
 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts 

dome@pavilosta.lv 

 

LĒMUMS 

Vērgalē, Vērgales pagastā 

 

2020. gada 27. februārī      Protokols Nr. 4., 9.§ 

 

Par Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 27. februāra saistošo 

noteikumu Nr. 2 “Par pludmales nogabalu iznomāšanas un izmantošanas 

kārtību” projekta apstiprināšanu 
 

1. Dome izskatīja sagatavoto saistošo noteikumu “Par pludmales nogabalu iznomāšanas un 

izmantošanas kārtību” projektu. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 

2.punktu un 4.punktu, Administratīvās atbildības likuma 16. panta septīto daļu, Ministru 

kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350, “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 40. un 51.punktu 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

2.1. Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 27. februāra saistošo 

noteikumu Nr. 2 “Par pludmales nogabalu iznomāšanas un izmantošanas kārtību” 

projektu. 

2.2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

2.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Pāvilostas 

novada informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 

 
Lēmuma projektu 26.02.2020. sagatavoja kancelejas vadītāja Arita Mūrniece 

Lēmumu izsniegt: 

1-VARAM ( rakstiski un elektroniski) 

2- „Pāvilostas Novada Ziņas” ( elektroniski) 

3- www.pavilosta.lv ( elektroniski) 

5-Vērgales pagasta pārvalde ( kopija) 
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PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv 

 

 

  APSTIPRINĀTI 

ar Pāvilostas novada domes 

27.02.2020. sēdes lēmumu  

(prot. Nr. 4., 9.§) 

 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.GADA 27. FEBRUĀRA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2  

“Par pludmales nogabalu iznomāšanas un izmantošanas kārtību” 
  

 

                                                                                                      Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 

43. panta pirmās daļas 2.punktu un 4.punktu, 

Administratīvās atbildības likuma 16. panta septīto daļu, 

Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350  

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40. un 

51.punktu 

       

 

                                                            

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1.  Pāvilostas novada pludmales un Pāvilostas pilsētas peldvietas zonu sadalījumu 

(Pielikums Nr.1), to izmantošanas prasības, kas jāievēro un jāņem vērā uzturoties 

pludmalē. 

1.2.  kārtību, kādā tiek iznomāta Baltijas jūras piekrastes sauszemes daļa (turpmāk – 

pludmale) Pāvilostas novadā, un noteikta nomas maksa par pludmales nogabala 

izmantošanu. 

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

2.1.  pludmales nogabals – nomas vajadzībām nodalīta jūras krasta sauszemes daļa starp 

ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija; 

2.2.  aktīvās atpūtas zona – paredzēta bumbas, badmintona un citu pludmalei piemērotu 

spēļu spēlēšanai. Šajā zonā var atrasties arī bērnu rotaļu laukumi, sezonas objekti un 

īpaši aprīkotas sporta zonas (trenažieru aprīkojums, volejbola, futbola laukumi, 

tribīnes, laukumi sporta spēļu spēlēšanai, un citām sporta aktivitātēm). Aktīvās 

atpūtas zonās pēc attiecīgas Pāvilostas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 

atļaujas saņemšanas pieļaujama arī publisku pasākumu organizēšana (diskotēkas, 

vasaras koncerti, sporta sacensības un citas aktivitātes un pasākumi); 
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2.3.  mierīgās atpūtas zona - paredzēta apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties un/vai 

atpūsties kopā ar bērniem. Šajā zonā var atrasties arī bērnu rotaļu laukumi, sezonas 

objekti. Mierīgās atpūtas zonās pēc attiecīgas Pašvaldības atļaujas saņemšanas 

pieļaujama arī publisku pasākumu organizēšana; 

2.4.  mierīgās atpūtas zona nūdistiem – paredzēta apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties 

un peldēties kaili;  

2.5. gājēju koridors – teritorija pretī ielām un nobrauktuvēm uz peldvietu 6 metrus no 

ielas ass, 6 metrus uz abām pusēm no nobrauktuves (noejas) malas. Šī zona paredzēta 

apmeklētāju netraucētai un drošai nokļūšanai pludmalē. Tajā netiek izvietoti sezonas 

objekti; 

