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Ķegumā 
2021.gada 10.martā                                  Nr. KND1-3/21/104 

                                                                                                         (protokols Nr.6, 27.§) 
 

Par telpu nomas maksas noteikšanu 
 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 

panta  (11) punktā noteikts, ka iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja 
nepieciešams maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

Ja nomas objektu iznomā veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, piemērojami 
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas 
iznomāšanas noteikumi” 4.1.punkts, 21.punkts, kas nosaka publiskas personas mantas nomas 
maksas noteikšanas kārtību.  

SIA “Latio”, reģ.Nr.41703000843, pēc Ķeguma novada pašvaldības pasūtījuma veicis 
nekustamā īpašuma tirgus īres maksas novērtējumu Ķeguma novada pašvaldībai piederošajam 
nekustamajam īpašumam Komunālā iela 5, Ķegumā, Ķeguma novadā, kadastra 
Nr.74090010051. Atbilstoši tirgus situācijai 2019.gada 3.septembrī, aprēķinātā vērtējamā 
objekta tirgus īres maksa noteikta: telpai Nr.17- 3,4 euro/m2mēnesī; telpām Nr.18. un Nr.19- 
3,3 euro/m2mēnesī; telpām Nr.5, Nr.6, Nr.7- 3,2 euro/m2mēnesī. Īres maksas apmērs ir 
noteikts, neiekļaujot PVN, apsaimniekošanas maksu un maksu par komunālajiem 
pakalpojumiem.  

Grāmatvedības un finanšu nodaļa veikusi nomas maksas aprēķinu iepriekš minētajam 
nekustamajam īpašumam, nosakot nomas maksu uz 2021.gada 15.februāri 1,18  euro/m2 

mēnesī. Aprēķinā nav iekļauta apkures maksa. Nomnieki pēc faktiski patērētā daudzuma katru 
mēnesi sedz maksu par ūdeni, kanalizāciju, elektrību, atkritumu izvešanu.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu”, visā valsts teritorijā no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 
6.aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija. 

Likuma "Par pašvaldībām" (turpmāk  - Likuma) 15.panta pirmās daļas sestā punktā kā 
viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir noteikta -  nodrošināt veselības aprūpes 
pieejamību. Atbilstoši Likuma 7.panta otrajai daļai, šā likuma 15.pantā paredzēto autonomo 
funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Šo funkciju izpilde tiek finansēta no 
attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts citādi. Atbilstoši Likuma 6.panta 
6.punktam, pašvaldību kompetencē esošās autonomās funkcijas var tikt īstenotas arī kā 
brīvprātīgās iniciatīvas (12.pants). Atbilstoši Likuma 12.pantam, pašvaldības attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, 
tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar 
likumu. Atbilstoši Likuma 21. panta pirmās daļas 27.punktam, dome var  izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, kā arī pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas 
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1. punktu, šo noteikumu 2.,3. un 4.nodaļas 
normas var nepiemērot, ja  nomas objektu iznomā […} veselības aprūpes funkciju 
nodrošināšanai.   
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Ņemot vērā Ķeguma novada domes Finanšu komitejas 13.01.2021.  un 10.03.2021. 
atzinumus,  

balsojot ar 12 balsīm "Par" (Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants Smirnovs, Jānis 
Siliņš, Kristaps Reķis, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Tadeušs 
Vaļevko, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Noteikt nomas maksu par telpu nomu nekustamajā īpašumā Komunālā iela 5, 
Ķegumā, Ķeguma novadā, kadastra numurs 74090010051, 1,18 euro/m2 mēnesī plus PVN. 

2. Lēmuma 1.punktā minēto nomas maksu sākt aprēķināt pēc valstī noteiktās ārkārtējās 
situācijas beigām. 

3. Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par grozījumiem noslēgtajos 
telpu nomas līgumos par telpu nomas maksu lēmuma 1.punktā minētajā nekustamajā īpašumā.    

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Administratīvi juridiskajai nodaļai, 
Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                       R.Ūzuls 
10.03.2021. 
datums 
 
 


