
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., 43.§ 

 
 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

 
1. Dome 2021. gada 25. februāra sēdē lēma par “Ideju atlases konkursa POTENCIĀLĀ 

NOMNIEKA NOTEIKŠANAI nekustamā  īpašuma  Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads, iznomāšanai” (turpmāk tekstā – Nolikums) izsludināšanu. 

2. Saskaņā ar Nolikuma 1.5.2. punktu ir noteikts, ka potenciālā nomnieka noskaidrošanas 

procesā rīkojama II kārta - nomas tiesību izsole starp I kārtā atlasītajiem pretendentiem uz 

nekustamo īpašumu Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas novads. 

3. Konstatēja, ka nekustamais īpašums Dzintaru iela 1C, Pāvilostā, sastāv no zemes gabala, ar 

kadastra apzīmējumu 6413 001 0255, daļas ar kopējo platību 305,73 m2, un adresi – Dzintaru 

iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads, un Pāvilostas jauniešu SERF kluba ēkas, ar kadastra 

apzīmējumu 6413 001 0255 005, un kopējo platību 86,6 m2, un adresi – Dzintaru iela 1C, 

Pāvilosta, Pāvilostas novads. 

4. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un 14.panta pirmās daļas  2. 

punktu, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: iegūt un 

atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 2018. gada 

19. jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 28., 32. un 40. punktu 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

4.1. Rīkot nomas tiesību mutisku izsoli – nekustamais īpašums Dzintaru iela 1C, 

Pāvilostā, sastāv no zemes gabala, ar kadastra apzīmējumu 6413 001 0255, daļas ar 

kopējo platību 305,73 m2, un adresi – Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads, 

un Pāvilostas jauniešu SERF kluba ēkas, ar kadastra apzīmējumu 6413 001 0255 005, 

un kopējo platību 86,6 m2, un adresi – Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

(turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums); 

4.2. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 
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4.3. Apstiprināt Nekustamā īpašuma sākumcenu - nomas maksu mēnesim –EUR 226,25 

(bez PVN). 

4.4. Apstiprināt Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles dalības maksu – EUR 20.00; 

4.5. Apstiprināt izsoles soli – EUR 20.00; 

4.6. Noteikt nomas līguma termiņu - 5 gadi; 

4.7. Papildus izsolē nosolītai nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotas 

vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

4.8. Izsoli organizē Pāvilostas novada Domes apstiprināta pašvaldības mantas 

iznomāšanas un atsavināšanas komisija. 

 

 

Domes priekšsēdētājs   (paraksts)    Uldis Kristapsons 

 
Lēmuma projektu  22.03.2021.sagatavoja zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, precizēja kancelejas vadītāja Arita 

Mūrniece 

Lēmumu izsniegt: 

1- A. Brūklei anna.brukle@pavilosta..lv 

2- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijai 

3- grāmatvedībai, inga62@inbox.lv 
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PIELIKUMS Nr.1 

Pāvilostas novada domes 

25.03.2020.sēdes lēmumam  

Prot.Nr.5., 43.§ 

 

 

Mutiskās izsoles nolikums  

„Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas novads nomas tiesību izsole” 

 
1. Vispārējie noteikumi 

 

1.1. Izsoles organizētājs: Pāvilostas novada dome (turpmāk tekstā – Dome) un rīkotājs: 

Pāvilostas novada domes izveidota Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 

komisija (turpmāk tekstā – Komisija).  

1.2. Iznomātājs: Pāvilostas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000059438, jur. adrese Dzintaru iela 

73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, tās domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona 

personā, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv  .  

1.3. Mutiskas izsoles nolikums nekustamā īpašuma Dzintaru iela 1C, Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā, nomas tiesību izsolei (turpmāk –nolikums) nosaka kārtību, kādā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli tiks piešķirtas nomas tiesības (turpmāk – arī izsolāmā manta) uz 

Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo Nekustamo īpašumu Dzintaru iela 1 C, Pāvilostā, 

Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes gabala, ar kadastra apzīmējumu 6413 001 0255, 

daļas ar kopējo platību 305,73 m2, un adresi – Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads, 

un Pāvilostas jauniešu SERF kluba ēkas, ar kadastra apzīmējumu 6413 001 0255 005, un 

kopējo platību 86,6 m2, un adresi – Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas novads (kadastra 

Nr. 64130010303) (turpmāk - Nekustamais īpašums).  

1.4. Pāvilostas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas 

Kurzemes rajona tiesas Pāvilostas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000239659.  

1.5. Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto tirgus nomas maksas 

novērtējumu, izsoles nosacītā tirgus nomas maksa par Nekustamo īpašumu ir EUR 226.25 

(bez PVN) (divi simti divdesmit seši eiro un 15 centi) (bez PVN) mēnesī.  

1.6. Solīšana sākas no EUR 226.25 (bez PVN)  par Nekustamo īpašumu mēnesī (turpmāk – 

sākotnējās nomas maksas apmērs).  

1.7. Izsolāmās mantas nosolītājs (turpmāk – Nosolītājs) iegūst tiesības slēgt Nekustamā 

īpašuma nomas līgumu (pielikums Nr.1) (turpmāk – Nomas līgums) ar Iznomātāju. Nomas 

līgums ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa un izsoles pretendenta vai dalībnieka jebkuras 

prasības mainīt nolikuma noteikumus, kā arī atteikšanās parakstīt Iznomātāja sagatavoto 

Nomas līgumu tiek uzskatītas par atteikumu atbilstoši nolikumam. Nomas līgumā tiek 

iekļauti nolikuma noteikumi, kas attiecas uz Nekustamā īpašuma iznomāšanas 

nosacījumiem. Nosolītājs pēc Nomas līguma noslēgšanas (turpmāk – Nomnieks).  