2.6. jūras kajaki un SUP dēļi - nemotorizēts peldlīdzeklis, kas konstruktīvi paredzēts 

atpūtai uz ūdens un nesasniedz normatīvajos aktos noteikto izmēru, lai to varētu 

kvalificēt kā atpūtas kuģi. Jūras kajakiem un SUP dēļiem jābūt aprīkotiem ar 

glābšanas līdzekļiem - glābšanas vestēm, kuru skaits atbilst cilvēku skaitam 

peldlīdzeklī un glābšanas riņķi; 

2.7.  kaitbords – ūdens sporta veids, kurā sportists ar pūķa palīdzību virzās pa ūdeni uz 

speciāli veidota dēļa; 

2.8. vindsērfings - ūdens sporta veids, kurā izmanto vējdēli ar buru, kura izmanto vēja 

spēku; 

2.9. sezona - šo Noteikumu izpratnē kalendārā gada laika periods, kas iedalīts 

pavasara/vasaras sezonā – laika periods gadā no 15. aprīļa līdz 31. oktobrim;  

2.10. sezonas objekti – āra kafejnīcas un citas būves pakalpojumu sniegšanai (inventāra 

noma, terases, nojumes, paviljoni, tirdzniecības kioski, sausās tualetes kabīnes, 

pārģērbšanās kabīnes, pārvietojamās pirtis) un sporta laukumu aprīkojums – viegli 

uzstādāmas konstrukcijas vai objekti, kas paredzēti lietošanai konkrētā sezonā, 

ievērojot noteikto pludmales zonējumu. 

3. Pludmales izmantošana un tajās atļautās darbības ir atkarīgas no pludmalē noteiktās zonas 

atbilstoši šo saistošo noteikumu Pielikumam Nr.1. 

 

 

 

II. Sabiedriskās kārtības noteikumi pludmalē 

4. Nobrauktuves, kas ir norādītās šo noteikumu Pielikumā Nr.1 var tikt izmantotas 

piebraukšanai, lai pievestu nepieciešamo aprīkojumu sezonas objektu novietošanai un 

peldlīdzekļus (jūras kajaki, zvejai), kuru izmantošana atļauta aiz peldēšanai paredzētās ūdens 

teritorijas robežas.  

5. Pludmalē nav pieļaujama motorizēto ūdens transportlīdzekļu (motorlaivu, kuteru, kuģu, 

ūdens motociklu) atrašanās un izmantošana, izņemot glābšanas dienestu transportlīdzekļus, 

valsts un pašvaldības organizētajai kontrolei un apsaimniekošanai paredzētos 

transportlīdzekļus, kā arī nemotorizēti peldlīdzekļi aktīvai atpūtai, zvejai, kuri izmantojami 

šim nolūkam atvēlētajās vietās atbilstoši šo saistošo noteikumu Pielikumam Nr.1. 

6. Šo saistošo noteikumu Pielikumā Nr.1 norādītajās vietā ikviens var nogādāt ūdens 

transportlīdzekli (ūdens motociklu, motorlaivu, laivu u.c.) līdz ūdenim, nolaišanai un 

izcelšanai.  

7. Ar ūdenssporta veidiem (kaitbordu un vindsērfingu) atļauts nodarboties šādās, speciāli tam 

paredzētās vietās: 

7.1.  ar kaitbordu no Lielā akmens 900 metrus Ventspils virzienā; 

7.2.  ar vindsērfingu no Ziemeļu mola līdz Vītolu ielas gājēju koridoram un no Lejas ielas 

gājēju koridora līdz Kalna ielas gājēju koridoram. 

8. Pludmalē pēc publiska pasākuma rīkošanas pasākumu organizatoram nekavējoties jāsakārto 

teritorija. 



9. Tādus apsaimniekošanas darbus, kā atkritumu izvešanu un tualešu apsaimniekošanu, atļauts 

veikt tikai laikā no 24.00 līdz 10.00, izņēmuma gadījumos - apsaimniekotājs darbus var 

veikt, saskaņojot ar Pašvaldību visu diennakti. 

