
 

 

 

 

  

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

2017.gada 23.maijā                                                                                         Nr.116 

           Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja privātpersonu iesniegumus par mazdārziņu 

zemesgabalu piešķiršanu nomā vai noslēgto nomas līgumu termiņu pagarināšanu.  

Izvērtējot mazdārziņu nomas līgumu administrēšanas izmaksas un pašvaldības plānotos 

turpmākos zemes izmantošanas mērķus un iespējas, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskās personas zemes nomu" 6.1., 

17. un 18.punktu, domes 2011.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Saistošie 

noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabala 

nomas maksas noteikšanas kārtību, kā arī Finanšu komitejas 16.05.2017. atzinumu, Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma „Vinetas” (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 80440050090) mazdārziņus personisko palīgsaimniecību 

uzturēšanai šādām personām: 

 Vārds, uzvārds Deklarēta dzīvesvietas adrese Nosaukums Dārza 

Nr. 

Platība 

ha 

1. S.A. (adrese) “Vinetas” 71 0,03 

2. T.V. (adrese) “Vinetas” 69A 0,03 

3. L.F. (adrese) “Vinetas” 68 0,03 

1.2.Nomas līgumos ar lēmuma 1.punktā minētajām personām ietvert nosacījumu, ka pēc līguma 

termiņa beigām līgums netiek pagarināts, ja nomnieki nav izveidojuši biedrību, kooperatīvo 

sabiedrību vai citu organizāciju mazdārziņu uzturēšanai un apsaimniekošanai.    

2. Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma Lazdu iela 7 (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 80440120184) mazdārziņu personiskās palīgsaimniecības 

uzturēšanai, nomas līgumā ietverot nosacījumu, ka pēc līguma termiņā beigām nomas 

līgums netiek pagarināts: 

 Vārds, uzvārds Deklarēta dzīvesvietas adrese Adrese Dārza Nr. Platība ha 

1. L.I. (adrese) Lazdu iela 7 17 0,048 

3. Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma ”Alderi 1D” (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 80440140291) mazdārziņu personiskās palīgsaimniecības 

uzturēšanai, nomas līgumā ietverot nosacījumu, ka pēc līguma termiņā beigām nomas 

līgums netiek pagarināts: 

 Vārds, uzvārds Deklarēta dzīvesvietas adrese Adrese Dārza Nr. Platība ha 

1. I.B. (adrese) ”Alderi 1D” 1 0,0429 

 



4. Nekustamā īpašuma speciālistam V. Kukam viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā 

stāšanās noslēgt ar mazdārziņu nomniekiem zemes nomas līgumus.  

5. Izpildes kontroli veikt domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam. 

 

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                 M.Sprindžuks  


