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Par Ādažu pagasta ceļu un ielu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai 
“Carnikavas komunālserviss” 

Ādažu novada pašvaldības domes 23.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 17/2022 “Pašvaldības 
aģentūras “Carnikavas komunālserviss” nolikums” 7. punktā ir noteikts pašvaldības aģentūras 
“Carnikavas komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) uzdevums apsaimniekot un labiekārtot 
Aģentūrai pārvaldībā nodotos pašvaldības nekustamos īpašumus, tai skaitā, veikt pašvaldības 
nozīmes ielu un ceļu uzturēšanu.  

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, 
ka 31.12.2021. pašvaldībai Ādažu pagastā pieder A un B grupas 48 ceļi (kopgarums 74,63 
km) un 140 ielas ciemos (kopgarums 78,187 km). 

A un B grupas ceļi saskaņā ar sarakstu (1. pielikums), kur A grupā ir 4 ceļi (kopgarums 19,83 
km) un B grupā 44 ceļi (kopgarums 54,80 km). A un B grupas ceļu kopgarums ir 74,63 km. 
Pašvaldības īpašuma tiesība uz zemes vienībām zem A un B grupas ceļiem nostiprināta Rīgas 
rajona tiesas Ādažu pagasta zemesgrāmatas attiecīgos nodalījumos.  

Ielas ciemos saskaņā ar sarakstu (2. pielikums): 62 ielas Ādažos (kopgarums 33,858 km), 9 
ielas Alderos (kopgarums 5,216 km), 2 ielas Ataros (kopgarums 2,8 km), 14 ielas Baltezerā 
(kopgarums 7,4 km), 2 ielas Birzniekos (kopgarums 1,478 km), 5 ielas Divezeros(kopgarums 
5,65 km), 4 ielas Eimuros (kopgarums 1,97 km), 8 ielas Garkalnē (kopgarums 2,805 km), 1 
iela Iļķenē (garums 1,1 km), 22 ielas Kadagā (kopgarums 11,75 km), 11 ielas Stapriņos 
(kopgarums 4,16 km). Kopējis ielu garums ir 78,187 km. Pašvaldības īpašuma tiesība uz 
zemes vienībām zem ielām nostiprināta Rīgas rajona tiesas Ādažu pagasta zemesgrāmatas 
attiecīgos nodalījumos. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkts nosaka, ka pašvaldībām likumā 
noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo 
mantu. 

Saskaņā ar apsaimniekošanas līgumu, kas 02.02.2004. noslēgts starp Carnikavas pagasta 
padomi un Aģentūru, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. 
punktu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Nodot pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss” pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā Ādažu novada pašvaldības nekustamo mantu, kas atrodas Ādažu 
pagastā, līdz ar dokumentiem, kas uz to attiecas: 

1.1. A un B grupas ceļus saskaņā ar sarakstu (1. pielikums), kur A grupā ir 4 ceļi 
(kopgarums 19,83 km) un B grupā 44 ceļi (kopgarums 54,80 km); 

1.2. ielas ciemos saskaņā ar sarakstu (2. pielikums): 62 ielas Ādažos (kopgarums 33,858 
km), 9 ielas Alderos (kopgarums 5,216 km), 2 ielas Ataros (kopgarums 2,8 km), 14 
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ielas Baltezerā (kopgarums 7,4 km), 2 ielas Birzniekos (kopgarums 1,478 km), 5 
ielas Divezeros(kopgarums 5,65 km), 4 ielas Eimuros (kopgarums 1,97 km), 8 ielas 
Garkalnē (kopgarums 2,805 km), 1 iela Iļķenē (garums 1,1 km), 22 ielas Kadagā 
(kopgarums 11,75 km), 11 ielas Stapriņos (kopgarums 4,16 km). 

2. Pašvaldības administrācijas Juridiskajai un iepirkumu nodaļai līdz 20.04.2022. sagatavot 
papildu vienošanos par lēmuma 1. punktā noteikto pie 02.02.2004. pašvaldības 
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līguma, kas noslēgts starp Carnikavas pagasta 
padomi un pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss”. 

3. Pašvaldības izpilddirektoram parakstīt lēmuma 2. punktā noteikto vienošanos. 

4. Pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss” apmaksāt lēmuma 1. punktā 
noteiktās mantas uzturēšanas izdevumus no aģentūras budžeta tāmes līdzekļiem. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                              M. Sprindžuks 