10.  Āra kafejnīcās, bāros, paviljonos, kioskos un citos tirdzniecības objektos aizliegts 

izmantot vienreiz lietojamos plastmasas traukus, kā arī plīstošos stikla traukus. 

11. Pludmalē aizliegts: 

11.1. peldēt tālāk par peldvietas norobežojošām zīmēm (bojām); 

11.2. novietot stāvēšanai šo saistošo noteikumu 5. punktā minēto transportlīdzekli pēc 

peldvietai un pludmalei nepieciešamā aprīkojuma, ūdens motociklu un citu 

peldlīdzekļu pievešanas vai aizvešanas; 

11.3. peldvietās un pludmalē izmantot radio vadāmus lidmodeļus (helikopterus, dronus 

un citas ierīces), izņemot publisku pasākumu laikā, kā arī Pašvaldības vajadzībām. 

 

 

III. Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība un nomas maksas noteikšana 

12. Pludmales nogabalu iznomāšana notiek saskaņā ar Pašvaldības lēmumu par nogabalu 

nodošanu nomai, rīkojot nomas tiesību izsoli atbilstoši normatīvo aktu prasībām par 

pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu (pludmales) iznomāšanu. 

13. Ja tiek iznomāts pludmales nogabals, nomniekam ir jānodrošina, ka tauvas josla netiek 

ierobežota un pludmale ir brīvi pieejama kultūrvēsturiskās ainavas un dabas objektu 

apskatei un rekreācijai. 

14. Pludmales nogabalus nevar iznomāt vienlaikus vairākiem mērķiem, ja tie ir pretrunā cits 

citam, vai to dēļ varētu pasliktināties jūras vides un ūdens ekoloģiskās kvalitātes rādītāji, 

ūdens bioloģisko resursu stāvoklis, samazināties bioloģiskā daudzveidība, radīts kaitējums 

cilvēku drošībai un veselībai.  

15. Pludmales nogabalu var iznomāt uz laiku, kas nepārsniedz 12 gadus. Maksimālo nomas 

līguma termiņu nevar pagarināt.  

16. Pludmales minimālo nomas maksu nosaka lēmumā par nomā nododamajiem pludmales 

nogabaliem, ņemot vērā iznomāšanas mērķi. Minimālā nomas maksa par pludmales 

nogabala nomu nevar būt mazāka par 40 euro mēnesī. 

17. Pludmales nogabala nomas maksa vai izsoles sākumcena tiek noteikta pludmales nogabala 

40% platībai (bet ne mazāk kā 100 m2) 1,5% apmērā no zemes iespējamās kadastrālās 

vērtības ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - komercdarbības objektu apbūve, un 

pludmales nogabala 60% platībai 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 

objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. 

18. Pašvaldība nomas līgumā (Pielikums Nr.2) ir tiesīga paredzēt nomas maksas samazinājumu 

periodam līdz 5 gadiem, bet ne vairāk par 50% no noteiktās nomas summas papildus 

normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem, ja nomnieks: 

18.1. veic būtiskus ieguldījumus apkārtējās infrastruktūras uzlabošanā un pludmales 

teritorijas labiekārtošanā; 

18.2. veic krasta stiprināšanas un citus preterozijas pasākumus. 

19.  Ja Pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu par nomā nododamajiem pludmales nogabaliem, bet 

ir saņemts ierosinājums par pludmales daļas nomu, pašvaldība izvērtē ierosinājumu un 

pieņem lēmumu par pludmales nogabala nodošanu nomai vai atteikumu pludmales 

nogabala nodošanai nomā. Ja tiek pieņemts lēmums par pludmales nogabala nodošanu 

nomai, tad turpmākā iznomāšana notiek, ievērojot normatīvo aktu prasības par neapbūvēto 

zemesgabalu (pludmales) iznomāšanu un šo saistošo noteikumu prasības. 

 

 

 

 



IV. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un to kontrole 

20. Par šo saistošo noteikumu 5.–11.punktā noteikto prasību neievērošanu – izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām 

personām līdz 1400 euro. 

