
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2019.gada 17. decembrī                                                                                                     Nr.246 

 

Par publiskas slidotavas un slēpošanas trases izveidošanu  uz mākslīgās ūdenstilpnes 

“Vējupe“ daļas   

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja SIA „DIVI S” ((reģistrācijas Nr.40103690864, 

juridiskā adrese: Gaujas iela 7, Rīga) turpmāk - Iesniedzējs) 2019.gada 03.decembra iesniegumu 

Nr.ĀND/1-18/19/3750, ar lūgumu noslēgt vienošanās par teritorijas apsaimniekošanu, kārtības un 

tīrības uzturēšanu par Iesniedzēja līdzekļiem pašvaldībai piederošā mākslīgās ūdenstilpnes Vējupe 

ūdenstilpnes daļā 4000 m2 (pielikums Nr.1) platībā publiskas slidotavas un slēpošanas trases 

izveidei.  

Izvērtējot iesniegumu un ar to saistītos apstākļus, konstatēts: 

1. Iesniedzējs vēlas izveidot publisku slidotavu un slēpošanas trasi mākslīgajā ūdenstilpnē 

“Vējupe” ((turpmāk – zemesgabals) uz zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 8044 008 

0210) 4000 m2 platībā, pie Iesniedzēja nomāta zemes gabala Vējupes iela 2 (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 8044 008 0203), kas būs pieejama tās lietotājiem bez maksas. Iesniedzējs 

paredz ūdenstilpnes daļas izmantošanu no 2020. gada 2. janvāra līdz 31 martam, kad ledus 

biezums atļaus uz tā atrasties noteiktam cilvēku skaitam. 

2. Domes ieskatā publiskas slidotavas un slēpošanas trases izveide ir atbalstāma sabiedrības 

veselības un rekreācijas iespēju veicināšanai, tomēr domei nav paredzēti resursi slidotavas 

uzturēšanai un uzraudzībai uz Vējupes.  

3. Domei ir pozitīva pieredze sadarbībā ar novada iedzīvotājiem teritorijas kopšanā: noslēdzot 

terminētus līgumus par pašvaldībai piederošu zemesgabalu kopšanu, kas ir paredzēti publiskai 

izmantošanai, kā arī Iesniedzējs jau iepriekšējos gados ir veicis slidotavas izveidi un 

uzturēšanu. 

Izvērtējot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 77.panta otro daļu, Finanšu 

komitejas 10.12.2019. atzinumu, Ādažu novada dome                                                                  

NOLEMJ: 

1. Piekrist, ka  SIA „DIVI S” bez atlīdzības un ar saviem resursiem izveido slidotavu un 

slēpošanas trasi uz pašvaldībai piekrītošās mākslīgās ūdenskrātuves „Vējupe” ar kadastra 

apzīmējumu 8044 008 0210 daļas 4000 m2  (pielikums), kā arī veic slidotavas un slēpošanas 

trases uzturēšanu un noteikumu ievērošanas uzraudzību no 2020. gada 2. janvāra līdz 31 

martam. 

2. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas sagatavot 

līguma projektu par  lēmuma 1. punktā noteikto.  



3. Pilnvarot domes izpilddirektoru noslēgt 2. punktā paredzēto līgumu un veikt lēmuma izpildes 

kontroli.     

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 


