiem un viņu 

ģimenes locekļiem (5 personām) visa gada garumā �ek piešķirta bezmaksas 

ieeja Esena Dārzos un pieeja visai parka teritorijai. Tiek piešķirtas arī īpašas 

atlaides stāvlaukuma izmantošanai un maksas ak�vitātēm, ko piedāvā 

Esena Dārzi. 

 

Teritorijas noma: 350 EUR / 12 mēnešiem 

~ 400 m2 teritorija ar skaistu zālāju un kokiem, kas norobežota ar žogu un 

vār�em. Nomniekiem atļauts izmantot grilu, audzēt dārzeņus un ziedus. 

Atļauts arī uzstādīt siltumnīcas un savas tel�s, to iepriekš saskaņojot ar 

administrāciju. 

 

Ekonomiskā dārza mājiņa: 650 EUR / 12 mēnešiem 

~ 400 m2 teritorija ar skaistu zālāju un kokiem, kas norobežota ar žogu un 

vār�em, un kurā atrodas 4 m2 liela dārza mājiņa. Par papildu samaksu 

iespējams uzstādīt koka terases grīdu nomnieka izvēlētā pla�bā (23 

eur/m2). Mājiņu var izmantot pēc paša izvēles, tajā var ierīkot dārza 

darbarīku novietni, novietot galdiņu un krēslus, vai pat ierīkot kā vietu kur 

atgul�es, kad rodas vēlme atpūs�es vai paslēp�es no saules. 

 

Standarta dārza namiņš: 950 EUR / 12 mēnešiem 

~ 400 m2 teritorija ar skaistu zālāju un kokiem, kas norobežota ar žogu un 

vār�em un kurā atrodas 7,5 m2 liela dārza mājiņa ar logu un s�klotām 

durvīm. Par papildu samaksu iespējams uzstādīt koka terases grīdu 



nomnieka izvēlētā pla�bā (23 eur/m2). Mājiņu var izmantot pēc paša 

izvēles, tajā var ierīkot dārza darbarīku novietni, galdiņu un krēslus, vai pat 

ierīkot kā vietu kur atgul�es, kad rodas vēlme atpūs�es vai paslēp�es no 

saules. 

 

 

*Nomniekiem s�ngri aizliegta jebkāda nesaskaņota būvniecība un 

pārvietošanās ar auto Esena Dārzu teritorijā, izņemot gadījumus, kad tas 

saskaņots ar administrāciju. 

 

Ja Jums radusies interese vai jautājumi, droši raks�et vai zvaniet 

mums! 

Sarunāsim �kšanos Esena Dārzos Jums ērtā laikā, parādīsim un 

pastās�sim Jums visu klā�enē! 


