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Par Ādažu novada būvvaldes 13.08.2014. lēmuma Nr.BV7-5-1/39 „Par būvju Lindas ielā 

2 un Lindas ielā 4, Kadaga, Ādažu novads tūlītēju sakārtošanu” piespiedu izpildi 

 

Ādažu novada būvvalde 13.08.2014. pieņēma lēmumu Nr.BV7-5-1/39 „Par būvju Lindas ielā 

2 un Lindas ielā 4, Kadaga, Ādažu novads tūlītēju sakārtošanu” (turpmāk tekstā – Lēmums), 

ar kuru SIA “GENESIS – INVEST”, reģ. Nr.4003645703, juridiskā adrese: Brīvības iela 90-

61, Rīga, tika uzdots: 

1) tūlītēji, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 13.oktobrim, veikt pasākumus būvju Lindas ielā 

2, Kadaga, Ādažu novads un Lindas iela 4, Kadaga, Ādažu novads sakārtošanai, 

nodrošinot, lai teritorijā un būvēs nebūtu iespējams iekļūt trešajām personām, veikt 

teritorijas sakopšanu, būvgružu un atkritumu savākšanu; 

2) līdz 2014.gada 13.oktobrim iesniegt būvvaldē būves tehniskās apsekošanas atzinumu 

(oriģinālu vai apliecinātu kopiju), kas izstrādāts, ievērojot LBN 405 „Būvju tehniskā 

apsekošana” prasības.   

Izvērtējot faktiskos apstākļus, tika konstatēts: 

1) Lēmums 15.08.2014. ierakstītā pasta sūtījumā nosūtīts adresātam - SIA „GENESIS–

INVEST” uz juridisko adresi Brīvības iela 90-61, Rīga. Atbilstoši „Paziņošanas 

likuma” 8.panta trešajai daļai dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, 

uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, kas ir 22.08.2014. 

2) Lēmuma apstrīdēšanas termiņš bija 22.09.2014. un šajā termiņā tas nav apstrīdēts un 

kļuvis neapstrīdams. 

3) SIA „GENESIS–INVEST” pārstāvis ieradās Ādažu novada būvvaldē un sniedza 

informāciju, ka finansiālu apstākļu dēļ nespēj veikt nepieciešamos būvju Lindas ielā 2 

un Lindas ielā 4 sakārtošanas vai konservācijas darbus.  

4) Administratīvā procesa likuma 360.pantā ir noteikts, ka Administratīvo aktu izpilda 

piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: 

a. administratīvais akts ir stājies spēkā; 

b. administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams; 

c. līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 360. un 

361.pantu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Uzsākt Ādažu novada būvvaldes 13.08.2014. lēmuma Nr.BV7-5-1/39 „Par būvju Lindas 

ielā 2 un Lindas ielā 4, Kadaga, Ādažu novads tūlītēju sakārtošanu”, nosūtot brīdinājumu 

SIA “GENESIS–INVEST”, reģ.Nr.4003645703, juridiskā adrese: Brīvības iela 90-61  

četrpadsmit dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža, nosakot lēmuma piespiedu 

izpildes datumu - 2015.gada 30.maijs. 



2. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punkta izpildi – Juridiskās un iepirkumu daļas juristu 

A.Sprici. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma piespiedu izpildi - Saimniecības un infrastruktūras daļas 

vadītāju. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ādažu novada būvvaldes vadītājai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 
 

 


