
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 24.aprīlī         Nr.77 

 

Par Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr.279 “Par nekustamā īpašuma 

“Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu” precizēšanu 

    

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk – Ministrija) (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494) 14.02.2018. vēstuli Nr. 

15-2/1452 (reģ.Nr. ĀND/1-18/18/455; 15.02.2018.) ar norādījumu, ka Ādažu novada domes 

2008.gada 23.septembra saistošos noteikumus Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu 

ciema nekustamajam īpašumam „Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem” var atzīt par spēku zaudējušiem tikai ar citiem saistošajiem noteikumiem, kā arī, ka 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmums Nr.279 “Par nekustamā īpašuma 

“Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu” nav administratīvais akts un tas nav pārsūdzams tiesā. 

Izvērtējot pieteikumu un ar to saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1) ņemot vērā Ministrijas viedokli, ir jāsvītro Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra 

lēmuma Nr.279 “Par nekustamā īpašuma “Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu” 3.punkts 

par to, ka lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas; 

2) Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmums Nr.279 “Par nekustamā īpašuma 

“Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu” ir jāpapildina ar 3.punktu par saistošo noteikumu 

apstiprināšanu par 2008.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.26 „Par detālplānojuma 

Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Vagulīši” grafisko daļu un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

Pamatojoties uz 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, kā arī, 

ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā 10.04.2018., Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

1. Svītrot Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr.279 “Par nekustamā 

īpašuma “Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu” 3.punktu par to, ka lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

2. Papildināt Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumu Nr.279 “Par nekustamā 

īpašuma “Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu” ar 3.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“Apstiprināt Ādažu novada domes saistošos noteikumus Nr.10/2018 “Ādažu novada domes 

2008.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu 

ciema nekustamajam īpašumam „Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem” atzīšana par spēku zaudējušiem” (pielikumā). 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks  