21. Noteikumu izpildi kontrolē pašvaldības policija. Administratīvos pārkāpumus saskaņā ar 

sastādītajiem administratīvā pārkāpuma protokoliem izskata pašvaldības Administratīvā 

komisija. 

 

Domes priekšsēdētājs      Uldis Kristapsons 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pāvilostas novada domes 2020. gada 27. februāra  

saistošo noteikumu Nr. 2 “Par pludmales  

nogabalu nomu un izmantošanas kārtību” 

Pielikums Nr.2 

 

Pludmales nogabala nomas līguma paraugs 

__________________________________  __________________________________ 

(līguma noslēgšanas vieta)  (datums) 

___________________________________________________________________________

_______, 

(iznomātāja pilns nosaukums un adrese) 

kas darbojas, pamatojoties uz __________________________________________________, 

 (nolikums, statūti, pilnvara) 

______________________________________________________________________ 

personā 

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats) 

(turpmāk – 

Iznomātājs) un 
______________________________________________________ 

 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas 

adrese; 

___________________________________________________________________________

____ 

juridiskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas apliecības numurs un adrese) 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

kas darbojas, pamatojoties uz __________________________________________________, 

 (nolikums, statūti, pilnvara) 

_____________________________________________________________________ 

personā 

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats) 

(turpmāk – Nomnieks) noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā, un NOMNIEKS pieņem nomā zemes vienības, kadastra 

apzīmējums _______ daļu - pludmales nogabalu _____________, 

_____________m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS) saskaņā ar LĪGUMA – pielikumā 

pievienoto pludmales nogabala skici uz termiņu līdz ______. OBJEKTS tiek iznomāts bez 

apbūves tiesībām/ar tiesībām izvietot sezona rakstura objektu (izvēlēties vajadzīgo). 

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz LĪGUMA noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt 

LĪGUMU un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka OBJEKTS līdz 

LĪGUMA noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums. 



1.3. OBJEKTA tiek iznomātiem šādam lietošanas mērķim/mērķiem – 

____________________________. 

2. Līdzēju saistības 

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības: 

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir nodot ar nodošanas – pieņemšanas aktu NOMNIEKAM 

OBJEKTU ar LĪGUMA spēkā stāšanās dienu; 

2.1.2. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka 

darbību OBJEKTĀ, ja tā atbilst LĪGUMA noteikumiem; 

2.1.3. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums neiznomāt visu vai jebkādu OBJEKTA daļu citām 

fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt OBJEKTU bez 

NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas; 

2.1.4. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām 

personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai 

bezdarbības rezultātā; 

2.1.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli par OBJEKTA aprīkošanu un ekspluatāciju 

atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ar rakstveida 

paziņojumu pieaicinot NOMNIEKA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, 

par ko tiek sastādīts akts; 

2.1.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKA paskaidrojumus par OBJEKTA 

stāvokli; 

2.1.7. ja NOMNIEKS pēc LĪGUMA izbeigšanās _________laikā OBJEKTU nenodod 

IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu, 

IZNOMĀTAJS ir tiesīgs vienpusēji pārņemt OBJEKTU; 

2.1.8. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības bez rakstiskas saskaņošanas ar NOMNIEKU izmantot 

pludmales teritoriju publisku pasākumu rīkošanai, par to rakstiski informējot NOMNIEKU. 

2.2. NOMNIEKS apņemas: 

2.2.1. pieņemt OBJEKTU saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu; 

2.2.2. ievērot OBJEKTA lietošanas tiesību aprobežojumus; 

2.2.3. nodrošināt OBJEKTA lietošanu atbilstoši LĪGUMĀ noteiktajam mērķim; 

2.2.4. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts 

un pašvaldības dienestu prasību ievērošanu; 

2.2.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez 

kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju 

apkalpi vai avāriju novēršanu; 

2.2.6. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies 

NOMNIEKA vainas dēļ; 



