
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

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

dome@pavilosta.lv 

 

LĒMUMS 

Pāvilostā 

 

2021. gada 25. martā       Protokols Nr. 5., 30.§ 

 

Par  pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu 
 

1. Saskaņā ar 2020. gada 27. februāra apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par 

pludmales nogabalu iznomāšanas un izmantošanas kārtību”, (protokols Nr.4.,9§) un 

izvērtējot Pludmales nogabalu izveidošanas pamatojumu un apsaimniekošanas iespējas, un 

tiek organizēta Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli. Lai lietderīgi izmantotu Pāvilostas 

novada pašvaldības valdījumā esošo jūras piekrastes sauszemes daļu ir paredzēts iznomāt 5 

brīvos Pludmales nogabalus, organizējot nomas tiesību izsoli. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Zemes 

pārvaldības likuma 15.panta otro daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu, 

40.punktu 
 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

2.1. Apstiprināt Pāvilostas pilsētas teritorijā esošo brīvo Pludmales nogabalu sarakstu, par 

kuriem organizēt nomas tiesību izsoli (1.Pielikums). 

2.2. Apstiprināt Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumus (2.pielikums). 

2.3. Uzdot pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai organizēt Pāvilostas 

pilsētas teritorijā esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli un pieņemt lēmumu 

par Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

2.4. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru parakstīt Pludmales nogabalu nomas līgumus. 
 

 

Domes priekšsēdētājs   (paraksts)    Uldis Kristapsons 
 

 

Lēmuma projektu  23.03.2021. sagatavoja  zemes lietu speciāliste Anna Brūkle 

Lēmumu izsniegt 

1. pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijai 
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1. Pielikums 

Pludmales nogabalu saraksts * 
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1 A 64130010214 100 
Aktīvās atpūtas 

zona 
40.00 8,00 4.00  

2 C 64130010214 100 
Aktīvās atpūtas 

zona 
40.00 8,00 4.00  

3 E 64130010214 100 
Aktīvās atpūtas 

zona 
40.00 8,00 4.00  

4 G 64130010214 100 
Aktīvās atpūtas 

zona 
40.00 8,00 4.00  

* Pludmales nogabalu saraksta skici skatīt www.pavilosta.lv sadaļā saistošie noteikumi 

http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/saistoienote  2020. gada 27. februāra saistošo noteikumu 

Nr. 2 pielikums Nr. 1 “Pāvilosta” 

** Nosacītai nomas maksai papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis. 

 

  

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/saistoienote
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2.pielikums  

Pāvilostas novada domes 

2021.gada 25. marta lēmumam  

(protokols Nr.5., 30.§) 

PĀVILOSTAS  PILSĒTAS TERITORIJĀ ESOŠO PLUDMALES NOGABALU 

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Pāvilostas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi 

(turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Pāvilostas novada dome (turpmāk – Dome) 

rīko Pāvilostas pilsētas teritorijā esošo zemes vienību - pludmales nogabalu (turpmāk 

katrs atsevišķi un visi kopā – Pludmales nogabals/Pludmales nogabali) izsoli nomas 

tiesību noteikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. Pludmales nogabali 

tiek iznomāti ar tiesībām izvietot sezonas objektus atbilstoši saskaņotajam labiekārtojuma 

projektam. 

1.2. Noteikumi attiecas uz Pāvilostas novada domes 2021.gada 25.marta lēmuma prot. 5., 30.§ 

„Par  pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 1.pielikumā apstiprinātajā 

tabulā iekļautajiem Pludmales nogabaliem. 

1.3. Pludmales nogabala izmantošanas veids – atpūtas iespēju nodrošināšana Pāvilostas 

novada iedzīvotājiem un viesiem un sezonas objektu izvietošana atbilstoši Pāvilostas 

novada  domes 2020.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par pludmales 

nogabalu iznomāšanas un izmantošanas kārtību”. 

1.4. Izsoles mērķis - Pludmales nogabalu iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu. 

Papildus nomas maksai Izsoles uzvarētājs maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus 

(t.sk. PVN), nodevas un citus izdevumus, ja tādi rodas Pludmales nogabala nomas laikā. 