1.8. Ar nolikumu, tajā skaitā ar Nomas līgumu, interesenti var iepazīties Pāvilostas novada 

pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā pie kontaktpersonas: Aritas 

Mūrnieces, tālr.63498261 vai e-pasts: dome@pavilosta.lv un Sakas klientu apkalpošanas 

centrā Annas Brūkles, tālr.63453658 vai e-pasts: anna.brukle@pavilosta.lv, pirmdiena-

ceturtdiena no plkst. 8.00 līdz 13:00 un no plkst.13:30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8:00 

līdz 14:00, kā arī Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv. 
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1.9. Nekustamo īpašumu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu 

apskates laiku ar pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu Magoni, tālr.26405900 vai e-pasts: 

alfreds_magone@tvnet.lv .  

1.10. Izsole notiek izsoles sludinājumā noteiktajā datumā, vietā un laikā. Ņemot vērā valstī 

noteiktos ierobežojumus COVID 19 infekcijas apkarošanai, izsoles vieta un laiks var tikt 

mainīti, iepriekš par to paziņojot visiem pretendentiem.  

1.11. Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek atbilstoši izsoles sludinājumā 

noteiktajam. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Komisijas 

priekšsēdētāja Anna Brūkle, tālr.63453658 vai e-pasts: anna.brukle@pavilosta.lv.  

 

2. Nekustamā īpašuma izmantošanas būtiskie noteikumi 

 

2.1. Nekustamā īpašuma iznomāšanas mērķis: saimnieciskās darbības veikšana, saskaņā ar 

nomas tiesību pretendentu iesniegtajiem pieteikumiem Ideju atlases konkursa I kārtai.  

2.2. Nomas līguma termiņš ir 5 (pieci) gadi, nomas maksa par Nekustamo īpašumu jāsāk maksāt 

no Nomas līguma spēkā stāšanās dienas.  

2.3. Nomniekam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un akceptēt 

Pāvilostas novada būvvaldē nepieciešamo dokumentāciju objekta pārbūvei (ja tāda 

nepieciešama). 

2.4. Nomnieks nesaņem nekādu atlīdzību no Iznomātāja par Nekustamajā īpašumā veiktajiem 

ieguldījumiem un izdevumiem (ne nepieciešamajiem, ne derīgajiem, ne greznuma 

izdevumiem).  

2.5. Nomnieks veic Nekustamā īpašuma uzturēšanu t.sk. nodrošināt regulāru atkritumu un 

kritalu savākšanu, zāles pļaušanu un aizvākšanu par saviem līdzekļiem.  

2.6. Nomniekam ir tiesības nodot Nekustamo īpašumu apakšnomā tikai ar Iznomātāja rakstisku 

piekrišanu.  

2.7. Nomnieks uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nekustamo īpašumu 

Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot nolikuma 2.1.apakšpunktā minētajam 

mērķim. Šajā gadījumā Nomnieks nesaņem no Iznomātāja nekādu izdevumu (ne 

nepieciešamo, ne derīgo, ne greznuma izdevumu) atlīdzību veiktajiem ieguldījumiem 

un/vai jebkuriem citiem ieguldījumiem, kas saistīti ar Nekustamo īpašumu.  

 

3. Izsoles dalībnieki 

 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai “Ideju atlases konkursa POTENCIĀLĀ 

NOMNIEKA NOTEIKŠANAI nekustamā  īpašuma  Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads, iznomāšanai” pretendenti, kas ar Pāvilostas novada domes 2021. 

gada 25. marta lēmumu prot. 5., 42. § izvirzīti II kārtai. 

3.2. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai pretendents iemaksā drošības naudu 

EUR 273.76 (t.sk. PVN)  (divi simti septiņdesmit trīs eiro un 76 centi) un dalības maksu 

EUR 20.00 apmērā Pāvilostas novada pašvaldības (nodokļa maksātāja reģ. 

Nr.90000059438) kontā Nr. LV32HABA0001402037066, Swedbank a/s, kods HABALV, 

iemaksas mērķis: Dzintaru iela 1C, drošības nauda/dalības maksa par nomas tiesību izsoli. 

Ja drošības nauda un dalības maksa nav saņemta Iznomātāja kontā 2 (divas) darba dienas 

pirms izsoles, Komisija izsoles pretendentu neiekļauj izsoles dalībnieku sarakstā. 

Iznomātājs rēķinu par nodrošinājuma maksu un dalības maksu neizraksta. 
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4. Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana un izsoles dalībnieku saraksta 

apstiprināšana 

 

4.1. Izsoles pretendentu pieteikumu iesniegšana noteikta Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru 

ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā pie kancelejas vadītājas Aritas Mūrnieces, 

apmeklējumu iepriekš piesakot pa tālr. 63498261 vai pieteikumu, parakstītu ar drošu 

elektronisko parakstu, nosūtot uz Pāvilostas novada pašvaldības e-pastu 

dome@pavilosta.lv.  

4.2. Komersants dalībai izsolē iesniedz šādus dokumentus:  

4.2.1. Komisijai adresētu pieteikumu (saskaņā ar formu, sk. pielikums Nr.2), kas satur 

apliecinājumu, ka izsoles pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav 

neizpildītu maksājumu saistību pret Pāvilostas novada pašvaldību, apliecinājumu, 

ka izsoles pretendents uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav pasludināts par 

maksātnespējīgu, pretendentam nav uzsākts likvidācijas process, nav nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds par īpašumiem Pāvilostas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un kurā norādīts komersanta vārds, uzvārds, vai 

nosaukums, personas kods vai vienotais reģistrācijas numurs, deklarētā adrese vai 

juridiskā adrese, kontaktinformācija un bankas konts, uz kuru pārskaitāma šajos 

noteikumos noteiktajos gadījumos atmaksājamā drošības nauda.  

