
  

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 24.oktobrī                                      Nr.233                                                                               

 

Par nekustamā īpašuma Attekas iela 16 sadali 

Ādažu novada dome izskatīja Ādažu novada domes (turpmāk – domes) š.g. 12.oktobra Projektu 

uzraudzības komisijas sēdes priekšlikumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Attekas iela 16, 

Ādaži,  sadali, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu saskaņā ar 

apstiprināto detālplānojumu. 

Pamatojoties uz domes 2007.gada 21.decembra lēmumu Nr.116 “Par detālplānojuma Ādažu 

novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam (teritorijai) Attekas iela 16/18 apstiprināšanu” un 

saistošo noteikumu Nr.53 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam 

īpašumam (teritorijai) Attekas ielā 16/18 grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem” izdošanu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 2.6., 2.9., 9. un 11.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, ka arī Finanšu komitejas 17.10.2017. atzinumu, Ādažu 

novada dome   

NOLEMJ: 

1. Piekrist īstenot pa kārtām detālplānojumu nekustamajam īpašumam Attekas iela 16,  Ādaži, 

Ādažu novads, atļaujot atdalīt no īpašuma sešas zemes vienībās saskaņā ar apstiprinātu 

detālplānojuma projektu, piešķirt tām šādas adreses un noteikt šādus nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus: 

1.1. zemes vienībai „2”: Attekas iela 37, Ādaži, Ādažu novads, un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: neapgūta sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme, lietošanas 

mērķa kods 0900; 

1.2. zemes vienībai „3”: Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu novads, un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: neapgūta sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme, lietošanas 

mērķa kods 0900; 

1.3. zemes vienībai „4”: Attekas iela 41, Ādaži, Ādažu novads, un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: neapgūta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas 

mērķa kods 0700; 

1.4. zemes vienībai „7”: Attekas iela 24, Ādaži, Ādažu novads, un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: neapgūta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas 

mērķa kods 0700; 

1.5. zemes vienībai „8”: Attekas iela 45, Ādaži, Ādažu novads, un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: neapgūta sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme, lietošanas 

mērķa kods 0900; 



1.6. nosaukumu (bez adreses) projektētai koplietošanas  satiksmes infrastruktūras zemes 

vienībai „9”: “Attekas iela B”, Ādaži, Ādažu novads, un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi: zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā, lietošanas mērķa kods 1101. 

2. Saglabāt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atlikušajai daļai adresi: Attekas iela 16, Ādaži, 

Ādažu novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: neapgūta sabiedriskās nozīmes 

objektu apbūves zeme, lietošanas mērķa kods 0900. 

3. Veicot atdalāmo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt 

precizētas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 

4.  Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2007.gada 23.oktobra sēdes 

protokola Nr.11 § 2.4.4. lēmums par adreses Attekas iela 39 piešķiršanu.  

5. Domes Saimniecības un infrastruktūras daļai organizēt lēmumā noteikto zemes vienību 

kadastrālo uzmērīšanu un to reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   M.Sprindžuks 