2.2.7. veikt sezonas objektu izvietošanu tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu un 

saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 

2.2.8. ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tajā skaitā Pāvilostas novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos noteiktās prasības par pludmales izmantošanu un apsaimniekošanu un 

informēt apmeklētājus par pludmales izmantošanas noteikumiem; 

2.2.9. organizējot publiskus pasākumus gan pludmalē, gan uz ūdens, atbildēt par drošības un 

glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu; 

2.2.10. pirms publisku pasākumu rīkošanas saņemt atļauju publiska pasākuma organizēšanai; 

2.2.11. nodrošināt nepārtrauktu tīrību un sakoptību OBJEKTĀ un tam piegulošā teritorijā 

(savācot jebkura veida sadzīves atkritumus (pudeles, papīrus, PET u.c.); 

2.2.12. bez kavēšanās atļaut IZNOMĀTĀJA pārstāvjiem veikt iznomātā OBJEKTA pārbaudi 

un nodrošināt NOMNIEKA pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to 

parakstīšanā; 

2.2.13. jebkura LĪGUMA darbības izbeigšanās gadījumā _______ laikā nodot OBJEKTU 

IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3. Maksājums un norēķinu veikšanas kārtība 

3.1. LĪDZĒJI vienojas par OBJEKTA kalendāra gada nomas maksu _____EUR apmērā. 

Papildus nomas maksai NOMNIEKS maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus vai to 

kompensāciju, kuri attiecas uz OBJEKTU. 

3.2. NOMNIEKS atmaksā izdevumus par neatkarīga vērtētāja pakalpojumiem sākotnējās 

nomas maksas noteikšanai, kas sastāda _____EUR. 

3.3. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par OBJEKTA nomu. Ja 

NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas 

maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad 

IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. 

3.4. IZNOMĀTĀJS vienpusēji pārskata nomas maksu ne retāk kā Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā un maina, atbilstoši 

neatkarīga vērtētāja noteiktajai aktuālajai nomas maksai, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka 

par noteikto nomas maksu.  

3.5.NOMNIEKS atmaksā izdevumus par neatkarīga vērtētāja pakalpojumiem nomas maksas 

pārskatīšanai, kas sastāda _____EUR. 

3.6. Ja NOMNIEKS nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, NOMNIEKAM ir 

tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma, par to rakstiski informējot IZNOMĀTĀJU vienu 

mēnesi iepriekš. 

4. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības laiks 

4.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc _________ ir spēkā līdz ___________. 



4.2. IZNOMĀTĀJS nodod NOMNIEKAM nomā OBEJKTU uz laiku līdz ____. 

5. Līguma grozījumi un laušana 

5.1. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina LĪDZĒJU vienošanos. Nekādi mutiski 

papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA noteikumiem. Jebkuri grozījumi LĪGUMA 

noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tie tiks noformēti rakstiski un tos parakstīs abi LĪDZĒJI. 

5.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības izbeigt LĪGUMU šādos gadījumos: 

5.2.1.___________________________; 

5.2.2... 

5.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski informējot 

NOMNIEKU __________ iepriekš, neatlīdzinot NOMNIEKAM zaudējumus, ja: 

5.3.1.________________________; 

5.3.2.... 

5.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU _____ – iepriekš, 

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar 

LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī NOMNIEKAM nav tiesību prasīt uz priekšu 

samaksātās OBJEKTA nomas maksas atmaksu. 

5.5. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus radušos materiālos zaudējumus, kas tam 

radušies, ja LĪGUMS tiek lauzts NOMNIEKA vainas dēļ. 

5.6. NOMNIEKAM ir tiesības, rakstiski informējot IZNOMĀTĀJU – ________ iepriekš, 

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA. 

6. Sankcijas un strīdu izšķiršanas kārtība 

6.1. Ja NOMNIEKS neveic Līgumā noteiktās saistības, tad tas maksā IZNOMĀTĀJAM 

līgumsodu ______apmērā. 

6.2. Ja LĪGUMA darbībai beidzoties, NOMNIEKS kavē OBJEKTA nodošanu 

IZNOMĀTĀJAM vai nodod to neatbilstošā kārtībā, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs piemērot 

NOMNIEKAM līgumsodu ______ apmērā no LĪGUMĀ noteiktās gada nomas maksas par 

katru kavējuma dienu. 

