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LĒMUMS 
Ķegumā 

2019.gada 11.aprīlī                                                                               Nr.KND1-3/19/125 
                                                                                                      (protokols Nr.8,4.§) 

 
Par 2014 gada 16.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7/2014 “Par zemes nomas maksas noteikšanu 

sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā” izdošanas tiesiskā pamatojuma precizēšanu 
 

Ķeguma novada pašvaldība saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
22.03.2019. vēstuli Nr.1-132/2580 par saistošajiem noteikumiem atbilstoši Oficiālo publikāciju un 
tiesiskās informācijas likuma 9.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra 
noteikumu Nr.101 “Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi” 
6.3.3.apakšpunktu.  

Ministru kabinets 2018.gada 19.jūnijā izdevis noteikumus Nr.350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk- Noteikumi Nr.350), kas stājušies spēkā 
2018.gada 1.jūlij ā. Līdz ar noteikumu stāšanos spēkā, atzīti par spēku zaudējušiem Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu” (turpmāk- Noteikumi Nr.735).  

Ķeguma novada dome 2014.gada 16.aprīlī pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.7/2014 “Par 
zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā” (turpmāk- Saistošie 
noteikumi Nr.7/2014), izdošanas tiesiskajā pamatojumā norādot Noteikumu Nr.735 18.punktu.  

Izvērtējot Saistošo noteikumu Nr.7/2014 satura apjoma tiesiskumu atbilstoši Noteikumiem 
Nr.350, konstatēts, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt attiecīgo regulējumu, pamatojoties uz 
Noteikumu Nr.350 31.punktu. 

Ņemot vērā Ķeguma novada domes Tautsaimniecības un attīstības lietu komitejas 
03.04.2019. atzinumu,  

balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 
Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- nav  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Precizēt Ķeguma novada domes 2014.gada 16.aprīļa saistošos noteikumus Nr. 7/2014 
“Par zemes nomas maksas noteikšanu sakņu dārzu ierīkošanai Ķeguma pilsētā”, 
svītrojot atsauci uz spēkā neesošu normatīvo aktu – Ministru  kabineta 2007.gada 
30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
18.punktu, aizstājot to ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 
“Publiska personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu. 

2. Domes sekretārei nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.7/2014 precizēšanu publikācijā 
pašvaldības mājaslapā www.kegumanovads.lv  

 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ūzuls 
15.04.2019. 
datums 
 


