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LĒMUMS 
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2021.gada 24.novembrī        Nr. 207
  
Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 27.04.2021. lēmumā Nr.83 “Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kļavas”” 
 
Ādažu novada domes 27.04.2021. lēmumā Nr.83 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam “Kļavas”” konstatēta nepilnība, nav pareizi noteikta zemes vienības 
Nr.1 adrese.  

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde 
jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai 
matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību,  
Ādažu novada pašvaldība 

NOLEMJ: 

Veikt Ādažu novada pašvaldības 27.04.2021. lēmumā Nr.83 “Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kļavas”” šādus precizējumus un izteikt lemjošo 
daļu šādā redakcijā:  

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anželikas Tropiņas (sert. Nr. AA0160) izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Kļavas” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8044 011 0024, Ādažu ciemā, Ādažu novadā un piekrist zemes vienības 
sadalīšanai. 

2. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 (platība 0,174 ha) adresi: Draudzības iela 74, 
Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164. 

3. Mainīt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 80440110007001 no “Kļavas”, Ādaži, Ādažu 
pag., Ādažu nov., LV-2164 uz adresi Draudzības iela 74, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., 
LV-2164. 

4. Noteikt zemes vienībai Nr.1 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, lietošanas mērķa kods 0601. 

5. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 (platība 0,150 ha) adresi: Mālnieku iela 3, 
Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164. 

6. Noteikt zemes vienībai Nr.2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, lietošanas mērķa kods 0601. 

7. Likvidēt adresi “Kļavas”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164” saistībā ar to, ka tā 
nav piesaistīta nevienam objektam. 

8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 



Pielikumā: 
1. Zemes ierīcības projekts. 
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