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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME                                                

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

Ārkārtas sēdes protokols  

Alsungā 

 

2019. gada  14. martā                                                                                     Nr. 3 

Darba kārtībā: 

1. Par telpu nomas līguma noslēgšanu par telpu nomu pašvaldības nekustamajā 

īpašumā „Upes iela 6”, Alsungā, Alsungas novadā. 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 16.00 un beidz plkst. 16.20.
 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Ainars Macpans,  

Sēdē attaisnotu iemeslu dēļ nav ieradusies deputāte: Inga Bredovska, Zaiga Vanaga, 

Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, nekustamā īpašuma 

speciāliste Santa Kreičmane. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par telpu nomas līguma noslēgšanu par telpu nomu pašvaldības nekustamajā 

īpašumā “Upes iela 6”, Alsungā, Alsungas novadā 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē 2019. gada 12. martā (reģ.Nr.2.1.17/316) saņemts 

Biedrības “Suitu kultūras mantojums” (turpmāk – biedrība) iesniegums ar lūgumu 

noslēgt telpas nomas līgumu par ēku Upes iela 6, Alsunga, Alsungas novads (sporta 

zāle) ar kadastra apzīmējumu 62420080366005 - 83.5 m
2
. Biedrība vēlas nomāt 

Alsungas pils Austrumu korpusa torņa telpu, kā arī norobežojošu telpu pie ieejas tornī 

uz 10 gadiem. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.
1
 panta pirmā daļā teikts, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu drīkst slēgt uz laiku, 

kas nav ilgāks par 30 gadiem., Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi”  4. un 4.1. punktu, šo noteikumu 2., 3. un 4. 

nodaļas normas var nepiemērot, izņemot šo 

noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu, ja nomas objektu iznomā 

sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku 

aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai. Minēto Ministru kabinetu 

noteikumu 5. punktā noteikts, ka nomas objektu iznomājot šo noteikumu 4. 

punktā minētajiem mērķiem, nomas maksa nosakāma atbilstoši pašvaldību domes 

apstiprinātā nomas pakalpojumu maksas cenrādī noteiktajai nomas maksai. Līdz šim 

biedrībām Alsungas novadā telpas kultūras, izglītības un sporta funkciju 

nodrošināšanai iznomātas par 1,42 eiro mēnesī. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi” 6. punktā noteikts, ka 2. nodaļas normas var nepiemērot, izņemot šo 

noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. un 31. punktu, ja iznomā nomas objektu 

biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai 

kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību 

aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības 

veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības 

mazināšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un 

sociālo mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu (turpmāk – biedrība 

vai nodibinājums), un starptautiskajām organizācijām. 

Izvērtējot biedrības “Suitu kultūras mantojums” darbību, konstatēts, ka kopš 2014. 

gada biedrība regulāri īsteno dažādas aktivitātes suitu kultūras mantojuma 

saglabāšanā un popularizēšanā, piesaistot finansējumu. Ir veikta Alsungas pils loga 

restaurācija, vides nometnes organizēšana, grāmatas “Suitu kāzu tērps un tā 

valkāšanas tradīcijas 19.gs.” izdošana, Latvijas dūdinieku saiets”, kurš 2019. gadā 

notiks jau otro reizi. Biedrības statūtos kā viens no mērķiem noteikts arī Alsungas pils 

saglabāšana un atjaunošana.  

Saskaņā ar biedrības sniegto informāciju, tiek plānots piesaistīt ELFLA LEADER 

finansējumu telpu remontam un nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādei (projekta summa 

līdz 40000 EUR). Līdz ar to secināms, ka biedrība veiks nozīmīgu ieguldījumu pils 

saglabāšanā. 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Latvijas 

Republikas Civillikuma nosacījumiem par nomu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 97 

“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 

atklāti balsojot ar 4 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Juris 

Šteinbergs, Ainars Macpans  

1 deputātu balsi “Atturas”  Aivars Sokolovskis 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Noslēgt starp Alsungas novada domi un Biedrības “Suitu kultūras mantojums” 

telpu nomas līgumu nosakot  darbības termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim 

par Upes iela 6, Alsunga, Alsungas novads (sporta zāle) ar kadastra 

apzīmējumu 62420080366005 - 83.5 m
2
 (plāns pielikumā), nosakot nomas 

maksu 1,42 eiro mēnesī.  

2. Līgumu par telpu nomu sagatavot Finanšu nodaļai un parakstīt 

izpilddirektoram. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alsungas novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

4. Konceptuāli atbalstīt līdzfinansējumu 10% apmērā, ja Biedrības “Suitu 

kultūras mantojums” iesniegtais projekts par Alsungas pils nomāto telpu 

remontu un nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādi tiek atbalstīts. 

 

 

Domes priekšsēdētāja __________________________________________D.Kalniņa 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre__________________________________________L.Migoviča 

 

 

 

  



Pielikums Alsungas novada domes 14.03.2019. ārkārtas sēdes lēmumam Nr. 1#1 

 

 


