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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ķegumā 
 

2020.gada 15.jūlijā                                 Nr. KND1-6/20/8 

    
APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2020.gada 15.jūlija 
lēmumu Nr.KND1-3/20/231 
protokols Nr.18, 1.§) 
 
 

Par Ķeguma novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvēto  
zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību  

 
 

Izdoti saskaņā ar  
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija 
noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31. punktu 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ķeguma 
novada pašvaldība aprēķina nomas maksu par pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu 
zemesgabalu vai tā daļu bez apbūves tiesībām, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība un 
kuri atrodas Ķeguma novada administratīvās teritorijas lauku apvidos (turpmāk tekstā – 
Neapbūvēts zemesgabals lauku apvidos). 

2. Noteikumi nosaka nomas maksas noteikšanas kārtību neapbūvētiem Ķeguma novada 
pašvaldībai piederošajiem un piekrītošajiem zemesgabaliem, kas atbilstoši likuma “Par zemes 
reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam tiek izmantoti personisko 
palīgsaimniecību vajadzībām (ieskaitot lauku saimniecības un sakņu dārzus lauku apvidos) un 
tiek nodoti termiņlietošanā uz nomas līguma pamata iedzīvotājiem, kas dzīvo pašvaldības 
izīrētos dzīvokļos, kā arī personiskajos dzīvokļos vai mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā nav 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai tās ir nepietiekami, kā arī ar nosacījumu, ka 
nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas 
maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam būtu kvalificējams kā komercdarbības 
atbalsts, un kura platība nepārsniedz 2 ha (turpmāk – Neapbūvēts zemesgabals personisko 
palīgsaimniecību vajadzībām lauku apvidos): 

        2.1. Nomas maksa par Neapbūvēta zemesgabala personisko palīgsaimniecību 
vajadzībām lauku apvidos iznomāšanu bez apbūves tiesībām, kura platība līdz 0,2000 ha, tiek 
noteikta 2 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāka kā 5,00 EUR 
gadā; 
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       2.2. Nomas maksa par Neapbūvēta zemesgabala personisko palīgsaimniecību vajadzībām 
lauku apvidos iznomāšanu bez apbūves tiesībām, kura platība no 0,2001 ha līdz 0,5000 ha, 
tiek noteikta 2 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāka kā 7,00 
EUR gadā; 

       2.3. Nomas maksa par Neapbūvēta zemesgabala personisko palīgsaimniecību vajadzībām 
lauku apvidos iznomāšanu bez apbūves tiesībām, kura platība no 0,5001 ha līdz 1,0000 ha, 
tiek noteikta 2 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāka kā 10,00 
EUR gadā; 

      2.4. Nomas maksa par Neapbūvēta zemesgabala personisko palīgsaimniecību vajadzībām 
lauku apvidos iznomāšanu bez apbūves tiesībām, kura platība no 1,0001 ha līdz 2,0000 ha, 
tiek noteikta 2 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāka kā 15,00 
EUR gadā. 

3. Kalendārā gadā (saimnieciskā gadā) zemes nomas maksas aprēķinu veic par pilnu 
aprēķina periodu, kas tiek noteikts viens pusgads. Par kalendārā gada pirmo pusgada periodu 
no 1.janvāra līdz 30.jūnijam aprēķinātai nomas maksai samaksas termiņš ir ne vēlāk kā līdz 
30.aprīlim. Par kalendārā gada otro pusgada periodu no 1.jūlija līdz 31.decembrim aprēķinātai 
nomas maksai samaksas termiņš ir ne vēlāk kā līdz 31.oktobrim.  

4. Par maksāšanas rēķinā, paziņojumā vai nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu 
kavējumiem pašvaldība kā iznomātājs aprēķina nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no 
kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

5. Līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtajiem un spēkā esošajiem nomas 
līgumiem, kas slēgti par Neapbūvēta zemesgabala zemes nomu lauku apvidos, zemes nomas 
maksu par 2020.gada otro pusgadu veic par pilnu aprēķina periodu no 01.07.2020. līdz 
31.12.2020.  saskaņā ar šo Noteikumu 3.punktu. 

6. Līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtajiem un spēkā esošajiem 
Neapbūvēta zemesgabala nomas līgumiem lauku apvidos, ja nomas līgumā nav pielīgtas 
zemesgabala iznomātāja tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru un ja normatīvie 
akti neparedz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību, nomas maksa 
tiek noteikta šajos Noteikumos paredzētāja kārtībā.  

7. Pašvaldībai kā zemes iznomātājam ir tiesības vienpusēji noteikt nomas maksas apmēru 
saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosūtīt zemes nomniekam vienpusēju paziņojumu par 
nomas aprēķina periodu, nomas maksas apmēru un samaksas termiņiem,  kas ir saistošs 
zemes nomniekam.   

8. Noteikumi pēc to parakstīšanas stājas spēkā un tiek piemēroti no 2020.gada 1.jūlija, 
kad sākas kalendārā gada (saimnieciskā gada) nomas aprēķina otrais pusgada periods. 

 

 

Domes priekšsēdētājs            (personiskais paraksts)                                          R.Ūzuls 
16.07.2020. 
datums 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ķeguma novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/20/8 

„ Par Ķeguma novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvēto zemesgabalu 
nomas maksas noteikšanas kārtību lauku apvidos” 

 

 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta otro daļu pašvaldības 
darbībai jābūt maksimāli lietderīgai. Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punkts 
nosaka, ka publiskas personas manta nododama lietošanā citai 
personai par iespējami augstāku cenu. 
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk–MK 
noteikumi Nr.350) 31.punkts nosaka, ka pašvaldībai savos saistošajos 
noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības 
neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo noteikumu 30.1., 
30.2. un 30.3. apakšpunktā. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka Pašvaldībai piederošo vai piekrītošo 
neapbūvētu zemesgabalu lauku apvidos nomas maksas noteikšanas 
kārtību, aprēķina periodus un nomas maksas apmēru saskaņā ar 
MK noteikumu Nr.350 31.punktu, piemērojot 30.2. un 
30.3.apakšpunktā minētajā gadījumā lielāku nomas maksu par 
tādiem iznomājamiem neapbūvētiem Ķeguma novada pašvaldībai 
piederošajiem vai piekrītošajiem zemesgabaliem, kas tiek izmantoti 
personisko palīgsaimniecību vajadzībām lauku apvidos atbilstoši 
likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 
7.pantam, kā arī ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā 
zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas 
nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam būtu 
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un kura platība 
nepārsniedz 2,0 ha. 
 Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350  32.2.  un 32.3.punktu nomas 
maksa var tikt noteikta, nepiemērojot zemesgabala minimālo 
nomas maksu gadā, bet aprēķinot to pēc lietderības principa. Par 
personiskajām palīgsaimniecībām uzskatāmas lauku saimniecības 
(ieskaitot arī sakņu dārzus un lauku saimniecības), kuras 
termiņlietošanā uz nomas līguma pamata piešķir pašvaldības vai arī 
citas juridiskās personas no savas zemes Latvijas Republikas 
iedzīvotājiem, kas pašvaldības izīrētajos dzīvokļos, kā arī 
personiskajos dzīvokļos vai mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā 
nav lauksaimniecībā izmantojamas zemes vai tās ir nepietiekami, 
vai arī, ja vismaz viena darba spējīgā ģimenes locekļa pamatdarbs 
ir ārpus palīgsaimniecības. 

 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu  

Saistošo noteikumu projekts paredz : 
1) noteikt zemes nomas maksas aprēķinu kārtību, nomas maskas 

aprēķina periodu neapbūvētiem  zemesgabaliem personisko 
palīgsaimniecību vajadzībām lauku apvidos, nosakot tādu 
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nomas maksas apmēru, kas segs nomas maksas 
administrēšanai nepieciešamos izdevumus; 

2) papildinās ieņēmumus pašvaldības budžetā. 
4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša finansiāla 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ķeguma novada pašvaldība, 
informāciju var iegūt domes ēkā un pagastu pārvalžu telpās, 
pašvaldības interneta mājaslapā tīmekļvietnē www.kegumanovads.lv. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.a 

 
 
Domes priekšsēdētājs            (personiskais paraksts)                                          R.Ūzuls 
16.07.2020. 
datums 

 

 

 

 


