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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

 
2021.gada 24.novembrī        Nr. 208
  

Par precizējumiem Ādažu novada domes 24.08.2021. lēmumā Nr.43 “Par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Alpi”” 

 
Ādažu novada dome 2021.gada 24.augustā pieņēma lēmumu Nr.43 “Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Alpi””. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Ādažu novada 
pašvaldība 

kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā 10.11.2021., 
Ādažu novada pašvaldība 

NOLEMJ: 

Grozīt Ādažu novada domes 2021.gada 24.augusta lēmumu Nr.43 “Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Alpi””, izsakot tā nolemjošo daļu šādā 
redakcijā: 

1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Jāņa Baloža (sert. Nr. AA0085) izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamā īpašuma īpašuma “Alpi” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8044 014 0068, Alderu ciemā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā un piekrist 
zemes vienības sadalīšanai. 

2. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 (platība 7,53 ha) adresi: Pērles iela 28, 
Alderi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164. 

3. Mainīt adreses ēkām ar kadastra apzīmējumiem 80440140068001, 80440140068002 un 
80440140068003 no “Alpi”, Alderi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 uz adresi Pērles 
iela 28, Alderi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164. 

4. Noteikt zemes vienībai Nr.1 dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, lietošanas mērķa kods 0601 – 0,12 ha platībā un  zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, lietošanas mērķa kods 0101 – 7,41 ha 
platībā. 

5. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 (platība 2,80 ha) adresi: Pērles iela 24, 
Alderi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164. 

6. Mainīt adreses ēkām ar kadastra apzīmējumiem 80440140068007, 80440140068006, 
80440140068005, 80440140068004 un 80440140068019 no “Pērle 2”, Alderi, Ādažu 
pag., Ādažu nov., LV-2164 uz adresi Pērles iela 24, Alderi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-
2164. 

7. Noteikt zemes vienībai Nr.2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: komercdarbības 
objektu apbūve, lietošanas mērķa kods 0801. 



8. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.3 (platība 1,67 ha) adresi: Pērles iela 26, 
Alderi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164. 

9. Noteikt zemes vienībai Nr.3 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, lietošanas mērķa kods 0201. 

10. Likvidēt adresi “Alpi”, Alderi, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 saistībā ar to, ka tā nav 
piesaistīta nevienam adresācijas objektam. 

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

Pielikumā: 
1. Zemes ierīcības projekts. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks  

 


