
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2017.gada 22.decembrī                   Nr.292 

 

Par Iļķenes ceļa posma nodošanu valsts īpašumā 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja Aizsardzības ministrijas 11.12.2017. vēstuli 

“Par Ādažu novada ceļu sakārtošanu” (reģistrēta domē 11.12.2017., Nr.ĀND/1-18/17/4055), 

kurā pausts atbalsts Iļķenes ceļa posma (1,9 km garumā, no Puskas ceļa līdz Kadagas ceļam) 

pārņemšanu valsts īpašumā, Aizsardzības ministrijas valdījumā. 

Pamatojoties uz likuma  Par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 10.pantu, 11.panta otrās daļas 

1.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.6., 10. un 31.1.punktu un Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas  kārtība” 16.1. un 

18. punktu,  Ādažu novada dome  

NOLEMJ:                  

1. Konceptuāli atbalstīt Iļķenes ceļa posma (1,9 km garumā, no Puskas ceļa līdz Kadagas 

ceļam) nodošanu valsts īpašumā, Aizsardzības ministrijas valdījumā, valsts aizsardzības 

uzdevumu nodrošināšanai. 

2. Piekrist domei piekrītošās nekustamā īpašuma “Iļķenes ceļš” zemes vienības (kadastra 

apzīmējums 80440050110) sadalei divos zemes gabalos. 

3. Noteikt jaunu patstāvīgu nekustamā īpašuma objektu zemes vienības (kadastra 

apzīmējums 80440050110) daļai 2,38 ha platībā un piešķirt tai nosaukumu „Iļķenes  ceļš 

A”, Ādažu novads. 

4. Noteikt zemes vienībai „Iļķenes ceļš A” nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 

lietošanas mērķa kods 1101. 

5. Precizēt zemes vienības „Iļķenes  ceļš A” platību pēc sadales, un noteikt, ka veicot 

robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas. 

6. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļai: 

6.1. organizēt zemes vienības „Iļķenes ceļš A”, kā atsevišķa nekustamā īpašuma objekta 

noteikšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā un sagatavot domes lēmumu par tās 

nodošanu valsts īpašumā, Aizsardzības ministrijai valdījumā. 

6.2. iekļaut daļas 2018.gada budžeta tāmē finansējumu tehniskā projekta “Iļķenes ceļa 

un Mežaparka ceļa Kadagas ciemā rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde” 

aktualizācijai, paredzot projekta sadali kārtās. 

7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                             M.Sprindžuks 


