
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 22.septembrī                          Nr.185 

 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 30.06.2015. lēmumā Nr.120 „Par Ādažu novada 

domes 2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21 § 1.3.4. piespiedu izpildi” 

 

Ādažu novada dome izskatīja U.M. pilnvarotās personas A.R. 09.09.2015. iesniegumu (reģ. 

Nr.ADM/1-18/15/5218-4349-R) ar lūgumu pagarināt ar Ādažu novada domes 30.06.2015. 

lēmumu Nr.120 „Par Ādažu novada domes 2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21§1.3.4.” 

noteiktos termiņus lēmuma brīvprātīgai izpildei. 

Izvērtējot faktiskos apstākļus un iesniegumā sniegto skaidrojumu, tika konstatēts: 

1) Ar Ādažu novada domes 30.06.2015. lēmumu Nr.120 „Par Ādažu novada domes 

2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21§1.3.4. piespiedu izpildi” nekustamā īpašuma 

(adrese), Baltezers, Ādažu novads īpašniekam U.M. noteikti termiņi brīvprātīgā 

administratīvā akta izpildei: 

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

noteiktā kārtībā sagatavotu būvniecības iesniegumu nekustamajā īpašumā (adrese) 

nelikumīgi uzbūvētās ēkas – laivu mājas, nojaukšanai vai pārvietošanai; 

- līdz 2015.gada 31.decembrim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt nekustamā 

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

pārvietošanu. 

2) Iesniegumā U.M. pilnvarotā persona lūdz pagarināt termiņu sakarā ar to, ka to nav 

iespējams izpildīt saistībā ar topogrāfiskā materiāla izgatavošanas un saskaņošanas 

procesa ilgumu. Iesniegumam pievienota SIA „GEOPOLS” 09.09.2015. vēstule, kurā 

norādīts, ka saskaņota topogrāfiskā materiāla sagatavošana nekustamajam īpašumam 

(adrese) tiks veikta līdz 07.12.2015. 

3) Atbilstoši MK 02.09.2014. noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 75.punktam, ēkas 

nojaukšanas būvprojekta ģenerālplāns izstrādājams atbilstošā vizuāli uztveramā 

mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna. 

4) Administratīvā procesa likuma 47.pantā un 48.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 

nokavētu procesuālo termiņu iestāde var atjaunot, pamatojoties uz motivēta lūguma 

pamata. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 47.pantu un 

48.panta pirmo daļu, kā arī to, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas 16.09.2015. sēdē, 

Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Grozīt Ādažu novada domes 30.06.2015. lēmuma Nr.120 „Par Ādažu novada domes 

2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21§1.3.4. piespiedu izpildi” 1.punktu un izteikt to 

šādā redakcijā: 



„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 2016.gada 15.martam 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 2016.gada 15.septembrim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt 

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

nojaukšanu vai pārvietošanu.” 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 