4.2.2. drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu;  

4.2.3. pilnvaru pārstāvēt komersantu izsolē un/vai parakstīt Nomas līgumu, ja komersantu 

pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības nav norādītas Uzņēmumu reģistrā vai 

izsolē nepiedalās pats pretendents fiziska persona.  

4.3. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno 

notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.  

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

atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, Ministru kabineta 2018.gada 04.septembra 

noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kā arī saskaņā 

ar šiem nolikuma noteikumiem. Iesniegtie dokumenti iesniedzējam netiek atdoti.  

4.5. Ar pieteikuma iesniegšanu ir uzskatāms, ka izsoles pretendents:  

4.5.1. piekrīt izsoles nolikuma noteikumiem; 

4.5.2. ir informēts par personas datu apstrādi saskaņā ar pieteikuma veidlapai pievienoto 

Informatīvo paziņojumu par personas datu apstrādi.  

4.6. Komisija sastāda izsoles dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā izsoles pretendentus, kuri ir 

izpildījuši izsoles priekšnoteikumus (šī nolikuma 3.2.punktu, 4.2.– 4.4.punkts). Izsoles 

dalībnieku sarakstā norāda šādas ziņas:  

4.6.1. dalībnieka kārtas numuru;  

4.6.2. komersanta pilnu nosaukumu vai fiziskas personas vārdu un uzvārdu;  

4.6.3. reģistrācijas numuru vai personas kodu.  

4.7. Ja izsoles pretendents nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus (šī nolikuma 3.2.punktu, 

4.2.–4.4.punktu), tostarp, drošības nauda nav saņemta Iznomātāja kontā 2 (divas) darba 

dienas pirms izsoles, viņu neiekļauj izsoles dalībnieku sarakstā un viņam tiek atmaksāta 

drošības nauda (ja tā ir saņemta Iznomātāja kontā), izņemot 4.8.punktā noteiktajos 

gadījumos.  

4.8. Komisija ir tiesīga jebkurā laikā pārbaudīt izsoles pretendentu vai dalībnieku sniegtās 

ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles pretendents vai dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, 

pretendents netiek iekļauts izsoles dalībnieku sarakstā vai dalībnieks tiek no tā izslēgts, 
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zaudējot tiesības piedalīties izsolē. Šajā gadījumā netiek atmaksāta izsoles pretendenta vai 

dalībnieka iemaksātā drošības nauda.  

4.9. Komisija paziņo izsoles pretendentam par tā neiekļaušanu izsoles dalībnieku sarakstā vai 

izsoles dalībniekam – par tā izslēgšanu no izsoles dalībnieku saraksta.  

 

5. Izsoles norise 

 

5.1. Izsole notiek sludinājumā norādītajā vietā un laikā.  

5.2. Izsoli vada Komisijas priekšsēdētāja. 

5.3. Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda pasi vai personas 

apliecību un viņiem izsniedz dalībnieka numuru, kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā 

norādītajam kārtas numuram.  

5.4. Ja izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt pasi vai 

personas apliecību, tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli.  

5.5. Izsoles vadītājs pārliecinās par izsoles dalībnieku sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja 

izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tas tiek ierakstīts 

izsoles protokolā, un par to izdara attiecīgu atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā; attiecīgajam 

izsoles dalībniekam netiek atmaksāta drošības nauda.  

5.6. Pilnvaroto personu darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Pilnvaroto personu 

atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto personu stājas spēkā ar brīdi, kad tiek 

iesniegts attiecīgs atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments.  

5.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo Nekustamo īpašumu uz kuru izsolāmas nomas 

tiesības, paziņo Nekustamā īpašuma sākotnējās nomas maksas apmēru, soli par kādu 

nomas maksu var pārsolīt un izsoles kārtību.  

5.8. Viens izsoles solis ir – EUR 20.00 (divdesmit euro, 00 centi).  

5.9. Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, solīšana nenotiek un par Nosolītāju ir 

atzīstams vienīgais izsoles dalībnieks, kurš izsolāmo mantu iegūst par tādu nomas maksas 

apmēru, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli.  

5.10. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam 

izsoles solim.  

5.11. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. Ja neviens 

no solītājiem augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo 

piedāvāto augstāko nomas maksu un fiksē to ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens 

noslēdz nomas tiesību iegūšanu.  

5.12. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu nomas maksu un neviens to nepārsola, tad priekšroka 

dodama solītājam, kas izsoles dalībnieku sarakstā reģistrēts ar mazāku kārtas numuru.  

5.13. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta solītāja vārdu un uzvārdu, solītāja pēdējo nosolīto 

nomas maksu.  

5.14. Katrs solītājs ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto nomas 

maksu. Ja solītājs atsakās parakstīties, par to tiek izdarīta atzīme izsoles dalībnieku 

sarakstā, un viņam neatmaksā drošības naudu.  

5.15. Komisijas sekretārs protokolē izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno 

izsoles dalībnieku sarakstu.  

5.16. Nosolītājs paraksta Nekustamā īpašuma Nomas līgumu un nodošanas - pieņemšanas aktu 

6.4.punktā noteiktajā termiņā vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt Nomas līgumu.  

5.17. Ja Nosolītājs neparaksta Nekustamā īpašuma Nomas līgumu un nodošanas - pieņemšanas 

aktu 6.4.punktā noteiktajā termiņā, ir uzskatāms, ka Nosolītājs no Nomas līguma 
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slēgšanas atteicies un viņš zaudē iemaksāto drošības naudu un izsolāmo mantu saskaņā 

ar šī nolikuma noteikumiem.  

5.18. Šī nolikuma noteikumu 5.17.punktā minētajā gadījumā pārsolītais izsoles dalībnieks 

stājas Nosolītāja vietā. Iznomātājs attiecīgi piedāvā slēgt Nomas līgumu nākamajam 

nomas tiesību pretendentam, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, nosūtot tā 

projektu un informāciju par veicamiem maksājumiem pirms Nomas līguma noslēgšanas.  

