LĒMUMS
Ādažu novadā
2020.gada 25.februārī

Nr.36

Par pašvaldības zemesgabalu nomas maksu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants
nosaka, ka publiska persona, rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, t.i., rīcībai
jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu, kā arī ka manta
nododama lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.
Lai lietderīgi izmantotu pašvaldības publiskā pasākuma “Gaujas svētki Ādažos” teritoriju
2020.gada 30.-31.maijā, iznomājot neapbūvētus zemesgabalus 14 tirdzniecības vietām
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem, kā arī tirdzniecībai ar alkoholu, uzkodām un
bezalkoholiskiem dzērieniem, 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, kā
arī Finanšu komitejas 18.02.2020. atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Apstiprināt tirdzniecības vietu zonu izvietojumu pašvaldības publiskā pasākuma “Gaujas
svētki Ādažos” norises teritorijā (pielikums Nr.1).

2.

Uzdot Ādažu Kultūras centram sagatavot nosacījumus izsolei.

3.

Uzdot Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai organizēt šī lēmuma
1.punktā noteikto tirdzniecības vietu zemesgabalu nomas tiesību mutisku izsoli atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.

4.

Noteikt nomas maksas sākumcenu par šī lēmuma 1.punktā noteiktajām tirdzniecības
vietām saskaņā ar pielikumu Nr.2.

5.

Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram.
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Pielikums Nr.1
Ādažu novada domes
2020.gada 25.februāra lēmumam Nr36

Pielikums Nr.2
Ādažu novada domes
2020.gada 25.februāra lēmumam Nr.36

Tirdzniecības vietu zemesgabalu nomas maksas sākumcena
publiskajā pasākumā “Gaujas svētki Ādažos” 2020.gada 30.un 31.maijā
A zona

Gaujas ielas
skvēri
Gaujas iela 18

Zemes nomas mērķis

Sabiedriskās ēdināšanas un alkohola
tirdzniecības nodrošināšanai
Uzkodu, bezalkoholisku dzērienu un
dzērienu ar zemu alkohola saturu
tirdzniecībai

Iznomājamo
vietu skaits

Iznomājamo vietu
numurs teritorijas plānā

Vienas
iznomātās vietas
platība

Vienas
iznomātās vietas
cena bez PVN (euro)

(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1*

1.

2929 m2

9 000

1 890

10 890

1*

2.

126 m2

4 000

840

4840

* 7 tirdzniecības vietu izveidošanai
Nomas maksā neietilpst pašvaldības noteiktā tirdzniecības nodevas

PVN

