
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2017.gada 26.septembrī                                               Nr.211 

Par sadarbības līguma parakstīšanu par gājēju celiņu uzturēšanu   

Izskatot nepieciešamību noslēgt vienošanos par gājēju celiņu uzturēšanu ar valsts akciju 

sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk - LVC), konstatēts: 

1. gājēju ietve (turpmāk – nekustamais īpašums):  

 Baltezerā gar autoceļu A1 Rīga-Tallina ar zemes vienības kadastra Nr. 

80440130419, 80440130491, 80440130317 (grafiskais pielikums Nr. 1), 

 Rīgas gatvē ar zemes vienības kadastra Nr. 80440070378 (grafiskais pielikums 

Nr. 2), 

 Podnieku ielā ar zemes vienība kadastra Nr. 80440110294 (grafiskais pielikums 

Nr. 3)  

saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošo informāciju, 

īpašuma tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija, bet pārraudzību saskaņā ar likuma 

„Par autoceļiem„ 4. panta pirmo daļu veic LVC . 

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (t.sk., ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana). 

3. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta 

pirmā daļa noteic, ka publiskā persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu 

likumīgi. Lai varētu veikt Nekustama īpašuma uzturēšanu ir nepieciešams ar LVC slēgt 

sadarbības līgumu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas otro punktu, 21.panta pirmās daļas 19. un 23.punktu, Domes 20.06.2017. Saistošo 

noteikumu “Ādažu novada pašvaldības nolikums” Nr.22/2017 33.4.apakšpunktu, kur noteikts, 

ka Domes priekšsēdētājs domes vārdā paraksta sadarbības līgumus, to ka LVC mutiski 

atbalstījusi ieceri slēgt sadarbības līgumu par Nekustamā īpašuma uzturēšanu, kā arī to, ka 

Attīstības komiteja 12.09.2017. sniedza pozitīvu atzinumu, Ādažu novada dome  

 

NOLEMJ: 

1. Slēgt sadarbības līgumu  ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”  par valstij piekrītošā Nekustamā 

īpašuma uzturēšanu: 

1.1. daļu no zemes vienības ar kadastra Nr. 80440130317, gājēju ietve 4845 m2 platībā 

Baltezerā gar autoceļu A1 Rīga-Tallina (grafiskais pielikums Nr. 1), 

1.2. daļu no zemes vienības ar kadastra Nr. 80440100105, gājēju ietve 11328.4 m2 platībā 

un daļu no zemes vienības ar kadastra Nr. 80440070378, gājēju ietve 68907 m2 platībā 

Rīgas gatvē (grafiskais pielikums Nr. 2), 

1.3. daļu no zemes vienības ar kadastra Nr. 80440110294, gājēju ietve 30178.65 m2 

Podnieku ielā (grafiskais pielikums Nr. 3). 



2. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 

sagatavot 1.punktā minēto līguma projektu;  

3.  Atbildīgais par lēmuma izpildi – Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


