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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

    

2019.gada 24.septembrī                    Nr.189 

 

Par sadarbības līguma pagarināšanu vides objektam “Dzīvo sapņu dārzs” 

 

Ādažu novada dome izskatīja J.K. (turpmāk – Iesniedzējs) 2019.gada 10.septembra iesniegumu 

(domes reģ. Nr. ĀND/1-18/19/2731) ar lūgumu līdz 2020.gada 30.septembrim pagarināt 

sadarbības līgumu Nr.JUR2019-04/294 “Par tematiskā dārza izveidošanu” (turpmāk - Līgums), ar 

kuru nodibinājumam “Dzīvo sapņu fonds” tika nodots bezatlīdzības lietošanā domei piederošs 

zemes gabals Līgo laukumā, Gaujas iela 10A, Ādaži (kadastra Nr.8044 007 0362) vides objekta 

“Dzīvo sapņu dārzs” (turpmāk - Dārzs)  ierīkošanai un uzturēšanai no 2019.gada 1.aprīļa līdz 

29.septembrim.   

Iesniedzējs lūdz pagarināt Līgumu līdz 2020.gada 30.septembrim un iekļaujot tajā šādus 

papildinājumus: 

1) no 2019.gada 30.septembra līdz 2020.gada 1.aprīlim minētajā teritorijā tiek saglabāta 

Dārza  iežogotā teritorija un daļa no pagaidu būvēm (dzīvnieku mājiņām); 

2) atļaut 2019.gada Ziemassvētku periodā izvietot Dārzā zaķu apskates objektu; 

3) Iesniedzējs veic teritorijas pienācīgu uzturēšanu, t.sk. zāles iesēšanu rudeni un pavasarī. 

Iesniedzējs no 2016.gada izmanto dažādus zemes gabalus Līgo laukumā Dārza izveidošanai un 

uzturēšanai, radot vietu novada iedzīvotājiem un viesiem dabas un dzīvnieku iepazīšanai, 

izklaidei, apskatei un kvalitatīvai laika pavadīšanai. 

Dārza vides objekti guva lielisku atsaucību un sabiedrisku ievērību, popularizēja novada tēlu, kā 

arī nemainīgi saglabā augstu pieprasījumu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī apstākli, ka Dārza izvietoto pagaidu būvju saglabāšana nerada 

publisku apgrūtinājumu, ir lietderīgi pagarināt Līgumu līdz 2020.gada 30.septembrim, ar 

papildinājumiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. 

punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 77. pantu, kā arī Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. pantu, Ādažu novada dome    

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Līguma pagarinājumu ar nodibinājumu “Dzīvo sapņu fonds” līdz 2020.gada 

30.septembrim un papildināt to ar šādiem nosacījumiem: 

1.1. no 2019.gada 30.septembra līdz 2020.gada 1.aprīlim Dārzā tiek saglabāta Dārza  

iežogotā teritorija (izņemot ponija aploku) un pagaidu būves (dzīvnieku mājiņas); 

1.2. no 2019.gada 30.septembra līdz 2020. gada 2.aprīlim Iesniedzējam jānodrošina 

norobežotās Dārza teritorijas pienācīga uzturēšana un pievilcīgs izskats; 

1.3. Iesniedzējam jāveic zāliena atjaunošana 2019.gada rudenī un 2020.gada rudenī; 
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1.4. atļaut Iesniedzējam 2019.gada decembrī, Ziemassvētku periodā, izvietot Dārzā zaķu 

apskates objektu. 

2. Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot grozījumus Līgumā lēmuma 1. punkta izpildei.  

3. Domes izpilddirektoram noslēgt lēmuma 2. punktā minēto vienošanos. 

4. Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam organizēt Dārza izmantošanas un 

uzturēšanas regulāru kontroli. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 

 


