
 
 
 
 

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA 
___________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

  
2022. gada 25. maijā                                                                              Nr. 253                                
   

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
 
Izvērtējot pašvaldības Īpašumu un infrastruktūras nodaļas rīcībā esošo informāciju un ar lietu 
saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk -Kadastrs) vairākiem 
īpašumu zemesgabaliem Ādažu un Carnikavas pagastos reģistrēts nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis “Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve”, lietošanas mērķa 
kods 0600, kas neatbilst Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas  kārtība”  ( turpmāk -Noteikumi) prasībām. 

2. Atbilstoši Noteikumu 23.2.1. apakšpunktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi maiņa, 
ja ir iesniegta būvatļauja. 

3. Pēc pieprasījuma Ādažu novada būvvalde 26.04.2022. sniedza informāciju par 
izsniegtajām būvatļaujām būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 2020. un 2021.gadā 
Ādažu un Carnikavas pagastos. 

Pamatojoties uz  Noteikumu 14. un 18.punktu un 23.2.1. apakšpunktu, kā arī ņemot vērā, ka 
jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā 18.05.2022.,  Ādažu novada pašvaldības 
dome 

NOLEMJ: 

1. Mainīt Kadastra sistēmā reģistrētiem īpašumiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 
saskaņā ar sarakstu: 

1.1. Noteikt nekustamā īpašuma Atspulga iela 3, Atari, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 009 0063  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1149 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.2. Noteikt nekustamā īpašuma Apogu iela 2, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0291  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,2099 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.3. Noteikt nekustamā īpašuma Alderu iela 81, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0357  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,3622 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 



2 
 

1.4. Noteikt nekustamā īpašuma Alderu iela 81A, Baltezers, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0316  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,3002 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.5. Noteikt nekustamā īpašuma Birznieku iela 7, Birznieki, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0637  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,12 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.6. Noteikt nekustamā īpašuma Birznieku iela 21, Birznieki, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0754  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,2501 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.7. Noteikt nekustamā īpašuma Bērzu gatve 13, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 002 0096  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,12 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601 un papildu lietošanas mērķi 0,5036 ha platībā – 
“Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, lietošanas 
mērķa kods 0201. 

1.8. Noteikt nekustamā īpašuma Bērzu gatve 24, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 002 0077 jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,144 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601 un papildu lietošanas mērķi 0,516 ha platībā – “Zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, lietošanas mērķa kods 
0201. 

1.9. Noteikt nekustamā īpašuma Cīruļu iela 3, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0292  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1719 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601.  

1.10. Noteikt nekustamā īpašuma Cīruļu iela 8, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0273  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1602 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601 

1.11. Noteikt nekustamā īpašuma Cīruļu iela 16, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0234  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1517 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.12. Noteikt nekustamā īpašuma Cīruļu iela 24, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0238  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1496 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.13. Noteikt nekustamā īpašuma Cīruļu iela 28, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0240  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1569 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.14. Noteikt nekustamā īpašuma Cīruļu iela 29, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0317  jaunu nekustamā īpašuma 
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lietošanas mērķi 0,1704 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.15. Noteikt nekustamā īpašuma Cīruļu iela 30, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0241  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1707 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.16. Noteikt nekustamā īpašuma Cīruļu iela 32, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0243  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,2517 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.17. Noteikt nekustamā īpašuma Cīruļu iela 34, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0242  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,2203 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.18. Noteikt nekustamā īpašuma Cīruļu iela 36, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0245  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,2207 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.19. Noteikt nekustamā īpašuma Cīruļu iela 42, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0247  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,2209 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.20. Noteikt nekustamā īpašuma Cīruļu iela 44, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0248  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1512 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.21. Noteikt nekustamā īpašuma Cīruļu iela 46, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0249  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1334 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601.  

1.22. Noteikt nekustamā īpašuma Gaujas iela 53, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0583  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1268 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.23. Noteikt nekustamā īpašuma Gaujas iela 57, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0579  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1285 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.24. Noteikt nekustamā īpašuma Gaujas iela 84, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0578  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1288 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.25. Noteikt nekustamā īpašuma Strazdu iela 3, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0570  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,0655 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 
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1.26. Noteikt nekustamā īpašuma Pakalnu iela 6, Alderi, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0334  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1211 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.27. Noteikt nekustamā īpašuma Gravas iela 12, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0170  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,12 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601 un papildu lietošanas mērķi 0,2805 ha platībā – 
“Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, lietošanas 
mērķa kods 0201.  

1.28. Noteikt nekustamā īpašuma Imantu iela 19, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0165  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1713 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.29. Noteikt nekustamā īpašuma Imantu iela 23, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0167  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1714 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601.  