5.19. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu un kurš stājies 

Nosolītāja vietā, atbildi uz 5.18.punktā minēto piedāvājumu iesniedz Iznomātājam 2 

(divu) nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas un 6.4. punktā noteiktajā termiņā paraksta 

Nekustamā īpašuma Nomas līgumu un nodošanas - pieņemšanas aktu. Ja kāds no šajā 

punktā minētajiem pienākumiem noteiktajā termiņā netiek izpildīts, tad uzskatāms, ka 

izsoles dalībnieks, kurš stājies Nosolītāja vietā, no Nomas līguma slēgšanas atteicies un 

viņš zaudē iemaksāto drošības naudu un izsolāmo mantu saskaņā ar šī nolikuma 

noteikumiem, kā arī Nomas līgums nestājas spēkā.  

5.20. Komisija izsoles protokolu nodod Iznomātājam izsoles rezultātu apstiprināšanai. 

 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un Nomas līguma spēkā stāšanās kārtība 

 

6.1. Iznomātājs izsoles rezultātus apstiprina kārtējā Pāvilostas novada domes sēdē, bet Nomas 

līgumu paraksta pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas. 

6.2. Izsoles rezultāti tiek publicēti Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā: www.pavilosta.lv.  

6.3. Nosolītāja iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta pirmā mēneša nomas maksas 

maksājumā.  

6.4. Nosolītājs Nekustamā īpašuma Nomas līgumu un nodošanas - pieņemšanas aktu paraksta 

ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

pieņemšanas dienas.  

6.5. Nomas līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas, un Nekustamā īpašuma 

nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas noteiktajā termiņā. Nomas līgums nestājas 

spēkā, ja Nosolītājs 6.4.punktā noteiktā termiņā neparaksta Nekustamā īpašuma nodošanas 

- pieņemšanas aktu un/vai 6.4.punktā noteiktā termiņā neparaksta Nekustamā īpašuma 

Nomas līgumu.  

6.6. Nomas līgums nestājas spēkā, ja izsole tiek atzīta par spēkā neesošu.  

6.7. Pēc Nomas līguma stāšanās spēkā tiek atmaksāta drošības nauda pārējiem izsoles 

dalībniekiem, izņemot 6.8.punktā noteiktos gadījumus. Dalības maksa atmaksāta netiek. 

6.8. Drošības nauda attiecīgajam izsoles pretendentam vai dalībniekam netiek atmaksāta, ja:  

6.8.1. izsoles pretendents vai dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas un tādēļ netiek 

iekļauts izsoles dalībnieku sarakstā vai tiek no tā izslēgts;  

6.8.2. izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona nav ieradusies uz izsoli un/vai 

atteikusies no dalības izsolē;  

6.8.3. izsoles dalībnieks izsoles laikā nepiedalās solīšanā;  

6.8.4. izsoles dalībnieks neparakstās par savu pēdējo nosolīto Nekustamā īpašuma nomas 

maksu;  

6.8.5. Nosolītājs neparaksta Nekustamā īpašuma Nomas līgumu un/vai nodošanas 

pieņemšanas aktu 6.4.punktā noteiktā termiņā;  

6.8.6. izsoles dalībnieks ir veicis darbības, kas bijušas par pamatu atzīt izsoli par spēkā 

neesošu.  

6.8.7. Neatmaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta Pāvilostas novada pašvaldības budžetā.  

http://www.pavilosta.lv/
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7. Nenotikusi izsole, spēkā neesoša izsole un atkārtota izsole 

 

7.1. Izsole atzīstama par nenotikušu:  

7.1.1. ja izsoles dalībnieku sarakstā nav iekļauts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles 

dalībnieks;  

7.1.2. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis sākotnējās nomas maksas apmēru;  

7.1.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kuri ieguvuši tiesības slēgt nomas līgumu, 

neparaksta Nomas līgumu un/vai neparaksta Nekustamā īpašuma nodošanas- 

pieņemšanas aktu 6.4.punktā noteiktajā termiņā.  

7.2. Izsole tiek atzīta par spēkā neesošu un tiek rīkota atkārtota izsole:  

7.2.1. ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot nolikuma noteikumus;  

7.2.2. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;  

7.2.3. ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles 

rezultātus vai gaitu;  

7.2.4. ja izsolāmo mantu iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.3. Pretenzijas ar attiecīgiem pierādījumiem par 7.2.punktā minētajiem pārkāpumiem var 

pieteikt komisijai ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas. Komisija 

3 (trīs) darba dienu laikā pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par spēkā neesošu vai 

pretenzijas noraidīšanu.  

7.4. Atkārtota izsole rīkojama nolikumā noteiktajā kārtībā.  

 

8. Sūdzību iesniegšana 

 

8.1. Personas var iesniegt sūdzību Iznomātājam par Komisijas darbībām 5 (piecu) darba dienu 

laikā no šo darbību veikšanas dienas.  

 

9. Pielikumi 

 

9.1. Visi nolikuma pielikumi ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā:   

  1. Nomas līguma projekts uz 5 lpp.;  

2. Pieteikuma forma dalībai izsolē uz 2 lpp. 

 

 

Domes priekšsēdētājs   (paraksts)    Uldis Kristapsons 
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Pielikums Nr.1 

Nomas tiesību izsoles noteikumiem 

Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

 

PROJEKTS 

Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr. …………… 

 

Pāvilostā,                                      2021.gada …………. 

