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Ārkārtas sēdes protokols  

Alsungā 

2020. gada 12. marts                                                           Nr. 5 

Darba kārtībā: 

1. Par telpu nomu Alsungas vidusskolā. 

 

 

 

Novada domes ārkārtas sēdi sāk plkst. 16.15 un beidz plkst. 16.20. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Jānis 

Brūklis, , Inga Bredovska, Ilze Bloka. 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Andris Kaminskis, Ainars Macpans. 

Grigorijs Rozentāls 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par telpu nomu Alsungas vidusskolā 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 6.
1
 panta “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (1) 

daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 

30 gadiem. Šā likuma (1
1
) pantā noteikts ka, ja slēdz nomas līgumu uz laiku, kas 

ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas 

maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos 

gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam 

nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma 

Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. 

Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4. un 4.1. punktā noteikts, ka 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. 

Ņemot vērā, ka Alsungas vidusskolā pēdējos gados samazinājies skolēnu un 

klašu komplektu skaits, vidusskolas ēkā ir vairākas neizmantotas klašu telpas. 

Lietderīgi būtu šīs telpas iznomāt, kur tas iespējams, ievērojot Ministru kabineta 2002. 

gada 27. decembra noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas 

īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās 

pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 

10. punkta nosacījumus.  

Saskaņā ar Alsungas novada domes 15.03.2018. . lēmumu Nr. 3#10, Alsungas 

vidusskolas un Alsungas mūzikas un mākslas skolas telpu nomas maksa ir noteikta 

0,00353 eiro kvadrātmetrā par 1 stundu. Šajā nomas maksā ir iekļauta elektrība, ūdens 

remonti, apkopējas u.c. izdevumi, t.i. nomniekam nav nekādu papildus izdevumu par 

telpas izmantošanu. Īstermiņa nomnieka vajadzības atšķiras no ilgtermiņa nomnieka 

vajadzībām. Ilgtermiņa nomas gadījumā nomnieks pats uztur telpas.  

Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 79., 80., 81. un 83.punkts paredz nomas maksu noteikt, 

balstoties uz sertificēta vērtētāja novērtējumu, ja telpas paredzēts iznomāt 

komercdarbībai. SIA “Vindeks” 2020. gada 3. martā ir veicis novērtējumu un 

iesniedzis atzinumu, kurā noteikts, ka iespējamā nomas maksa varētu būt ~ 0.35 

EUR/m
2
 mēnesī (bez PVN). 

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 6.
1
 pantu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu 

Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4., 4.1., 79., 80., 81. un 

83.punktu un Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.02.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

   

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

Juris Šteinbergs, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav. 



Dome nolemj: 

1. Atļaut Alsungas vidusskolas direktorei slēgt ilgtermiņa nomas līgumus par 

mācību procesam nevajadzīgo klašu telpu nomu, ievērojot Ministru kabineta 

2002. gada 27. decembra noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības 

iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, 

profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās 

izglītības programmas” 10. punkta nosacījumus, iznomājot telpas kultūras, 

izglītības, zinātnes vai sporta funkciju nodrošināšanai, nomas līguma 

termiņam nepārsniedzot 6 gadus. 

2. Noteikt Alsungas vidusskolas mācību procesam nevajadzīgo klašu telpu 

nomas maksu 0,36 EUR/m
2
 menesī (bez PVN). Papildus nomas maksai 

iznomātājs maksā par apkuri, ūdeni, elektrību un normatīvos aktos noteiktos 

nodokļus. 

 

 

Domes priekšsēdētāja ___________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre  ________________________L. Migoviča 

 

 
 