1.5. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.6. Pludmales nogabala nomas tiesību Izsoles nosacītā cena (turpmāk – Sākumcena) 40.00 

EUR mēnesī, noteikta saskaņā ar apstiprinātajiem 2020.gada 27.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.2 „Par pludmales nogabalu iznomāšanas un izmantošanas kārtību”. 

1.7. Pludmales nogabalu nomas tiesības tiek izsolītas līdz 2021. gada 15.septembrim. 

1.8. Par pieteikuma Pludmales nogabala nomas tiesību Izsolei, kas sagatavots atbilstoši 

Noteikumu 1.pielikumam (turpmāk – Izsoles pieteikums), iesniegšanu maksājama 

reģistrācijas maksa (turpmāk – reģistrācijas maksa) par katru Pludmales nogabalu 5.00 

EUR. Reģistrācijas maksu Izsoles pretendentiem neatmaksā. Dome rēķinu par iemaksāto 

Izsoles reģistrācijas maksu neizraksta. 

1.9. Par piedalīšanos Izsolē par katru Pludmales nogabalu ir noteikta Pludmales nogabala 

Izsoles drošības nauda 20% apmērā no Sākumcenas, noapaļojot drošības naudu uz 

augšu līdz veselam skaitlim 8.00 euro. Dome rēķinu par iemaksāto Izsoles drošības 

naudu neizraksta. 

1.10. Izsoles solis ir noteikts 10% apmērā no Sākumcenas, noapaļojot Izsoles soli uz 

augšu līdz veselam skaitlim euro, bet ne mazāk kā 4.00 EUR. 

1.11. Ar Noteikumiem un Pludmales nogabala nomas līguma projektu Izsoles pretendents var 

iepazīties Pāvilostas novada tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv , sadaļā – Domes 

paziņojumi. 

1.12. Sludinājumu par Pludmales nogabalu nomas tiesību Izsoli publicē Pāvilostas novada 

tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv , sludinājumā norādot: 

1.12.1. Pludmales nogabala nosaukumus, platību; 

1.12.2. Iznomāšanas mērķi  
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1.12.3. Pludmales nogabala iznomāšanas veidu; 

1.12.4. Sākumcenas apmēru; 

1.12.5. Iznomāšanas termiņu; 

1.12.6. Izsoles pretendentu pieteikšanās noteikumus. 

 

2. Izsoles sagatavošanas kārtība 

2.1. Izsoli atbilstoši Noteikumu 4.nodaļā minētajiem nosacījumiem organizē un rīko 

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija (turpmāk – Komisija). 

2.2. Ja uz Pludmales nogabalu ir pieteicies vismaz viens Izsoles pretendents, tiek rīkota Izsole 

sludinājumā norādītajā laikā un vietā. 

2.3. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisija pārbauda Izsoles pretendentu 

veiktos reģistrācijas maksas un drošības naudas maksājumus. 

 

3. Izsoles pretendenti, to reģistrācijas kārtība 

3.1. Pēc sludinājuma publicēšanas Pāvilostas novada tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv  Izsoles 

pretendentam, kurš vēlas nomāt Pludmales nogabalu, personīgi vai ar pilnvarotas personas 

starpniecību, kancelejas vadītājai Aritai Mūrniecei klātienē, apmeklējumu iepriekš 

piesakot pa tālr. 63498261 vai elektroniski parakstītu dokumentu veidā  nosūtot uz e-pastu 

dome@pavilosta.lv,  sludinājumā noteiktajā termiņā, jāiesniedz Izsoles pieteikums. Izsoles 

pieteikums jāsagatavo atbilstoši 1.pielikumā iekļautajam paraugam. 

3.2. Izsoles pretendentam uz Izsoles pieteikuma iesniegšanas brīdi nedrīkst būt neizpildītas 

saistības pret Domi: 

3.2.1. neizpildīti maksājumi par Domes administrētajiem līgumiem; 

3.2.2. nekustamā īpašuma nodokļa parāds. 