 

Pāvilostas novada pašvaldība, nod. maks. reģ. Nr. LV 90000059438, adrese: Dzintaru iela 73, 

Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 (turpmāk tekstā – Iznomātājs), tās domes 

priekšsēdētāja  Ulda Kristapsona personā, kas rīkojas saskaņā ar pašvaldības 2017.gada 29. 

jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums " no vienas 

puses, un 

………………..reģ. Nr. ………………, juridiskā adrese: ………………………. (turpmāk 

tekstā – Nomnieks), tās ………………….., ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi, personā, kas rīkojas 

saskaņā ar statūtiem, no otras puses, 

kopā un atsevišķi turpmāk attiecīgi sauktas – Puses, bez viltus, maldības un spaidiem vienojas 

par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā pašvaldībai piederošu Dzintaru 

iela 1C, Pāvilostā, kas sastāv no zemes gabala, ar kadastra apzīmējumu 6413 001 0255, 

daļas ar kopējo platību 305,73 m2, un adresi – Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads, 

un Pāvilostas jauniešu SERF kluba ēkas, ar kadastra apzīmējumu 6413 001 0255 005, un 

kopējo platību 86,6 m2, un adresi – Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas novads (turpmāk 

tekstā – Nekustamais īpašums). 

1.2. Iznomātā Nekustamā īpašuma robežas dabā Nomniekam ir ierādītas un zināmas. 

1.3. Nekustamā īpašuma izmantošanas (lietošanas) mērķis – saimnieciskai darbībai (saskaņā 

ar ……………. Pāvilostas novada pašvaldībā iesniegto “Ideju atlases konkursa potenciālā 

nomnieka noteikšanai nekustamā īpašuma Dzintaru iela 1C Pāvilosta, Pāvilostas novads 

iznomāšanai” I kārtas pieteikumu. 

1.4. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma izpildi, 

Pusēm jāievēro tajos minēto normu nosacījumi, bet, ja nepieciešams, Puses nekavējoties 

izdara attiecīgus grozījumus Līgumā. 

 

2. Līguma termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā  ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā 5 (piecus) gadus, t.i.  

līdz 2026. gada ……………. 

2.2. Līguma termiņš var tikt mainīts uz Iznomātāja un Nomnieka vienošanās pamata. 

 

3. Norēķinu kārtība 

3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu ……….. EUR plus PVN mēnesī, turpmāk 

tekstā – Nomas maksa. 
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3.2. Papildus Nomas maksai Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli pēc piestādītā 

maksāšanas paziņojuma. 

3.3. Nomas maksa maksājama pēc rēķina piestādīšanas uz sekojošu Iznomātāja bankas konta 

numuru: LV 32HABA00014002037066 vai LV17RIKO0002013075234.  

3.4. Nomas maksa maksājama sākot no līguma spēkā stāšanās dienas.  

3.5. Pirmo Nomas maksas maksājumu proporcionāli kalendāro dienu skaitam no līguma spēkā 

stāšanās dienas līdz nākošajam kalendārajam mēnesim, Nomnieks maksā Iznomātāja 

rēķinā norādītajā termiņā. No pirmā mēneša nomas maksas apmēra tiek atskaitīta 

Nomnieka iemaksātā Izsoles nodrošinājuma nauda. 

3.6. Nomas maksu par kārtējo mēnesi Nomnieks maksā līdz tekošā mēneša 15. datumam. 

Nomas maksas rēķins tiek sagatavots un nosūtīts apmaksai elektroniski uz Nomnieka 

norādīto e:pastu ………… . 

3.7. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Nomnieku no pienākuma veikt Nomas maksu. 

3.8. Ja Nomas maksas maksājumi tiek kavēti, Nomnieks maksā kavējuma  procentus  0,1% 

apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

3.9. Nomas maksu Nomnieks maksā pilnā apmērā visu līguma darbības laiku neatkarīgi no 

jebkādiem apstākļiem. 

3.10.Iznomātājs Nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, ja Nomnieks Nekustamajā 

īpašumā ir veicis nelikumīgu būvniecību, uz laiku līdz nelikumīgās būvniecības seku 

novēršanai. 

3.11.Ja normatīvajos aktos būs paredzēta cita nomas maksas norēķinu kārtība, Nomas maksa 

tiks pārskatīta atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. 

3.12.Iznomātājs var vienpusēji mainīt Nomas maksu par to paziņojot Nomniekam, ja izdarīti 

grozījumi tiesību aktos par valsts un pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību. Šādas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā attiecīgie 

grozījumi tiesību aktos. 

3.13.Visi ar šo Līgumu paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem ar brīdi, kad 

attiecīgais maksājums ir ieskaitīts Iznomātāja kontā. 

 

4. Iznomātāja pienākumi un tiesības 

4.1. Iznomātājs apņemas: 

4.1.1. iepazīstināt Nomnieku ar Nekustamā īpašuma robežām dabā; 

4.1.2. nepasliktināt Nomniekam nomas lietošanas tiesības uz visu Nekustamo īpašumu 

vai tās daļu; 

4.1.3. atlīdzināt Nomnieka radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.2.apakšpunkta 

nosacījumi; 

4.2. Iznomātājam ir tiesības: 

4.2.1. kontrolēt, vai Nekustamais īpašums tiek izmantota atbilstoši Līguma noteikumiem, 

un šajā nolūkā Nomnieka klātbūtnē apsekot dabā Nekustamo īpašumu; 

4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto 

Līguma nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus; 

4.2.3. vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, Līguma 7.4.apakšpunktā noteiktajos 

gadījumos un kārtībā. 

 

mailto:pb@pb.lv
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5. Nomnieka pienākumi un tiesības 

5.1. Nomnieks apņemas: 

5.1.1. veikt Nekustamā īpašuma uzturēšanu t.sk. nodrošināt regulāru atkritumu un kritalu 

savākšanu, zāles pļaušanu un aizvākšanu par saviem līdzekļiem, kā krietnam un 

rūpīgam saimniekam  rūpēties par Nekustamo īpašumu. 

