LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921,
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
27.09.2018.

(prot.Nr.9, 18.p.)

18. Par nosaukuma un adreses “Sērdieņi”, Rundāles pagasts, Rundāles novads maiņu.
Rundāles novada domē 2018.gada 27.augustā saņemts L.Z., dzīvojošas ***, Svitenes
pag., Rundāles nov., LV-3917, ar lūgumu izskatīt iespēju mainīt nekustamā īpašuma
“Sērdieņi”, adrese “Sērdieņi”, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921 nosaukumu un adresi.
Rundāles pagasta nekustamais īpašums “Sērdieņi”, kadastra numurs ***, 2018.gada
8.martā nostiprināts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rundāles pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 66 uz L.G. vārda un 2018.gada 17. jūlijā un L. Z. vārda.
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Sērdieņi”, kadastra numurs ***, sastāvā ir
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ***, 2,3 ha platībā, un būves: dzīvojamā māja ar
kadastra apzīmējumu ***, saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu ***, šķūnis ar kadastra
apzīmējumu ***, kūts ar kadastra apzīmējumu ***, pagrabs ar kadastra apzīmējumu *** un
pirts ar kadastra apzīmējumu ***.
Saskaņā ar 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada domes sēdē apstiprinātajiem
saistošajiem noteikumiem Nr.7. “Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”,
protokols Nr.* un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafiskajiem
materiāliem, nekustamais īpašums “Sērdieņi”, kadastra numurs *** atrodas lauku zemju
teritorijā (L).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 9.punktu ir noteikts, 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.
Savukārt 13.punkts nosaka, ka gadījumā, ja uz apbūvei paredzētas zemes vienības atrodas
vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām piešķir
atsevišķu adresi neatkarīgi no tā, vai ēkas ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā
(valdījumā).
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otrajā daļā ir noteikts, ka
nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus
ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas
un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome. Numuru vai nosaukumu piešķiršanu ēkām,
apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot kādai no
šīs pašvaldības institūcijām un savukārt 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka apstiprinātie
nosaukumi viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām, kā arī ielām, laukumiem
vienā republikas pilsētā vai novada teritoriālajā iedalījumā — novada pilsētā vai novada
pagastā — nedrīkst atkārtoties.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmā daļa nosaka, ka
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām,
laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai
apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un
lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.
un 13.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro un
ceturto daļu, 15.panta pirmo daļu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
-

mainīt nosaukumu un adresi Rundāles novada Rundāles pagasta apbūvei
paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***, 2,3 ha platībā, un
savstarpēji funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem ***, ***, ***,
***, *** un *** no “Sērdieņi”, Rundāles pag., Rundāles nov., uz “Zilgalvīši”,
Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921.
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