3.3. Reģistrācijas maksa Izsoles pretendentam jāiemaksā līdz Izsoles pieteikuma iesniegšanai 

Pāvilostas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000059438, kontā 

LV32HABA0001402037066, AS “Swedbank”, kods HABALV22 ar norādi „Pludmales 

nogabala nomas tiesību izsoles reģistrācijas maksa”, norādot konkrētā Pludmales nogabala 

nosaukumu. 

3.4. Drošības nauda Izsoles pretendentam jāiemaksā līdz Izsoles pieteikuma iesniegšanai 

Pāvilostas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000059438, kontā 

LV32HABA0001402037066, AS “Swedbank”, kods HABALV22 ar norādi „Pludmales 

nogabala nomas tiesību izsoles reģistrācijas maksa”, norādot konkrētā Pludmales nogabala 

nosaukumu. 

3.5. Izsoles pretendentiem, kuri vēlas reģistrēties uz Izsoli, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

3.5.1. Domei adresēts Izsoles pieteikums, obligāti norādot saziņai e-pasta adresi un 

kontakttālruni; 

3.5.2. plānotās saimnieciskās darbības apraksts; 

3.5.3. drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments; 

3.5.4. Izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments; 

3.5.5. pilnvarotās personas, ja pretendentu pārstāv pilnvarotā persona, pārstāvības tiesības 

apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot klātienē oriģinālu. 

3.6. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja: 

3.6.1. beidzies pieteikšanās termiņš uz Izsoli; 

3.6.2. nav iesniegti visi Noteikumos minētie dokumenti. 

3.7. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks 

saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra 

noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ārvalstīs 

izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko 

līgumu noteikumiem. 

mailto:dome@pavilosta.lv
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3.8. Izsoles pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu. 

Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. 

Domei iesniegtie dokumenti Izsoles pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti. 

3.9. Jebkuras prasības mainīt Noteikumu nosacījumus no Izsoles pretendenta puses tiek 

uzskatītas par atteikumu nomāt Pludmales nogabalu saskaņā ar Noteikumiem. 

3.10. Saņemtie Izsoles pieteikumi tiek reģistrēti pašvaldībā, norādot Izsoles pieteikuma 

reģistrācijas numuru un saņemšanas datumu. 

3.11. Komisijas locekļi, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai 

atsevišķu uzdevumu piedalās Izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt Izsoles 

pretendenti, kā arī nedrīkst būt citu Izsoles pretendentu pārstāvji. 

3.12. Domes darbinieki un Komisija līdz Izsoles sākumam nedrīkst izpaust Izsoles 

pretendentu skaitu un jebkādas ziņas par Izsoles pretendentu. 

 

4. Izsoles norise 

4.1. Ja līdz Noteikumu 1.12.apakšpunktā minētajā sludinājumā norādītajam termiņam un 

laikam nav iesniegts neviens piedāvājums, Komisija var pagarināt piedāvājuma 

iesniegšanas termiņu, pārējos Izsoles nosacījumus atstājot negrozītus. 

4.2. Pirms Izsoles pretendenti vai to pilnvarotas personas, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu, tiek reģistrētas Izsolei. 

4.3. Izsoli saskaņā ar Noteikumiem vada Komisijas priekšsēdētājs vai cits viņa nozīmēts 

Komisijas loceklis (turpmāk – Izsoles vadītājs). 

4.4. Ja Izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona Izsoles telpā nevar uzrādīt personu 

apliecinošu dokumentu un/ vai pilnvaru pārstāvēt Izsoles pretendentu (ja vien tā nav 

iesniegta kopā ar Noteikumu 3.5.apkašpunktā minētajiem dokumentiem), Izsoles komisija 

pieņem lēmumu par Izsoles pretendenta nepielaišanu dalībai Izsolē. 

4.5. Izsoles pretendenti, to pārstāvji un pilnvarotās personas, kas ierodas uz Izsoli pēc Izsoles 

sludinājumā norādītā laika, Izsoles norises telpā netiek ielaisti. 

4.6. Izsoles laikā filmēt un fotografēt vai veikt skaņu ierakstus bez Komisijas atļaujas ir 

aizliegts. 

4.7. Starp Izsoles pretendentiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt Izsoles gaitu un 

rezultātus. 

