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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

 
2021. gada 27. oktobrī        Nr.163  
 
Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.08.2021. lēmumā Nr.42 “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B” 
    

Ādažu novada dome 2021.gada 24.augustā pieņēma lēmumu Nr.42 “Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B” (turpmāk – Lēmums). 

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

NOLEMJ: 

Grozīt Ādažu novada domes 2021.gada 24.augusta lēmumu Nr.42 “Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B”, izsakot tā nolemjošo daļu 
šādā redakcijā: 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Vārds Uzvārds (sert. Nr. AA0056) izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Gaujas ielā 25B zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8044 007 0332, Ādažu ciemā, Ādažu pagastā, Ādažu novadā un piekrist 
zemes vienības sadalīšanai. 

2. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 (platība 0,6158 ha) adresi: Smilgu iela 1, 
Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. 

3. Noteikt zemes vienībai Nr.1 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: neapgūta 
komercdarbības objektu apbūve, lietošanas mērķa kods 0800. 

4. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 (platība 0,1439 ha) nosaukumu: “Smilgu 
iela”, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads. 

5. Noteikt zemes vienībai Nr.2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, lietošanas mērķa 
kods 1101. 

6. Piešķirt nosaukumu Smilgu iela ielai, kas atrodas uz zemes vienības Nr. 2. saskaņā ar  2. 
Pielikumu. 

7. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.3 (platība 0,2487 ha) nosaukumu: ”Smilgu 
ielas dambis”, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads. 

8. Noteikt zemes vienībai Nr.3 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: dabas pamatnes, parki, 
zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, lietošanas 
mērķa kods 0501. 



9. Noteikt zemes vienībai Nr.4 (bez adreses) 0,0220 ha platībā, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: neapgūta komercdarbības objektu apbūve, lietošanas mērķa kods 0800. 

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

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 
 
 


