
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 22.decembrī        Nr. 246 

 

Par Ādažu novada domes 27.10.2015. lēmuma Nr.198 „Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Ābeļziedi” un 

adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu” precizēšanu 

 

Ādažu novada domē (turpmāk – dome) 09.11.2015. tika saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālās nodaļas (adrese: Puškina iela 14, Rīga LV-1050) 09.11.2015. iesniegums Nr.9-

02/499432 (reģ.Nr.ĀND/1-18/15/5367-V) ar informāciju, ka Ādažu novada domes 27.10.2015. 

lēmuma Nr.198 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada Ādažu ciema 

nekustamajam īpašumam “Ābeļziedi” un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu” (turpmāk – 

Lēmums) 8.punktā piešķirtā adrese “Vējupes iela A” neatbilst Ministru kabineta 03.11.2009. 

noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punktam. 

Izvērtējot faktiskos apstākļus un pieteicēja iesniegtos dokumentus, Ādažu novada dome 

konstatēja, ka nepieciešams precizēt Lēmuma 8.punktu atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009. 

noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”. 

Pamatojoties uz: 

1) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība 

koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, 

teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu; 

2) Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 

9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez 

personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese 

adresācijas objektam nav piešķirta un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja 

reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 

kā arī ņemot vērā, ka jautājums 08.12.2015. tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā, Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

1. Precizēt Ādažu novada domes 27.10.2015. lēmuma Nr.198 „Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam “Ābeļziedi” un adrešu 

un lietošanas mērķu piešķiršanu” 8.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„8. Saglabāt nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” parcelei Nr.4 0,0476 ha platībā, 

nosaukumu “Ābeļziedi” (bez adreses), Ādaži, Ādažu nov.” 

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks P.Balzāns  

 