4.8. Izsoles gaitu protokolē Komisijas protokolists. Protokolā norādot katra Izsoles pretendenta 

solītās Pludmales nogabala nomas maksas summas. Izsoles protokolā tiek norādīti visi 

Izsoles pretendenti, norādot katra Izsoles pretendenta augstāko piedāvāto Pludmales 

nogabala nomas maksu. Izsoles protokolu paraksta visi Komisijas locekļi. 

4.9. Izsoles vadītājs, atklājot Izsoli, nosauc savu vārdu un uzvārdu un katra Komisijas locekļa 

vārdu un uzvārdu, nomājamo Pludmales nogabalu un platību, izsoles kārtību. 

4.10. Ja uz Izsoli iesniegts tikai viens Izsoles pieteikums, Pludmales nogabala nomas tiesības 

tiks izsolītas vienīgajam reģistrētajam Izsoles pretendentam, ja ir nosolīts vismaz viens 

solis no Sākumcenas. 

 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomas līguma slēgšana 

5.1.Komisijas lēmums par Pludmales nogabala nomas tiesību Izsoles rezultātu un Izsoles 

uzvarētāja apstiprināšanu (turpmāk – Lēmums par rezultātiem) stājas spēkā pēc Izsoles 

protokola parakstīšanas. Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi piecu darba dienu laikā. 

5.2. Piecu dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas un Pludmales nogabala nomas 

maksas veikšanas, tiek sagatavots Pludmales nogabala nomas līgums (2.pielikums) Izsoles 

uzvarētājam. 

5.3. Ja Izsoles uzvarētājs Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā neveic nomas maksas 

samaksu, ir uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs no Pludmales nogabala nomas līguma 

slēgšanas ir atteicies. 
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5.4. Ja Izsoles uzvarētājs atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu, Komisija  piedāvā 

Pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam Pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko 

cenu 

5.5. Ja nākamais Izsoles pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atsakās 

nomāt Pludmales nogabalu, nākamajiem Izsoles pretendentam netiek piedāvāts slēgt 

Pludmales nogabala nomas līgumu, un Izsoli atzīst par nenotikušu. 

5.6. Komisija ir tiesīga pārbaudīt Izsoles pretendentu sniegtās ziņas. Izsoles pretendents netiek 

atzīts par Izsoles uzvarētāju, ja tiek atklāts, ka Izsoles pretendents ir sniedzis nepatiesas 

ziņas. 

5.7. Sūdzības par Komisijas darbību Izsoles pretendenti var iesniegt Domei rakstveidā ne vēlāk 

kā trīs darba dienu laikā pēc Izsoles. 

 

6. Maksājumu veikšana 

6.1. Izsoles uzvarētājam Pludmales nogabala nomas maksa par  pirmo nomas mēnesi, papildus 

maksājot PVN, samaksājama līdz Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, bet ne 

vēlāk kā nedēļas laikā no Lēmuma par Izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas dienas 

(Izsoles pretendentam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu - divu nedēļu laikā no 

paziņojuma saņemšanas dienas). Noteikumu 3.4.apakšpunktā samaksātā drošības nauda 

tiek atskaitīta no nomas maksas rēķina. 

6.2. Maksāšanas līdzeklis par pludmales nogabala nomu ir euro (100% apmērā). 

6.3. Izsoles pretendentam, kurš nav atzīts par Izsoles uzvarētāju, drošības naudu atmaksā pēc 

attiecīgā Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanas ar Izsoles uzvarētāju, uz Izsoles 

pretendenta pieteikumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. 

6.4. Drošības naudu par piedalīšanos Izsolē Izsoles uzvarētājam vai nākamajam Pretendentam, 

kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu kļūstot par Izsoles uzvarētāju neatmaksā, 

ja Izsoles uzvarētājs vai nākamais Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas 

maksu kļūstot par Izsoles uzvarētāju, neparaksta Pludmales nogabala nomas līgumu vai ir 

atteicies no tā noslēgšanas. 

