
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā  

 

2018.gada 24.aprīlī                                                                                                              Nr.86 

 

Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā 

 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta trešo daļu, likuma „Par 

nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu, 2018.gada 22.marta aktu ”Par valsts 

dzīvokļu īpašumu Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.9  un Nr.10 Muižas ielā 8, Ādažos, Ādažu novadā, nodošanu 

un pārņemšanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā”, kā arī Finanšu komitejas  17.04.2018. 

atzinumu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1.1. Noteikt jaunu nekustamā īpašuma objektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Muižas iela 8 

dzīvokļa īpašuma Nr.4 telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 80440040060012004. 

1.2. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju veikšanai 

dzīvokļa īpašumu Nr.4 Muižas ielā 8, Ādažos, Ādažu  novadā. 

2.1. Noteikt jaunu nekustamā īpašuma objektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Muižas iela 8 

dzīvokļa īpašuma Nr.5 telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 80440040060012005. 

2.2. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju veikšanai 

dzīvokļa īpašumu Nr.5 Muižas ielā 8, Ādažos, Ādažu  novadā. 

3.1. Noteikt jaunu nekustamā īpašuma objektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Muižas iela 8 

dzīvokļa īpašuma Nr.6 telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 80440040060012006. 

3.2. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju veikšanai 

dzīvokļa īpašumu Nr.6 Muižas ielā 8, Ādažos, Ādažu  novadā. 

4.1. Noteikt jaunu nekustamā īpašuma objektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Muižas iela 8 

dzīvokļa īpašuma Nr.9 telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 80440040060012009. 

4.2. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju veikšanai 

dzīvokļa īpašumu Nr.9 Muižas ielā 8, Ādažos, Ādažu  novadā. 

5.1. Noteikt jaunu nekustamā īpašuma objektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Muižas iela 8 

dzīvokļa īpašuma Nr.10 telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 80440040060012010. 

5.2. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju veikšanai 

dzīvokļa īpašumu Nr.10 Muižas ielā 8, Ādažos, Ādažu  novadā. 

6. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai organizēt jaunu nekustamā īpašuma 

objektu reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, telpu grupu 

kadastrālo uzmērīšanu un to reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

7. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus izmantot no domes Saimniecības un    

infrastruktūras daļas budžeta.        

8. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   M.Sprindžuks 


