
 
 
 

 
 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 22.decembrī        Nr. 258 

 

Par administratīvā akta izdošanas atlikšanu 

 
Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja L.K. pilnvarotās personas C.Z. (adrese) 

31.08.2015. iesniegumu (Reģ. Nr.ADM/1-18/15/4126-Z), ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības 

projektu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Muižas ielā 37 (kad. apz. 8044 
004 0363). 

Izvērtējot ar iesniegumu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1) Ar domes 28.04.2015. lēmumu Nr.78 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam Muižas ielā 37”, tika atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašuma Muižas iela 37, Ādaži, Ādažu novads. 

2) SIA „EKSPRESS-ĀDAŽI”, reģ.Nr.50103064961 (juridiskā adrese: Muižas iela 37, Ādaži, 

Ādažu novads), 05.10.2015. iesniedza Administratīvajā rajona tiesā pieteikumu par domes 

28.04.2015. lēmuma Nr.78 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Muižas ielā 37” atcelšanu.  

3) Dome 27.10.2015. pieņēma lēmumu Nr.196 „Par administratīvā akta izdošanas atlikšanu”. 

4) 30.11.2015. Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu nams pieņēma lēmumu, atsakot 
pieņemt izskatīšanai SIA „EKSPRESS-ĀDAŽI” pieteikumu par domes 28.04.2015. 

lēmuma Nr.78 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 
Muižas ielā 37” atcelšanu. 

5) 18.12.2015. domē saņemta SIA „EKSPRESS-ĀDAŽI” vēstule „Par zemes gabala 

sadalīšanu”, kurā norādīts, ka SIA „EKSPRESS-ĀDAŽI” 18.12.2015. iesniegusi Augstākās 
tiesas Administratīvo lietu departamentā blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 

30.11.2015. lēmumu. Vēstulei pievienota blakus sūdzības kopija. 

6) Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.panta otrajai daļai, ja nepieciešama ilgstoša 
faktu konstatācija, administratīvā akta izdošanas termiņu ar motivētu lēmumu, par to 

paziņojot iesniedzējam, var pagarināt līdz gadam tā iestāde, kurā administratīvo aktu var 
apstrīdēt. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, 

Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

Pagarināt L.K. pilnvarotās personas C.Z. 31.08.2015. iesnieguma izskatīšanas termiņu par zemes 

ierīcības projekta Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Muižas ielā 37 (kad. apz. 
8044 004 0363) apstiprināšanu, uz laiku līdz lēmuma par SIA „EKSPRESS-ĀDAŽI” pieteikuma 

par domes 28.04.2015. lēmuma Nr.78 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam Muižas ielā 37” atcelšanu” stāšanos likumīgā spēkā.  

 

 
Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks  P.Balzāns 