1.30. Noteikt nekustamā īpašuma Imantu iela 29, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0300  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1324 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.31. Noteikt nekustamā īpašuma Indrānu iela 28, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0302 jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1399 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.32. Noteikt nekustamā īpašuma “Iļķeni”, Iļķene, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 006 0035  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,3897 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.33. Noteikt nekustamā īpašuma Gredzenu iela 1, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0479  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1643 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601.  

1.34. Noteikt nekustamā īpašuma Gredzenu iela 7, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0482  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1201 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.35.  Noteikt nekustamā īpašuma Gredzenu iela 17, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0545  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1201 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.36. Noteikt nekustamā īpašuma Gredzenu iela 24, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0529  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1411 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 



5 
 

1.37. Noteikt nekustamā īpašuma Gredzenu iela 25, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0549  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1201 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.38. Noteikt nekustamā īpašuma Gredzenu iela 27, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0550  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1201 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.39. Noteikt nekustamā īpašuma Gredzenu iela 28, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0532  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1291 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.40. Noteikt nekustamā īpašuma Gredzenu iela 40, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0538  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1201 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.41. Noteikt nekustamā īpašuma Gredzenu iela 42, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0539  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1201 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.42. Noteikt nekustamā īpašuma Gredzenu iela 46, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0541  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1201 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.43. Noteikt nekustamā īpašuma Vainagu iela 12, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0486  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1501 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.44. Noteikt nekustamā Vainagu iela 21, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0493  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1629 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.45. Noteikt nekustamā īpašuma Ārputnu iela 16, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0357  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,12 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601 un papildu lietošanas mērķi 0,2843 ha platībā – 
“Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”, lietošanas 
mērķa kods 0201.  

1.46. Noteikt nekustamā īpašuma Kungu iela 28, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0580  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1201 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.47. Noteikt nekustamā īpašuma Puķu iela 42, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 010 0509  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,2356 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 
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1.48. Noteikt nekustamā īpašuma Pūcītes iela 2, Atari, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 009 0142  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1201ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.49. Noteikt nekustamā īpašuma Piesaules iela 5, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0420 jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,3153 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601.  

1.50. Noteikt nekustamā īpašuma Kalndores iela 23, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 010 0054 jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,2765 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601.  

1.51. Noteikt nekustamā īpašuma Parka iela 26, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0628 jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,12 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.52. Noteikt nekustamā īpašuma Parka iela 28, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0629 jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,12 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601.  

1.53. Noteikt nekustamā īpašuma Vēja iela 22, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0622  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1753 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.54. Noteikt nekustamā īpašuma Zelta iela 4, Stapriņi, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0486 jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,2725 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601.  

1.55. Noteikt nekustamā īpašuma Zābaku iela 11, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0666  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,12 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601 un papildu lietošanas mērķi 0,2303 ha platībā – 
“Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, lietošanas 
mērķa kods 0201.  

1.56. Noteikt nekustamā īpašuma Zābaku iela 13, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0667  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,12 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601 un papildu lietošanas mērķi 0,2428 ha platībā – 
“Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, lietošanas 
mērķa kods 0201. 

1.57. Noteikt nekustamā īpašuma Zābaku iela 20, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0663  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,12 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601 un papildu lietošanas mērķi 0,2897 ha platībā – 
“Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, lietošanas 
mērķa kods 0201. 
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1.58. Noteikt nekustamā īpašuma Zeduļu iela 3, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0619  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,22 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.59. Noteikt nekustamā īpašuma Zeduļu iela 9, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0686  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1605 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.60. Noteikt nekustamā īpašuma Zeduļu iela 11, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0687  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1636 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.61. Noteikt nekustamā īpašuma Zeduļu iela 15, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0689  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1881 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

1.62. Noteikt nekustamā īpašuma Zeduļu iela 19, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0682  jaunu nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0,1313 ha platībā - “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
lietošanas mērķa kods 0601. 

2. Noteikt, ka atbilstoši likuma “Par nekustama īpašuma nodokli” 3.panta sesto daļu, 
aktualizēta kadastrālā vērtība ir piemērojama nodokļa aprēķinam ar 2023.gada 1.janvāri.  

3. Uzdot pašvaldības administrācijas Īpašumu un infrastruktūras daļas nekustamā īpašuma 
speciālistam V.Kukam lēmuma izrakstu iesniegt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai 
pārvaldei reģistrēšanai  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

4. Atbildīgā persona par lēmuma izpildes kontroli - domes izpilddirektora 1.vietnieks.   

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

 
 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                      M. Sprindžuks  


