
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā  

2019.gada 23.aprīlī         Nr.83 

 

Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos” 

 

2019.gada 12.martā Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.41 “Par pašvaldības neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksu pasaukumā “Gaujas svētki Ādazos””, nolemjot rīkot pašvaldībai 

piederošu zemes gabalu nomas tiesību mutisku izsoli 11 tirdzniecības vietu vajadzībām 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem domes rīkotā publiskā pasākuma “Gaujas svētki 

Ādažos” laikā š.g. 1.-2.jūnijā.  

2019.gada 10.aprīlī domes Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija veica 

nomas tiesību izsoles atbilstoši tirdzniecības vietu zonu izvietojumam (pielikums Nr.1) un 

noteica uzvarētājus. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 28., 30.4. un 32. punktu, Ādažu novada dome:   

                                                             NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā 2019.gada 1. un 2. jūnijā pašvaldības publiskā pasākuma “Gaujas svētki 

Ādažos” tirdzniecības vietu vajadzībām sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem 10 daļas 

(katru 18 kv.m. platībā) no pašvaldībai piederošā zemes gabala “Gaujas iela 18” ar kadastra 

apzīmējumu 8044 007 007 0446: 

1.1. SIA “Super Dāvanas” (reģ. Nr.401033117949, juridiskā adrese: Ūdensrožu iela 15, 

Carnikava, Carnikavas novads) – vietu Nr.1 tirdzniecības vietu zonu izvietojumā, 

kafijas un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecībai, ar nomas maksu EUR 525,00 (pieci 

simti divdesmit pieci eiro) bez PVN; 

1.2. SIA “Reviar” (reģ. Nr.40103556191, juridiskā adrese: Plūmju iela 24, Rīga) – vietu 

Nr.2 tirdzniecības vietu zonu izvietojumā uzkodu tirdzniecībai, ar nomas maksu EUR 

1010,00 (viens tūkstotis desmit eiro) bez PVN; 

1.3. SIA “Kamats” (reģ. Nr.40103461276, juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 30, 

k11, Rīga): 

1.3.1. vietu Nr.3 tirdzniecības vietu zonu izvietojumā, dzērienu ar zemu alkohola 

saturu (alus un sidrs) tirdzniecībai, ar nomas maksu EUR 1200,00 (viens 

tūkstotis divi simti eiro) bez PVN; 

1.3.2. vietu Nr.4 tirdzniecības vietu zonu izvietojumā, dzērienu ar zemu alkohola 

saturu (alus un sidrs) tirdzniecībai, ar nomas maksu EUR 1150,00 (viens 

tūkstotis simts piecdesmit eiro) bez PVN; 

1.4. SIA “Emerald Baltic” (reģ. Nr.40003301231, juridiskā adrese: Gaujas iela 27, 

Ādaži, Ādažu novads) – vietu Nr.5 tirdzniecības vietu zonu izvietojumā, kafijas un 

bezalkoholisko dzērienu tirdzniecībai, ar nomas maksu EUR 410,00 (četri simti 

desmit eiro) bez PVN; 
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1.5. SIA “LP Global” (reģ. Nr.40203119569, juridiskā adrese: Susejas iela 9-4, Rīga) – 

vietu Nr.6 tirdzniecības vietu zonu izvietojumā uzkodu tirdzniecībai, ar nomas maksu 

EUR 720,00 (septiņi simti divdesmit eiro) bez PVN; 

1.6. SIA “ARIVAL” (reģ. Nr.45403052433, juridiskā adrese: Nameja iela 18-82, 

Jēkabpils) – vietu Nr.7 tirdzniecības vietu zonu izvietojumā, dzērienu ar zemu 

alkohola saturu (alus un sidrs) tirdzniecībai, ar nomas maksu EUR 1200,00 (viens 

tūkstotis divi simti eiro) bez PVN; 

1.7. SIA “LP Global” (reģ. Nr.40203119569, juridiskā adrese: Susejas iela 9-4, Rīga) – 

vietu Nr.8 tirdzniecības vietu zonu izvietojumā, uzkodu tirdzniecībai, ar nomas 

maksu EUR 690,00 (seši simti deviņdesmit eiro) bez PVN; 

1.8. SIA “Restorānu serviss” (reģ. Nr.40103831824, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 3, 

Rīga) - vietu Nr.9 tirdzniecības vietu zonu izvietojumā, dzērienu ar zemu alkohola 

saturu (alus un sidrs) tirdzniecībai, ar nomas maksu EUR 1100,00 (viens tūkstotis 

divi simti eiro) bez PVN; 

1.9. SIA “Baltinvest Company” (reģ. Nr.40103635148, juridiskā adrese: “Kazenes”, 

Ādaži, Ādažu novads) - vietu Nr.10 tirdzniecības vietu zonu izvietojumā, dzērienu 

ar zemu alkohola saturu (alus un sidrs) tirdzniecībai, ar nomas maksu EUR 1150 

(viens tūkstotis simts piecdesmit eiro) bez PVN. 

2. Piešķirt nomā pašvaldības publiskā pasākuma “Gaujas svētki Ādažos” SIA “Golfa kluba 

restorāns” (reģ. Nr.40003731738, juridiskā adrese: Mīlgrāvja iela 16, Rīga) daļu 2929 

kv.m. platībā no pašvaldībai piederošā zemes gabala “Gaujas ielas skvēri”, ar kadastra 

apzīmējumu 8044 007 0429 - vietu Nr.11 tirdzniecības vietu zonu izvietojumā, 

sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirdzniecības nodrošināšanai, ar nomas maksu EUR 

10800,00 (desmit tūkstoši astoņi simti eiro) bez PVN. 

3. Domes Juridiskajai un iepirkuma daļai divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas 

sagatavot lēmumā noteikto zemes gabalu daļu nomas līgumu projektus.  

4. Domes izpilddirektoram noslēgt lēmuma 3.punktā minētos nomas līgumus. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                              M.Sprindžuks 