6.5. Drošības naudu neatmaksā Noteikumu 5.4., 5.5. un 6.4.apakšpunktā noteiktajos gadījumos. 

 

7. Nenotikusi, spēkā neesoša un atkārtota izsole 

7.1. Komisija Izsoli atzīst par nenotikušu: 

7.1.1. ja Izsolei nav pieteicies un/vai reģistrējies neviens Izsoles pretendents; 

7.1.2. ja Izsoles uzvarētājs atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu. 

7.2. Komisija Izsoli atzīst par spēkā neesošu: 

7.2.1. ja tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda Izsoles pretendenta piedalīšanās 

Izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

7.2.2. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Izsoles pretendentu no piedalīšanās Izsolē 

vai iepriekš sarunāta rīcība starp Izsoles pretendentiem Izsoles procesā; 

7.2.3. ja Pludmales nogabala nomas tiesības nosolījusi persona, kurai nav tiesību 

piedalīties Izsolē. 

7.3. Pretenzijas, ka ir bijusi noruna atturēt Izsoles pretendentu no piedalīšanās Izsolē, var 

pieteikt Izsoles pretendenti, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Pretenzijas jāiesniedz 

rakstveidā Domei ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Izsoles. 

7.4. Ja Komisija Izsoli atzinusi par nenotikušu vai spēkā neesošu, kā arī, ja Pludmales nogabala 

nomas tiesības ir nosolītas, bet nav noslēgts Pludmales nogabala nomas līgums, var tikt 

rīkota atkārtota Izsole. 

7.5. Ja atkārtota Izsole notiek tādēļ, ka ir bijusi noruna atturēt Izsoles pretendentu no 

piedalīšanās Izsolē, atkārtotajā Izsolē nevar piedalīties tie Izsoles pretendenti, starp kuriem 
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šī noruna pastāvējusi. Šie Izsoles pretendenti solidāri sedz atkārtotās Izsoles organizācijas 

izdevumus un Domes, kā arī citu Izsoles pretendentu zaudējumus. 

 

8. Komisijas tiesības un pienākumi 

8.1. Komisijai ir šādi pienākumi: 

8.1.1. izvērtēt Izsoles pretendentu pieteikumu atbilstību Noteikumiem; 

8.1.2. organizēt Izsoli; 

8.1.3. atbildēt uz Izsoles pretendentu jautājumiem. 

8.2. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par: 

8.2.1. Izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu vai Izsoļu izbeigšanu; 

8.2.2. Izsoles pārtraukšanu; 

8.2.3. atkārtotas Izsoles rīkošanu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       U. Kristapsons 
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1. Pielikums  

Pāvilostas  pilsētas teritorijā esošo 

 pludmales nogabalu  

nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

PIETEIKUMS PAR DALĪBU 

PLUDMALES NOGABALA NOMAS TIESĪBU MUTISKAJĀ IZSOLĒ 

   

Ziņas par iesniedzēju 

Vārds, Uzvārds vai Nosaukums_________________________________________________ 

Personas kods, vai reģistrācijas Nr.______________________________________________ 

Deklarētā adrese/juridiskā 

adrese_____________________________________________________________________ 

Korespondences adrese 

________________________________________________________________ 

Bankas rekvizīti _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt nomas tiesību pretendentu vai pilnvarotā persona ________ 

___________________________________________________________________________ 

piesaka dalību Pludmales nogabala 

___________________________________________________________________________ 

(nosaukums, kadastra apzīmējums, platība) 

 

nomas tiesību mutiskā izsolē, kas notiks 2021.gada _________._______________________ 

Pludmales nogabala iznomāšanas mērķis __________________________________________ 

Pielikumi: 

· Drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments; 

· Izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments; 

· Pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija. 
 
Ar šo piekrītu, ka Pāvilostas novada pašvaldība kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, 

tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām 

datubāzēm. 