5.1.2. nodrošināt Nekustamā īpašuma lietošanu atbilstoši Līguma 1.3.apakšpunktā 

noteiktajam mērķim, kā arī ievērot Nekustamam īpašumam noteikto apgrūtinājumu 

sakarā ar ERAF SAM 5.5.1. projekta “Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, 

lai novērstu plūdu apdraudējumu  un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības 

muzeja ēkai un moliem” ietvaros izbūvētajiem inženiertīkliem, kuru rezultātā tika 

pilnveidots Pāvilostas jauniešu SERF kluba iespējami sniedzamais pakalpojums, 

kas ietver sevī ūdenssporta inventāra nomu un iespēju organizēt tematiskas 

apmācības un seminārus, ir viens no projekta iznākuma rādītājiem. Minētā funkcija 

ēkai ir jāsaglabā piecus gadus no projekta realizācijas un nodošanas ekspluatācijā 

t.i. līdz 2026. gada 31. decembrim. 

5.1.3. ar savu darbību neizraisīt Nekustamā īpašuma applūšanu ar notekūdeņiem, 

nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām 

vielām un novērst citus zemi postošus procesus; 

5.1.4. nepieļaut darbības, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku zemes kvalitāti; 

5.1.5. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus noteiktās Nekustamā īpašuma 

teritorijās; 

5.1.6. saskaņot ar Iznomātāju jebkurus paredzētos remonta, pārbūves vai nomaiņas darbus 

Nekustamā īpašumā esošajai infrastruktūrai un inventāram. 

5.1.7. samaksāt Nomas maksu Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā, papildus Nomas 

maksai samaksāt nekustamā īpašuma nodokli, kā arī attiecīgo pakalpojumu 

sniedzējiem izdevumus par ūdeni, kanalizāciju, izmantoto elektroenerģiju, 

atkritumu izvešanu; 

5.1.8. ar savu darbību neaizskart citu zemju īpašnieku vai tiesisko valdītāju un citu 

personu likumīgās intereses; 

5.1.9. atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem 

vai tiesiskajiem valdītājiem un citu personu likumīgajām interesēm; 

5.1.10. nodrošināt iznomātā Nekustamā īpašuma teritorijā sabiedrisko kārtību, t.sk. 

naktsmiera ievērošanu pēc plkst. 22.00;  

5.2. Nomniekam ir tiesības ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu un saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām, saskaņojot ar Pāvilostas novada būvvaldi nepieciešamo dokumentāciju, veikt  

Nekustamā īpašuma pārbūvi.  

 

6. Sevišķie Līguma nosacījumi 

6.1. Nomnieks ir atbildīgs par visu uz Nekustamo īpašumu attiecināmo normatīvo aktu prasību 

ievērošanu. Šī noteikuma neizpildes gadījumā Nomnieks nes atbildību par zaudējumu 

atlīdzību un radītā kaitējuma novēršanu. 

6.2. Nomnieks ir atbildīgs par sava personāla , darbinieku un trešo personu darbību un rīcību 

Nekustamajā īpašumā. 
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6.3. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi un tās rezultātā Pusēm radītajiem 

zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramas varas 

apstākļiem saprot dabas stihijas, plūdus, ugunsgrēkus un katastrofas, militāras akcijas un 

valsts vai valsts iestāžu pieņemtos lēmumus, kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma 

slēgšanas laikā un kas atrodas ārpus to kontroles. Par Līguma saistību izpildes 

neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena Puse rakstiski informē otru Pusi 5 (piecu) dienu 

laikā, pievienojot kompetentas institūcijas apliecinājumu, un nepieciešamības gadījumā 

risina jautājumu par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu. 

6.4. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.  

6.5. Puses atbild par šī Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem. Vainīgās Puses pienākums ir 

atlīdzināt otrai Pusei zaudējumus, kuri otrai Pusei radušies šī Līguma izpildes laikā.  

 

7. Līguma izbeigšana, grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība 

7.1. Līgumu var pārtraukt pirms termiņa pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās.  

7.2. Līguma nosacījumus var grozīt, Pusēm rakstiski vienojoties. Grozījumi Līgumā stājas 

spēkā pēc to rakstiskas noformēšanas un abpusējas parakstīšanas. Šajā Līgumā 

paredzētajos gadījumos Iznomātājam ir tiesības vienpusēji grozīt Līguma nosacījumus. 

7.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek 

panākta, tad strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

7.4. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt  Līgumu pirms termiņa paziņojuma kārtībā, nosūtot 

par to Nomniekam rakstveida paziņojumu, ja Nomnieks: 

7.4.1. ir nokavējis Nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus  30 

dienas.  

7.4.2. nav veicis Līguma 5.nodaļā noteiktos pienākumus un 10 dienu laikā pēc Iznomātāja 

rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas; 

7.4.3. 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. 

7.5. Līguma 7.4. punktā paredzētajos gadījumos līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā, 

skaitot no dienas, kad paziņojums par līguma izbeigšanu ir nodots nosūtīšanai ierakstītā 

sūtījumā pasta komersantam uz Nomnieka juridisko adresi vai paziņojums par līguma 

izbeigšanu ir parakstīts ar elektroniski drošu parakstu un nosūtīts uz līgumā norādīti 

Nomnieka elektroniskā pasta adresi. 

7.6. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu, par to paziņojot 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja: 

7.6.1. no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš vairāk nevar izmantot nomāto 

Nekustamo īpašumu Līgumā paredzētajiem mērķiem; 

7.6.2. Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Nekustamo īpašumu Līgumā 

paredzētajiem mērķiem. 

7.7. Pēc Līguma izbeigšanās Nomniekam ir pienākums aizvākt visas Nekustamā īpašumā 

atrodošās Nomnieka mantas, ja Puses nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies Nekustamajā 

īpašumā pēc tā nodošanas vai, ja tāda Nomnieka vainas dēļ nevar notikt, pēc 3 (trīs) 

mēnešu termiņa notecēšanas tiks uzskatīts par bezīpašnieka mantu, kuru Iznomātājs ir 

tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem vai aizvākt. 



ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

8. Nobeiguma nosacījumi 

8.1. Līgumā neatrunāti jautājumi tiek regulēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

8.2. Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi spēku zaudē visas iepriekšējās mutiskās un rakstiskās 

vienošanās un sarakste starp Pusēm par Līguma priekšmetu. 

8.3. Katrai Pusei jāinformē otra Puse par svarīgiem nosacījumiem, kas var ietekmēt Līguma 

izpildi. 

8.4. Visi paziņojumi, kuri saistīti ar šī Līguma noteikumu izpildi, jānoformē rakstiski un 

jānodod otrai Pusei personīgi vai jānosūta pa e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko 

parakstu, faksu vai pastu. Puses vienojas, ka dokumentiem, kuri tiek nosūtīti un/vai 

saņemti pa e-pastu bez droša elektroniskā paraksta vai pa faksu, ir tikai informatīvs 

raksturs, un Pusēm tie ir juridiski saistoši tikai pēc to oriģinālu saņemšanas. Par jebkura 

paziņojuma/dokumenta datumu tiks uzskatīts tā saņemšanas datums (pasta zīmogs vai 

personīgais paraksts). 

8.5. Visi pa pastu nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par saņemtiem adresātam septītajā dienā 

pēc to nodošanas pastā (pasta zīmogs). Visi pa elektronsko e-pastu nosūtītie paziņojumi 

tiek uzskatīti par saņemtiem adresātam otrajā dienā pēc to nosūtīšanas 

8.6. Pusēm ir pienākums vienas nedēļas laikā paziņot otrai Pusei par savu rekvizītu maiņu. Ja 

kāda no Pusēm nepilda Līgumā noteiktos paziņošanas pienākumus, tā ir atbildīga par 

zaudējumiem, kas sakarā ar šo pārkāpumu rodas otrai Pusei. 

8.7. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie Līguma noteikumi paliek 

spēkā. 

8.8. Visi Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

8.9. Šis Līgums satur pilnīgu Pušu vienošanos, Puses to ir izlasījušas un piekrīt visiem tā 

noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem uz šī Līguma. 

8.10. Puses apliecina, ka viņām ir saprotams šī Līguma saturs un nozīme, ka tas ir noslēgts 

apzinoties savas darbības juridisko nozīmi un sekas, bez maldības, viltus un spaidiem. 

8.11. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām un parakstīts divos 

oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Pa vienam Līguma eksemplāram 

izsniegts katrai no Pusēm -  Iznomātājam un Nomniekam. 

 

9. Pušu paraksti 

 

IZNOMĀTĀJS:                    NOMNIEKS: 

 

 

__________________________                        ___________________________ 

             /U.Kristapsons/                            /…………………../  



ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Pielikums Nr.2 

Nomas tiesību izsoles noteikumiem 

Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

 

„Nekustamā īpašuma Dzintaru iela 1C, Pāvilostā, Pāvilostas novadā nomas 

tiesību izsole” 
(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta sastādītāju saskaņā ar 

Komerclikuma un Lietvedības noteikumu prasībām, kā arī ievērojot Lietvedības noteikumus dokumenta formai 

un saturam) 

PIETEIKUMS dalībai izsolē 
Pretendents: 

Vārds, uzvārds vai nosaukums _______________________________________, 

Personas kods vai vienotais reģ. Nr. _______________________________________, 

Deklarētā adrese vai juridiskā adrese ______________________________________, 

pasta adrese _______________________________________, 

kontakttālruņa Nr. _______________________________________, 

elektroniskā pasta adrese _______________________________________, 

bankas rekvizīti _______________________________________________________, 

persona, kura ir tiesīga pārstāvēt 

Pretendentu vai pilnvarotā persona _______________________________________. 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu ________________________________________________ 
(Pretendenta vārds uzvārds vai nosaukums)  

piesaka savu dalību Nekustamā īpašuma Dzintaru iela 1C, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 

nomas tiesību mutiskā izsolē (turpmāk - izsole). 

 

Apliecinām, ka: 

1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, kas ir noteikti izsoles nolikumā 

un normatīvajos aktos; 

2. esam iepazinušies ar izsoles nolikuma, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to par 

pareizu, saprotamu un atbilstošu; 

3. mums ir skaidras un saprotamas nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma  sagatavošanai, 

līguma priekšmets, līguma noteikumi un iznomātāja izvirzītās prasības nomnieka darbībai, 

līdz ar ko atzīstam, ka iznomāšanas komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez 

neattaisnojama riska iesniegt savu piedāvājumu izsolei; 

4. uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav neizpildītu maksājumu saistību pret Pāvilostas novada 

pašvaldību, uz iesniegšanas brīdi neesam pasludināti par maksātnespējīgu, nav uzsākts 

likvidācijas process, nav apturēta saimnieciskā darbība, nav nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds par īpašumiem Pāvilostas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī 

piekrītam, ka personas dati tiks izmantoti, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas 

patiesīgumu; 

5. visas izsoles piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu un tā piedāvājumiem ir patiesas; 

6. neesam ieinteresēti citu Pretendentu šai izsolei iesniegtajos piedāvājumos; 

7. esmu informēts par manu personas datu apstrādi saskaņā ar šī pieteikuma veidlapai 

pievienoto informatīvo paziņojumu par personas datu apstrādi (skat. pielikumu). 

 

Pielikumā: informatīvais paziņojums par personu datu apstrādi uz 1 lp. 

