
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā  

2019.gada 07.maijā          Nr.87 

 

Par grozījumiem 2019.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.83 “Par pašvaldības neapbūvētu 

zemesgabalu nomu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”” 

 

Ādažu novada dome izskatīja SIA “ARIVAL” 2019.gada 2.maija pretenziju par domes 

2019.gada 23. aprīļa lēmumu Nr.83 “Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomu pasākumā 

“Gaujas svētki Ādažos” (turpmāk – Lēmums), kurā neatbilstoši izsoles rezultātiem par 

tirdzniecības vietas nomu Gaujas ielā 18, vieta Nr.3 (turpmāk – Vieta) ir piešķirta  SIA 

“Kamats”, lai gan Vietu nosolīja SIA “ARIVAL“.  

Izvērtējot domes rīcībā esošos dokumentus, konstatēts:            

1) SIA “ARIVAL” piedalījās 2019.gada 10.aprīļa izsolē par Vietas nomu un nosolīja 

augstāko cenu, ko apliecina izsoles dalībnieku saraksts, ko parakstīja izsoles dalībnieki. 

2) Izsoles protokolā par rezultātu apstiprināšanu Pašvaldības mantas iznomāšanas un 

atsavināšanas komisija kļūdaini norādīja, ka Vietas nosolītājs ir SIA “Kamats”, taču 

faktiski vietas nosolītājs bija SIA “ARIVAL”.         

Ņemot vērā augstākminēto, 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. Grozīt Lēmumu, izsakot  tā 1.3. un 1.6. punktu šādā jaunā redakcijā:  

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

k11, Rīga) 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; 

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

Jēkabpils): 

1.6.1. vietu Nr.3 tirdzniecības vietu zonu izvietojumā, dzērienu ar zemu 

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

1300,00 (viens tūkstotis trīs simti eiro) bez PVN; 

1.6.2. 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.” 

 

2. Domes Juridiskajai un iepirkuma daļai vienas nedēļas laikā no šī lēmuma pieņemšanas 

sagatavot lēmumā noteikto zemes gabalu daļu nomas līgumu projektus.  

3. Domes izpilddirektoram noslēgt lēmuma 1.punktā minētos nomas līgumus. 

 

Domes priekšsēdētājs                                              M.Sprindžuks 


