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12. Par adreses noteikšanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam
būvei, ar kadastra apzīmējumu ***.
Rundāles novada domē saņemts A.U., SIA “***” valdes locekļa 2018.gada
29.septembra iesniegums Nr. ***, ar lūgumu piešķirt adresi “Fraises”, Lepšas, Rundāles
pag., Rundāles nov., nekustamā īpašuma “Augļu glabātuve”, kadastra numurs ***, ēkām ar
kadastra apzīmējumiem *** un ***.
Saskaņā ar 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada domes sēdē apstiprinātajiem
saistošajiem noteikumiem Nr.7. “Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”,
protokols Nr.*., *p., un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafiskajiem
materiāliem, ēka - augļu glabātuve un inženierbūve - aka-sūkņu stacija ir nekustamā īpašuma
“Augļu glabātuve” sastāvā un atrodas Lepšu ciema teritorijā.
Latvijas Republikas 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.698
“Adresācijas noteikumi” (turpmāk Noteikumi) 9.punkts nosaka, ka pašvaldības domei vai
pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai
precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām
prasībām.
Noteikumu 2.8. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka) un 2.9.
apakšpunkts - ka adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7.
un 2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība), savukārt
inženierbūve - aka-sūkņu stacija nav adresācijas objekts.

Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50 "Vietvārdu informācijas
noteikumi" 3. punkts paredz, ka vietvārdus Latvijā veido latviešu valodā atbilstoši latviešu
valodas normām un noteikumu 37.2. punkts paredz, ka priekšroka tiek dota latviskas vai
lībiskas cilmes vietvārdam, vietvārdam, kurš nerada pārpratumus attiecīgā ģeogrāfiskā
objekta viennozīmīgā identificēšanā, attiecīgā kultūrvēsturiskā novada tradīcijām atbilstošam
vietvārdam, objekta senākajam nosaukumam, ko vēl zina un lieto vietējie iedzīvotāji, ja tas
atbilst šo noteikumu, vietvārdam, kas iespējami precīzi raksturo attiecīgā ģeogrāfiskā objekta
īpatnības vai tā atrašanās vietu un labskanīgam vietvārdam.
Tā kā adreses elements "Fraises" neatbilst nevienam no 37.2. punktā minētajiem
kritērijiem, tas nav uzskatāms par vietvārdu informācijas jomā spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām atbilstošu ko lieto adreses noteikšanai. Minētie ierobežojumi neliedz reģistrēt
uzņēmumu ar šādu nosaukumu, ja tāds tiks izveidots.
Ņemot vērā iepriekš minēto, noskaidrojot būves īpašnieka vēlmes un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta

noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 2.8., 8.3., 9., 14., un 36. punktiem, Ministru
kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumi"
3. punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome
nolemj:
1. noteikt Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam būvei – augļu
glabātuvei ***, adresi “Zemenes”, Lepšas, Rundāles pag., Rundāles nov.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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