
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 30.jūnijā                            Nr. 120 

  

 

Par Ādažu novada domes 2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21 § 1.3.4. piespiedu 

izpildi 

 

Ādažu novada dome izskatīja jautājumu par Ādažu novada domes (turpmāk – dome) 

2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21 § 1.3.4. (turpmāk tekstā – Administratīvais akts) 

izpildi. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1) Ar Administratīvo aktu nekustamā īpašuma (adrese), Baltezers, Ādažu novads, 

īpašniekam U.M. tika uzlikt pienākums līdz 2010.gada 31.decembrim pārvietot vai 

nojaukt īpašumā nelikumīgi uzbūvēto ēku – laivu māju, atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, būves pārvietošanu vai nojaukšanu saskaņojot domes Būvvaldē. 

2) U.M. 2010.gada 22.janvārī apstrīdēja Administratīvo aktu, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvajā rajona tiesā. 

3) Ar Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 6.decembra spriedumu un Administratīvās 

apgabaltiesas 2014.gada 20.marta spriedumu lietā Nr.A420531110, U.M. pieteikums 

par Administratīvā akta atcelšanu tika noraidīts. 

4) Augstākās tiesas administratīvo lietu departaments ar 2015.gada 26.maija spriedumu 

lietā Nr.A420531110 nospriedis atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 

2014.gada 20.marta spriedumu. Lēmums nav apstrīdams. 

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

piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums - administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir 

kļuvis neapstrīdams, un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav 

izpildīts labprātīgi. 

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

361.pantu, kā arī to, ka jautājums 16.06.2015. tika izskatīts domes Finanšu komitejā,  Ādažu 

novada dome  

NOLEMJ: 

1. Uzsākt Ādažu novada domes 2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21 § 1.3.4. piespiedu 

izpildi četrpadsmit dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža, nosūtot U.M., 

dzīvojošam (adrese), Baltezers, Ādažu novads, brīdinājumu par administratīvā akta 

piespiedu izpildi, nosakot šādus termiņus brīvprātīgai administratīvā akta izpildei: 

1.1. līdz 2015.gada 15.septembrim iesniegt Ādažu novada būvvaldē normatīvajos aktos 

noteiktā kartībā sagatavotu būvniecības iesniegumu nekustamajā īpašumā (adrese) 

nelikumīgi uzbūvētās ēkas – laivu mājas, nojaukšanai vai pārvietošanai; 



1.2. līdz 2015.gada 31.decembrim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt 

nekustamajā īpašumā (adrese) nelikumīgi uzbūvētās ēkas – laivu mājas, nojaukšanu 

vai pārvietošanu. 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punkta izpildi – Juridiskās un iepirkuma 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 

 


