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         Pielikums Nr.6 

Paskaidrojuma raksts 
 

Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību 
 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas  

Norādāmā informācija  

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

1.1.Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkts 

nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas 

apmēru, izdodot saistošos noteikumus. 

1.2.Nomas maksa, kuras apmēru pašvaldība ir tiesīga noteikt 

saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, it īpaši attiecībā uz 

zemi, kuras kadastrālā vērtība un iznomājamās platības ir 

nelielas, kā rezultātā nomas maksa nesedz administrēšanas 

izdevumus. Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu 

pašvaldības nekustamo mantu, ir lietderīgi iznomāt 

pašvaldības zemi par daudzmaz adekvātu nomas maksu un ar 

Ādažu novada domes (turpmāk – dome) saistošiem 

noteikumiem noteikt lielāku nomas maksas apmēru, vienlaikus 

nosakot minimālo nomas maksas apmēru, ņemot vērā plānoto 

zemes lietošanas (iznomāšanas) mērķi.  

1.3. Ādažu novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) valdījumā 

un īpašumā ir neapbūvēti zemesgabali, tai skaitā zemes gabali, 

kas iznomāti bez apbūves tiesībā un uz kuriem izvietotas 

īslaicīgas un/vai pagaidu būves, tirdzniecības kioski, 

minibankas u.tml. objekti, kā arī neapbūvēti zemesgabali, kuri 

tiek izmantoti publiskiem komerciāla rakstura izklaides 

pasākumiem un kuri robežojas ar ūdenstilpēm (Dūņezeru, 

Mazo un Lielo Baltezeru, Kadagas ezeru, Vējupi, Gaujas upi un 

Gaujas-Baltezera kanālu). Nomnieki bieži vien vēlas nomāt 

neapbūvētus zemesgabalus īslaicīgi. Lai nodrošinātu sporta 

nodarbību un veselīga dzīvesveida pieejamību novada 

iedzīvotājiem, kā arī atbalstītu tūrisma attīstību novadā, 

nepieciešams šajā jomā noteikt pazeminātu nomas maksu.  

Nepieciešams arī noteikt nomas maksu neapbūvētiem 

zemesgabaliem ar apbūves tiesībām. 
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2.Īss projekta satura 

izklāsts  

2.1 Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet 

no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta, 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkta.  

2.2.Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrības 

vajadzības pašvaldības valdījumā un īpašumā esošas zemes 

nomas tiesību izmantošanā Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā.  

2.3. Saistošo noteikumu projekta būtība ir noteikt pašvaldības 

neapbūvēta zemesgabala, kas iznomāti mazdārziņu 

vajadzībām, bez apbūves tiesībām un uz kuriem izvietotas 

īslaicīgas un/vai pagaidu būves, tirdzniecības kioski, 

minibankas u.tml. objekti, kā arī atsevišķu neapbūvētu 

zemesgabalu  nomas maksas apmēru, sabalansējot sabiedrības 

vajadzības pēc zemes izmantošanas un  pašvaldības pienākumu 

racionāli un lietderīgi apsaimniekot tās nekustamo mantu.  

  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

 3.1. Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas 

maksu, kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas 

administrēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo 

noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz 

pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.  

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 

veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai 

paplašināt esošo institūciju kompetenci.  
 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo 

noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskās 

personas, kuras novada administratīvajā teritorijā savu vajadzību 

nodrošināšanai vēlas nomāt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 

neapbūvētu zemesgabalu.  

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām 

jaunas tiesības, bet nodrošinās nomāt pašvaldībai piederošo vai 

piekrītošo zemi, atbilstoši vajadzībai izmantot zemi.  

4.3. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas 

tiesības un iespējas nomāt pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus.  

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām  

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 

piemērošanā, ir Ādažu novada dome, kā institūcija, kura pieņem 

lēmumu par pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošas zemes 

piešķiršanu nomā.  

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un 

nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas 

ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un 

tam pievienotajā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finansu un 

tautsaimniecības komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības 

mājas lapā internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju 

izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no 

tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut 

saistošajos noteikumos.       

 

 

Domes priekšsēdētāja  vietnieks     P.Balzāns 

http://www.adazi.lv/
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Saistošie noteikumi Nr.27 
       Apstiprināti ar Ādažu novada  

                                                                                   domes 2011.gada 25.oktobra 

                                                                    sēdes lēmumu ( prot. Nr.20§3.3) 

Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 

kārtību. 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

  43.panta 3.daļu, 

 Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735  

"Par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 18.punktu. 

 

1. Noteikumi nosaka neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai (turpmāk tekstā – dome) 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību. 

2. Neapbūvēta pašvaldības piederoša vai piekrītoša zemesgabala bez apbūves tiesībām 

nomas maksu nosaka:  

2.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti mazdārziņu vajadzībām: 

2.1.1. 10% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, ja iznomātā 

zemesgabala platība nav lielāka par 0,2000 ha; 

2.1.2. 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, ja iznomātā 

zemesgabala platība ir lielāka par 0,2000 ha. 

2.2. Zemesgabaliem, izņemot Noteikumu 2.4.punktā noteikto gadījumu, uz kuriem 

izvietotas īslaicīgas un/vai pagaidu būves vai mazēkas, tirdzniecības kioski, 

minibankas u.tml.: 

2.2.1. Ādažu un Baltezera ciema teritorijā 15 % apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā  LVL 2,- (divi lati) par 1 (vienu) 

kvadrātmetru gadā.   

2.2.2. Pārējā novada teritorijā 15 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības 

gadā, bet ne mazāk kā  LVL 1,50 ( viens lats 50 santīmi) par 1 (vienu) 

kvadrātmetru gadā.   

2.3. Par zemesgabala Gaujas ielā 10A, Ādažos, Ādažu novadā, izmantošanu publiskiem 

komerciāla rakstura izklaides pasākumiem (tajā skaitā bērnu atrakciju parka darbībai, 

ceļojošā cirka izrādēm u.c.) - 30% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, 

bet ne mazāk kā LVL 20,- (divdesmit lati) par visu zemesgabalu dienā, ja 

zemesgabala nomas termiņš ir mazāks par 7 kalendārajām dienām; 

2.4. Par zemesgabaliem, kas robežojas ar ūdenstilpi (Dūņezeru, Mazo un Lielo Baltezeru, 

Kadagas ezeru,  Vējupi, Gaujas upi un Gaujas-Baltezera kanālu) - 15 % apmērā no 

zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā  LVL 2,- (divi lati) par 1 

(vienu) kvadrātmetru gadā, bet ne mazāk kā LVL 20,- (divdesmit lati) par visu 

zemesgabalu dienā, ja zemesgabala nomas termiņš ir mazāks par 7 kalendārajām 

dienām; 

2.5. Par Noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. punktos minētajiem zemesgabaliem, bet kuri 
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iznomāti ar mērķi – sporta nodarbību un kultūras pasākumu organizēšanai, kā 

arī ar tūrismu saistītu pakalpojumu sniegšanai, - 15 % apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā  LVL 0,50 (piecdesmit santīmi)  par 1 

(vienu) kvadrātmetru gadā.   

2.6. pārējos gadījumos - 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā LVL 0,50 (piecdesmit santīmi) kvadrātmetrā gadā. 

3. Neapbūvēta pašvaldības piederoša vai piekrītoša zemesgabala ar apbūves tiesībām 

nomas maksa tiek noteikta 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 

4. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

5. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2010.gada 23.marta 

saistošie noteikumi Nr.33 ” Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada domei piederošo 

vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                        P.Balzāns 
 
 
 


