
 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 28.jūlijā                            Nr.134 

 

Par Ādažu novada domes 2008.gada 25.marta sēdes lēmuma Nr.4§3.6.2. piespiedu 

izpildi 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja jautājumu par Domes 2008.gada 25.marta 

sēdes lēmuma Nr.4§3.6.2. (turpmāk tekstā – Administratīvais akts) izpildi. 

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

1) K.V. ar Administratīvo aktu tika uzlikts pienākums līdz 2008.gada 1.septembrim 

nojaukt Vējupes aizsargjoslā nelikumīgi uzbūvēto ēku nekustamajā īpašumā 

„Nūrnieki”, Ādaži, Ādažu novads .  

2) Administratīvais akts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos nav apstrīdēts, 

ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. 

3) 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 likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 14. punktu,  Administratīvā procesa likuma 360. un 361.pantu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Uzsākt 2008.gada 25.marta sēdes lēmuma Nr.4§3.6.2. piespiedu izpildi četrpadsmit dienu 

laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža, nosūtot K.V. brīdinājumu par administratīvā 

akta piespiedu izpildi un nosakot šādus termiņus brīvprātīgai administratīvā akta izpildei: 

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

noteiktā kartība sagatavotu būvniecības iesniegumu nelikumīgi uzbūvētās ēkas 

nojaukšanai nekustamajā īpašumā „Nūrnieki”; 

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

nelikumīgi uzbūvētās ēkas nojaukšanu nekustamajā īpašumā „Nūrnieki”. 

2. Ja  lēmuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktā minētajos termiņos paredzētās darbības nav uzsāktas 

vai nav veiktas, uzdot  Saimniecības un infrastruktūras daļai organizēt ēkas  būvprojekta 

izstrādes un/vai nojaukšanas darbus, piespiedu nojaukšanas darbus finansējot no Ādažu 

novada pašvaldības līdzekļiem.  

3.  Noteikt atbildīgo par lēmuma 1.punkta izpildi – Juridiskās un iepirkuma daļas juristu 

A.Sprici. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2. punkta izpildi - Saimniecības un infrastruktūras daļas 

vadītāju. 

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

 

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks P.Balzāns 


