
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 29.janvārī         Nr.5 

Par administratīvā līguma papildināšanu 

Ādažu novada dome izskatīja SIA “Medozoli” (adrese: Baznīcas iela 20/22-2, Rīga LV-1010) 

10.10.2018. iesniegumu Nr. N/116/18/14 (reģ. Nr. ĀND/1-18/18/3150; 17.10.2018.), ar 

lūgumu papildināt 2014.gada 11.decembra administratīvo līgumu Nr. Jur 2014-12/1063 

(ADM/5-12-3/14/29, pielikums Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta lēmumam 

Nr.189) “Par nekustamā īpašuma “Dailas” detālplānojuma projekta īstenošanas kārtību” 

(turpmāk – Administratīvais līgums). 

Izvērtējot iesniegumu un ar to saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Administratīvā līguma 

3.5.punktā ir noteikts, ka līguma teksts var tikt mainīts un papildināts, Līdzējiem savstarpēji 

vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu, kad to parakstījuši abi Līdzēji. 

Pamatojoties uz Administratīvā līguma 3.5.punktu, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika 

izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā 15.01.2019., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Papildināt 2014.gada 11.decembra administratīvo līguma Nr. Jur 2014-12/1063 (ADM/5-

12-3/14/29, pielikums Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta lēmumam Nr.189) “Par 

nekustamā īpašuma “Dailas” detālplānojuma projekta īstenošanas kārtību” 3.3.punktu ar 

šādiem apakšpunktiem: 

1.1. “3.3.1. Pēc Attīstītāja veiktās 5.kārtas ielu un komunikāciju izbūves un 6.kārtas ielas 

atzara, kas izvietots uz dienvidaustrumiem no zemes vienības Gredzenu ielā 22 (kad. 

apz. 8044 011 0476), izbūves (saskaņā ar Ādažu novada domes Būvvaldes akceptēto 

Būvprojektu un izsniegto Būvatļauju) un nodošanas ekspluatācijā, Attīstītājs bez 

atlīdzības nodos Pašvaldības bilancē Detālplānojumā paredzētās 5.kārtas zemes 

vienības un minēto 6.kārtas zemes vienību ar izbūvētu ielu infrastruktūru, vienlaicīgi 

ar pārējām 6.kārtas zemes vienībām bez izbūvētas ielu infrastruktūras to faktiskajā 

stāvoklī uz nodošanas brīdi.” 

1.2. “Vienlaicīgi ar 3.3.1.apakšpunktā minēto Attīstītājam piekrītošo zemes vienību 

nodošanu Pašvaldībai, Attīstītājs bez atlīdzības nodos arī publiskās ārtelpas teritoriju 

(zemes vienību ar kad. apz. 8044 011 0495) “Dailas skvērs” ar par Attīstītāja 

līdzekļiem tajā izbūvētiem gājēju celiņiem, izveidotu zālāja klājumu un nodrošinātu 

vismaz vienu elektrības pieslēgumu.” 

2. Nekustamā īpašuma “Dailas” detālplānojuma projekta īstenošanas kārtības skice 

pielikumā. 

3. Juridiskajai un iepirkumu daļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanās projektu ar SIA 

„Medozoli” par 2014.gada 11.decembra administratīvā līguma Nr. Jur 2014-12/1063 

(ADM/5-12-3/14/29) papildināšanu atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajam. 

4. Domes izpilddirektoram parakstīt lēmuma 3.punktā minēto vienošanos. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         M.Sprindžuks 


