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LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 3.jūlijā                                                                                      Nr.KND1-3/19/221 

                                                                                                             (protokols Nr.13,4.§) 
 

Par saistošo noteikumu „Par Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā 
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai” apstiprināšanu 
 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts kā vienu no pašvaldības 
autonomajām funkcijām paredz gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un 
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana 
un uzturēšana […], 12.pants nosaka, ka 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. 

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 272.panta piektā daļa nosaka, ka 
pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu 
īpašniekiem, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Finanšu komitejas 2019.gada 
3.jūlija atzinumu,  

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. KND1-6/19/9  „Par Ķeguma novada pašvaldības 
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” (pielikumā). 

2. Domes sekretārei triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nodrošināt to 
nosūtīšanu elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt pašvaldības 
bezmaksas izdevumā “Ķeguma Novada Ziņas”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

5. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kegumanovads.lv un nodrošināt to pieejamību Ķeguma novada domes ēkā, 
Birzgales, Tomes un Rembates pagastu pārvaldēs. 

6. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektoram, SIA 
“ĶEGUMA STARS”, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)      R.Ūzuls 
09.07.2019. 
datums 


