
    

 

 

 

 
APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2016.gada 25.oktobra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.17 §15)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2016.gada 25.oktobrī                 Nr.30/2016 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 

„Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”  

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 43.panta trešo .daļu un 

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu 

Nr.735 "Par valsts vai pašvaldības zemes 

nomu" 18.punktu. 

      

 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2011.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 

“Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) šādus 

grozījumus: 

1.1.   aizstāt Noteikumu 2.1.punktā skaitli „4,27” ar skaitli „5,00”; 

1.2.   aizstāt Noteikumu 2.2.1.apakšpunktā skaitli „2,85” ar skaitli „3,00”; 

1.3.   aizstāt Noteikumu 2.2.2.apakšpunktā skaitli „3,03” ar skaitli „3,00”; 

1.4. izteikt Noteikumu 2.4.punktu šādā redakcijā:     

„2.4. Par zemesgabaliem, kas robežojas ar ūdenstilpi (Dūņezers, Lilastes 

ezers, Mazais un Lielais Baltezers, Kadagas ezers, Vējupe, Gauja un 

Gaujas-Baltezera kanāls) - 15 % apmērā no zemesgabala kadastrālās 

vērtības gadā, bet ne mazāk kā 3,00 euro par 1 (vienu) kvadrātmetru 

gadā, un ne mazāk kā 30,00 euro par visu zemesgabalu dienā, ja 

zemesgabala nomas termiņš ir mazāks par 7 kalendārajām dienām”; 

1.5. aizstāt Noteikumu 2.5.punktā skaitli „42,68” ar skaitli „40,00”; 

1.6. izteikt Noteikumu 2.6.punktu šādā redakcijā:  

„2.6.     pārējos gadījumos:  

 2.6.1.  5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 

0,70 euro par kvadrātmetrā gadā, ja iznomātā zemesgabala platība nav 

lielāka par 0,05 ha; 

2.6.2.  1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā 400,00 euro gadā, ja iznomātā zemesgabala platība ir lielāka par 0,05 

ha”;  



1.7. papildināt Noteikumus ar jaunu 2.7.punktu šādā redakcijā:  

„2.7. par zemes starpgabaliem - 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās 

vērtības gadā”; 

1.8.  aizstāt Noteikumu 3.punktā skaitli „284,57” ar skaitli „285,00”. 

2. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja 

pirmais vietnieks P.Balzāns 

  
 

 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 27 

„Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 27 

„Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” izdoti pamatojoties uz Ministru kabineta 

2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

18.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru 

neapbūvētam zemes gabalam.  
  

2. Īss projekta satura izklāsts. 

Noteikumu mērķis – precizēt nomas maksas apmēru un noteikt nomas maksu par zemes 

starpgabalu lietošanu.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

3.1. Noteikumu projekts paredz iekasēt nomas maksu. 

3.2.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 nomā vai vēlas 

nomāt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu . 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām.  

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada 

dome.  

5.2. Nav administratīvais process. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada domes Attīstības  komitejā.   

 

 

 

Domes priekšsēdētāja 

pirmais vietnieks P.Balzāns 

 