Ar šo apliecinu, ka man ir skaidras un saprotamas pludmales nogabala nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktās prasības 

pieteikuma sagatavošanai, pludmales nogabala nomas līguma priekšmets, pludmales nogabala nomas līguma noteikumi un 

Pāvilostas novada pašvaldības izvirzītās prasības nomnieka darbībai, kā arī piekrītu pildīt izsoles noteikumiem pievienotajā 

Pludmales nogabala nomas līguma projektā noteiktās saistības un pienākumus. Esmu informēts, ka iesniegtie personas dati tiks 

apstrādāti ar mērķi administrēt izsoles procesu. Personas datu pārzinis Pāvilostas novada pašvaldība. Personas datu aizsardzības 

speciālista kontaktinformācija: 63498229, anta.libiete@pavilosta.lv 

 

__________________     __________________________ 
(datums)        (vārds, uzvārds un paraksts) 

mailto:anta.libiete@pavilosta.lv
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2. Pielikums  

Pāvilostas  pilsētas teritorijā esošo 

 pludmales nogabalu  

nomas tiesību izsoles noteikumiem  

 

Pludmales nogabala nomas līgums Nr. __________________________ 

 

 

Pāvilostā        2021. gada ___________ 

 

Pāvilostas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000059438, jur. Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads, tās izpilddirektora Alfrēda Magones personā, kurš darbojas saskaņā ar 

Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 29. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 5 

“Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā – Iznomātājs)  

un  

___________________, reģ. Nr. (personas kods)________________, adrese 

_________________, kurš darbojas uz ___________________________ pamata,  (turpmāk 

tekstā – 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. OBJEKTS 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; 
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2.1.7. ja NOMNIEKS pēc LĪGUMA izbeigšanās 10 dienu 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. 

2.1.9. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par NOMNIEKAM radītajiem zaudējumiem, sakarā ar 

dabas procesu norisēm pludmales nogabalā. 

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, kā arī nodrošināt sabiedrisko kārtību un 

naktsmiera ievērošanu pēc plkst. 22:00. 

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 mēneša nomas maksu _____EUR apmērā. 

Papildus nomas maksai NOMNIEKS maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

3.2. 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. 

3.3. 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.  

3.4. 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 tā abpusējas parakstīšanas ir spēkā līdz ___________. 
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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. ir nokavējis Nomas maksas maksājumus vairāk kā  30 dienas; 

5.2.2. nav veicis Līguma 2.2. punktā un tā apakšpunktos noteiktos pienākumus un 10 dienu 

laikā pēc Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas. 

5.2.3. likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai uzsākts tiesiskās aizsardzības 

process, vai ir apturēta Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu 

iemeslu dēļ. 

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

radušies, ja LĪGUMS tiek lauzts NOMNIEKA vainas dēļ. 

5.4. NOMNIEKAM ir tiesības, rakstiski informējot IZNOMĀTĀJU – 30 dienas iepriekš, 

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA. 

6. Sankcijas un strīdu izšķiršanas kārtība 

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

līgumsodu 0.1% apmērā par katru nokavēto dienu. 

6.2. Ja LĪGUMA darbībai beidzoties, NOMNIEKS kavē OBJEKTA nodošanu 

IZNOMĀTĀJAM vai nodod to neatbilstošā kārtībā, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs piemērot 

NOMNIEKAM līgumsodu 0.1%  apmērā no LĪGUMĀ noteiktās līguma kopējās 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. Pušu rekvizīti un paraksti 

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS 

z.v. z.v. 

_______________________ ________________________ 
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2021.gada _______________ 

Pludmales nogabala nomas līgumam 

Nr.________________________ 

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS 

Pāvilostā, 2021.gada ___ _______ 

Pamatojoties uz Pāvilostas novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 

komisijas  2021.gada ____________ lēmumu Nr.__ (protokols Nr._______) un savstarpēji 

2021.gada _________ noslēgto Pludmales nogabala nomas līgumu Nr.____________, 

Pāvilostas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000059438, tās izpilddirektora Alfrēda 

Magones personā, kurš rīkojas saskaņā ar Pāvilostas novada domes 2021.gada 25. marta 

lēmumu Nr.___ „Par  pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles 

organizēšanu”, nodod lietošanā un 

________________, reģistrācijas Nr. ___________, tās _______________ ______________ 

personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar _______________, pieņem lietošanā: 

zemes vienības, kadastra apzīmējums 64130010214  ___daļu - pludmales 

nogabalu  _____________, Pāvilostā, 100 m2 platībā. 

NODOD 

_________________________ 

A. Magone 

PIEŅEM 

_________________________ 

______________ 
 


