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Nr.268

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā un nomas termiņa pagarināšanu
Ādažu novada dome izskatīja V.U. (adrese adrese), šā gada 8. septembra iesniegumu (reģ. Nr.
ĀND/1-18-2/20/15), V.U. (adrese adrese) šā gada 3. decembra iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/118-2/20/19) par mazdārziņu zemesgabalu piešķiršanu nomā, ka arī V.U. (adrese adrese) šā gada
3.decembra iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-18-2/20/18) ar lūgumu pagarināt mazdārziņa zemes
nomas līgumu.
Izvērtējot mazdārziņu nomas līgumu administrēšanas izmaksas un turpmākos plānotos zemes
izmantošanas mērķus un iespējas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumu Nr.350 "Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 28. un
31.punktu, domes 2019.gada 26.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019 “Par Ādažu
novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”, domes
šā gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 95. “Par pašvaldības mazdārziņu teritoriju izmantošanu”, kā arī
Finanšu komitejas 15.12.2020. atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma „Vinetas” (zemes vienības
kadastra apzīmējums 80440050090) mazdārziņu bez apbūves tiesībām šādai personai
personisko palīgsaimniecību uzturēšanai:
Vārds, uzvārds

Deklarētā dzīvesvietas
adrese

V.U.

Nosaukums

Dārza
Nr.

Platība
ha

“Vinetas”

22

0,07

adrese
2. Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma “Lazdas Nr. 8”, Garkalne
(zemes vienības kadastra apzīmējums 80440120144) mazdārziņu bez apbūves tiesībām
personisko palīgsaimniecību uzturēšanai šādai personai:
Vārds, uzvārds

Deklarētā dzīvesvietas
adrese

V.U.
adrese

Adrese

Platība
ha

“Lazdas Nr.8”,
Garkalne

0,0474

3. Pagarināt līdz 2021.gada 31.decembrim zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma
Lazdu iela 7, Garkalne (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440120184) iznomāšanu bez
apbūves tiesībām personisko palīgsaimniecību uzturēšanai šādai personai:
Vārds, uzvārds

Deklarētā dzīvesvietas
adrese

Adrese

Dārza Platība
Nr.
ha

V.U.
adrese

Lazdu iela 7,
Garkalne

3.

0,077

4.

Nomas līgumos ietvert nosacījumu, ka pēc līguma termiņa beigām tas netiks pagarināts.

5.

Īpašuma galvenais izmantošanas veids ir lauksaimniecība (dārzeņkopība, augļkopība,
puķkopība).

6.

Nekustamā īpašuma speciālista palīdzei N.Rubinai līdz 30.12.2020. noslēgt zemes nomas
līgumus ar lēmumā minētajām personām.

7.

Grāmatvedības daļai veikt nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas aprēķinu uzskaiti
un maksājumu kontroli par lēmumā minētajiem īpašumiem.

8.

Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam organizēt lēmuma izpildes kontroli.
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