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11.§
Par telpu nomas maksas noteikšanu.
Izskatīts Ķeguma novada domes Kultūras un sporta nodaļas vadītājas A.Bindes
priekšlikums (reģistrēts ar nr.1-9/1075) par nepieciešamību papildināt kritērijus nomas maksas
apmēra noteikšanai, t.i., gadījumos, kad tiek organizēti publiski pasākumi ar fiksētu ieejas maksu,
noteikt nomas maksu noteiktu procentu (piemēram 10%) apmērā no pārdoto biļešu kopējās
summas. Izglītības, kultūras un sporta komiteja ar 2010.gada 03.novembra lēmumu (protokols
nr.16, 1) akceptēja A.Bindes priekšlikumu.
Likuma „Par pašvaldībām” Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts kā
vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība
kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); 14.panta pirmās
daļas 2.punkts paredz pašvaldībām tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska
rakstura darbības, 14.panta otrās daļas 3.punkts paredz pašvaldībai pienākumu racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; 21.panta pirmās daļas
14(a).punkts paredz pašvaldībai tiesību noteikt maksu par pašvaldības nekustamā īpašuma
lietošanu (iznomāšanu).
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2011.gada 09.marta
lēmumu (protokols nr.11, 1§),
atklāti balsojot „par” – 15 (Roberts Ozols, Laimons Bicāns, Sandra Čivča, Līga Strauss,
Irēna Dmitročenko, Viesturs Teicāns, Aigars Biķis, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Pāvels
Kotāns, Andris Balodis, Tadeušs Vaļevko, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut iznomāt Ķeguma, Rembates, Tomes un Birzgales tautas nama telpas fiziskām vai
juridiskām personām, slēdzot nomas līgumus (Līguma forma pielikumā) un nosakot maksu
par zāles un saistīto telpu nomu:
1.1. publisku pasākumu rīkošanai:
1.1.1. Ķeguma tautas namā 4,00 LVL/stundā plus PVN;
1.1.2. Tomes tautas namā 4,00 LVL/stundā plus PVN;
1.1.3. Birzgales tautas namā 4,00 LVL/stundā plus PVN;
1.1.4. Rembates tautas namā 2,00 LVL/stundā plus PVN;
1.2. slēgtu pasākumu rīkošanai:
1.2.1. Ķeguma tautas namā 5,00 LVL/stundā plus PVN;
1.2.2. Tomes tautas namā 5,00 LVL/stundā plus PVN;
1.2.3. Birzgales tautas namā 5,00 LVL/stundā plus PVN;
1.2.4. Rembates tautas namā 3,00 LVL/stundā plus PVN.

2. Telpu nomas maksa netiek iekasēta semināru, lekciju, kultūras un izglītojošo pasākumu,
iedzīvotāju un biedrību sapulču organizēšanai, ko rīko un kas domāti Ķeguma pašvaldības
iedzīvotājiem.
3. No telpu nomas maksas var atbrīvot ar Ķeguma novada domes komiteju lēmumu.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Ķeguma novada domes 2009.gada 04.marta lēmumu „Par telpu
nomas maksas noteikšanu” (protokols nr.6, 1§).
5. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Kultūras un sporta nodaļas vadītājai
A.Bindei, domes Centralizētajai grāmatvedībai.
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