6.3. LĪDZĒJU strīdi tiek izskatīti, tiem savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, 

strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7. Citi noteikumi 

 

 

 



8. Pušu rekvizīti un paraksti 

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS 

  

z.v. z.v. 

_______________________ ________________________ 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 

  



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Pāvilostas novada pašvaldības 2020. gada 27. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 

“Par pludmales nogabalu iznomāšanas un izmantošanas kārtību” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 2.punktā 

noteikts, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot 

administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 

likumos par publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, kā arī par 

republikas pilsētas vai novada īpaši aizsargājamo dabas un 

kultūras objektu aizsardzību un uzturēšanu. 

Saskaņā ar Civillikuma 1102.pantu pie publiskajiem ūdeņiem 

pieder jūras piekrastes josla, kā arī šī panta pielikumā uzskaitītie 

ezeri un upes. Saskaņā ar Civillikuma 1104.pantu publiskie ūdeņi 

ir valsts īpašums, jūras piekraste pieder valstij līdz tai vietai, kuru 

sasniedz jūras augstākās bangas. 

Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 15. panta otrajai daļai 

vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai 

piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās 

administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes 

daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par 

vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri 

nav privātpersonu īpašumā. 

Zemes pārvaldības likuma 13. panta pirmās daļas 10.punktā ir 

noteikts, ka Ministru kabinets izdod noteikumus par jūras 

piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu nomu, kaut 

atbilstoši Zemes pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 5.punkta 

4) apakšpunktam noteikumiem bija jābūt izdotiem līdz 2018. 

gada 31. decembrim, noteikumi joprojām nav pieņemti. Līdz ar 

to, joprojām arī pludmales iznomāšana ir iespējama tikai saskaņa 

ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.350  

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” normām. 

Lai pašvaldība varētu lietderīgāk un efektīvāk veikt Pāvilostas 

pilsētas pludmales uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī 

veicināt uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības teritorijā, ir 

nepieciešams veikt pludmales nogabalu nodošanu nomā 

rekreācijas un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt pludmales un peldvietu 

aizsardzību un uzturēšanu nosakot, peldvietu zonu sadalījumu 

un to izmantošanas kārtību. Saistošie noteikumi nosaka 

Pāvilostas novadā esošo pludmaļu izmantošanas prasības, kas 

jāievēro un jāņem vērā uzturoties pludmalē. 

Saistošajos noteikumos ir paredzēts sadalīt Pāvilostas novada 

pludmali zonās (aktīvās atpūtas zona, mierīgās atpūtas zona un 

neitrālā zona), lai nodrošinātu dažādu iedzīvotāju grupu 

vajadzības un uzturētu sabiedrisko kārtību pludmalē. 



Saistošajos noteikumos ir noteikta pludmales nogabalu 

iznomāšanas kārtība un nomas maksas noteikšanas kārtība, kā 

arī papildus nosacījumi nomas maksas samazināšanai 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Tiek paredzēti ieņēmumi pašvaldības budžeta no pludmales 

nogabalu iznomāšanas 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai 

personai, kā arī personai, kurai noslēgts pludmales nogabalu 

nomas līgums ar Pašvaldību. 

Uzņēmējiem būs iespējas iznomāt pludmales nogabalus 

rekreācijas un sabiedrisko pakalpojumu sezonas objektu 

izvietošanai. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Lai iznomātu pludmales nogabalu privātpersonām ir jāiesniedz 

pieteikums pašvaldībai par piedalīšanos nomas tiesību izsolē 

Sezonas objekta izvietošanai pludmalē jāizstrādā un jāsaskaņo 

būvniecības dokumentācija atbilstoši būvniecību regulējošo 

normatīvo aktu prasībām. 

Par saistošo noteikumu pārkāpumu sastādīt administratīvā 

pārkāpumu protokolu ir pilnvarotas pašvaldības policijas un 

būvvaldes amatpersonas.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušās 

 

 