 

 

________________________________________________________________ 
(amats, paraksts, atšifrējums) paraksts 

  



ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Informatīvais paziņojums par personas datu apstrādi 

 

Informācija par personas datu apstrādi 

· Pārzinis -  Pāvilostas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000059438, adrese: Dzintaru iela 73, 

Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, tālrunis: +371 63498261, elektroniskā pasta adrese 

dome@pavilosta.lv. 

·  Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija - tālrunis: +371 63498229, 

elektroniskā pasta adrese anta.libiete@pavilosta.lv  

·  Personas datu apstrādes mērķis – pieteikuma dalībai izsolē par nekustamā īpašuma nomas 

tiesību izsoli izskatīšanai un izlemšanai par pretendenta atbilstību nomas tiesību izsoles 

noteikumiem, un pretendenta iekļaušanai vai neiekļaušanai nomas tiesību izsoles dalībnieku 

sarakstā, kā arī nomas līguma noslēgšanai ar nomas tiesību ieguvēju –nosolītāju un nomas 

līguma administrēšanai. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos 

noteikto pienākumu izpilde (Ministru Kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Ministru kabineta 20.02.2018. 

noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”). Papildus Jūsu 

sniegtajiem personas datiem var tikt izmantoti Jūsu personas dati no Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, Iedzīvotāju reģistra, 

uzņēmumu reģistra LURSOFT, Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzes, 

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmas. 

· Personas dati netiks nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, personas dati var 

tikt nodoti valsts pārvaldes iestādēm, to normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai. 

· Personas dati tiek glabāti līdz noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā 

ar Pāvilostas novada pašvaldības noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības 

un citu normatīvo aktu prasībām. 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

·  atsaukt piekrišanu, pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu, kā datu subjekta, apstrādātajiem  personas 

datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai datu dzēšanu iesniedzot pamatojumu, Jūsu 

lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu; 

·  iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

 Sīkāku informāciju par personas datu apstrādi var iegūt vēršoties pie pārziņa datu aizsardzības 

speciālista. 

 

Informatīvo paziņojumu par personas datu apstrādi saņēmu: 

 

 

 

______________________ (datums) _____________________(vārds, uzvārds paraksts) 

 

 
Domes priekšsēdētājs   (paraksts)    Uldis Kristapsons 



ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

PIELIKUMS Nr.2 

Pāvilostas novada domes 

25.03.2020.sēdes lēmumam  

Prot.Nr.5., 43.§ 

 
Nosaukums, atrašanās vieta Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads 

Kadastra apzīmējums 6413 001 0255 – zemesgabalam 

6413 001 0255 005 - ēkai 

Platība 86,6 m2 

Apgrūtinājumi sakarā ar ERAF SAM 5.5.1. projekta 

“Pretplūdu aizsargbūves - promenādes 

izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu  un 

uzlabotu piekļuvi Pāvilostas 

novadpētniecības muzeja ēkai un moliem” 

ietvaros izbūvētajiem inženiertīkliem, kuru 

rezultātā tika pilnveidots Pāvilostas jauniešu 

SERF kluba iespējami sniedzamais 

pakalpojums, kas ietver sevī ūdenssporta 

inventāra nomu un iespēju organizēt 

tematiskas apmācības un seminārus, ir viens 

no projekta iznākuma rādītājiem. Minētā 

funkcija ēkai ir jāsaglabā piecus gadus no 

projekta realizācijas un nodošanas 

ekspluatācijā t.i. līdz 2026. gada 31. 

decembrim. 

Izsoles datums, laiks 2021.gada 16. aprīlī plkst. 10:00 

Izsoles veids Pirmreizēja mutiska 

Izsoles norises vieta Pāvilostas pilsētas kultūras namā, 

Dzintaru ielā 47, Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā  

Izsoles norises kārtība Saskaņā ar izsoles noteikumiem 

Izsoles sākuma nomas maksa 226,25 EUR mēnesī (bez PVN) saskaņā 

sertificēta vērtētāja noteikto 

Izsoles solis 20.00 EUR  

Izsoles dalības maksa 20.00 EUR 

Izsoles nodrošinājums  273.76 EUR  (izsoles nodrošinājums 

izsoles uzvarētājam tiek ieskaitīts pirmā 

mēneša nomas maksā) 

Iznomāšanas mērķis Saimnieciskai darbībai 

Nomas līguma termiņš 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas 

Pretendentu pieteikšanās termiņš Līdz 15.04.2021. plkst.14:00 

Papildu nosacījumi Nomas tiesību izsolē var piedalīties 

pretendenti, kuri piedalījušies “Ideju atlases 

konkursa POTENCIĀLĀ NOMNIEKA 

NOTEIKŠANAI nekustamā  īpašuma  

Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads, iznomāšanai” un kuri, saskaņā ar 

Pāvilostas novada domes lēmumu izvirzīti 

tālāk uz II kārtu – nomas tiesību izsoli. 



ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Pieteikuma iesniegšanas vieta un 

reģistrācijas kārtība 

Pieteikumi iesniedzami pie Pāvilostas 

novada pašvaldības kancelejas vadītājas 

Aritas Mūrnieces, Dzintaru ielā 73, 

Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466, 

klātienē, apmeklējumu iepriekš piesakot pa  

tālr. 63498261, vai dokumentus, parakstītus 

ar drošu elektronisko parakstu nosūtāmi uz  

dome@pavilosta.lv. 

  

Saņemot pieteikumus par piedalīšanos 

nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra 

dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums 

(firma), pieteikuma saņemšanas datums un 

laiks, pieteikumu iesniegšanas secībā. 

Nomas līguma projekts Saskaņā ar izsoles noteikumiem pievienoto 

pielikumu (Pielikums Nr.1) 

Nekustamā īpašuma apskates vieta un 

laiks 

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt 

Nekustamo īpašumu dabā, kontaktpersona 

Pāvilostas novada pašvaldības 

izpilddirektors A. Magone, tālr. 26405900 

 

 

mailto:dome@pavilosta.lv

