
 

 

 

 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     

2022.gada 24.augustā         Nr. 388 

 

Par nekustamā īpašuma “Dzelzenes” sadalīšanu 

 

Ādažu novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskatīja (vārds, uzvārds) (e-pasts: adrese) 

un (vārds, uzvārds) (e-pasts: adrese) 08.08.2022. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 09.08.2022. 

ar Nr. ĀNP/1-11-1/22/3897) ar lūgumu piešķirt katram nekustamā īpašuma “Dzelzenes”, 

Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 011 0034, sastāvā esošajam zemes 

gabalam savu nosaukumu, lai iesniegtu zemesgrāmatu nodaļā un saņemtu zemesgrāmatu 

apliecību uz katru zemes gabalu. 

Nekustamais īpašums “Dzelzenes”, Ādažu pagasts, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 011 0034, 

ierakstīts Ādažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 298. Nodalījuma I.daļas 1.iedaļā 

norādīts, ka nekustamais īpašuma sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8044 011 0034, 6,9 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0069, 

3,3 ha platībā.  

Izvērtējot iesniegumu un ar to saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka ir plānots atdalīt atsevišķu 

valsts kadastra sistēmā reģistrētu zemes vienību.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas 

noteikumi”  9.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 18. un 30.punktu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Dzelzenes”, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, 

kadastra Nr. 8044 011 0034, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0034 un 

ierakstīt to atsevišķā zemesgrāmatas nodalījumā. 

2. Saglabāt no nekustamā īpašuma “Dzelzenes”, atdalītajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8044 005 0034, kuras platība ir 7,42 ha, adresi: Kungu iela 38, Ādaži, Ādažu 

nov., LV-2164. 

3. Saglabāt īpašuma nosaukumu "Dzelzenes" zemes vienībai bez adreses, kadastra 

apzīmējums 8044 005 0069. 

4. Noteikt zemes vienībai bez adreses, kadastra apzīmējums 8044 005 0069, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(lietošanas mērķa kods 0201). 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  


