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20. Par izmaiņām autoceļu un ielu reģistrā Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Rundāles novada domē 2010.gada 30. septembrī pieņemts lēmums Nr.34., protokols
Nr.*. “ Par autoceļu un ielu saraksta apstiprināšanu” ar kuru tika apstiprināts Rundāles
novada Rundāles pagasta, Svitenes pagasta un Viesturu pagasta autoceļu un ielu nosaukumi
un autoceļu un ielu saraksti. Saskaņā ar pieņemto lēmumu Rundāles pagasta autoceļu
sarakstā iekļauts C 13 autoceļš Saulaine – Īslīce, kadastra numurs 40760080308, kura daļa,
ciema robežās ir norādīta un reģistrēta ielu sarakstā kā iela (Saulaines ielas turpinājums).
Ar iepriekš minēto ielas posmu robežojas nekustamā īpašuma “Valsts Saulaine
lauksaimn. tehnikums”, kadastra numurs 40760080216, nostiprināts Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Rundāles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.*. Latvijas valsts
Izglītības un zinātnes ministrijas personā (žurnāla Nr. ***).
Rundāles novada domē saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegums par
adrešu noteikšanu nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines lauksaimn. tehnikums” ēkām un
būvēm, ar kadastra apzīmējumiem 40760080216001, 40760080216002, 40760080216003.
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 “Valsts Saulaines lauksaimn.tehnikums” atrodas ciema
“Saulaine” robežās.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 14.punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas,
apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam.
Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izbūvei vai gadījumā, ja brauktuvei
noteikts ceļa statuss, apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi var nepiešķirt, bet ēkai kopā ar
zemes vienību saglabā vai piešķir nosaukumu. Divu mēnešu laikā pēc ielu izveides un
nosaukumu piešķiršanas tām pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem
lēmumu par iepriekš piešķirto adrešu maiņu, apbūvei paredzētas zemes vienības vai ēkas
nosaukumu aizstājot ar numuru un piesaistot to ielas nosaukumam. Minēto Noteikumu 2.8.
punkts nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai
publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka). Savukārt noteikumu 8.2.punkts nosaka, ka,
katram adresācijas objektam ( funkcionāli saistītam objektu kopumam) piešķir vienu adresi.
Lai sakārtotu Rundāles novada adresācijas objektu Valsts adrešu sistēmā reģistrējamās
adreses ir nepieciešams veikt izmaiņas Rundāles novada autoceļu un ielu reģistrā, kā

rezultātā ēkām – būvēm: kalte, svaru māja un noliktava, kas atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 40760080216 ir piekļuve no autoceļa Saulaine – Īslīce (C13).
Ceļu un ielu ierīkošanas vai likvidēšanas jautājums ir skatāms teritorijas plānošanas
ietvaros. Pašvaldībai ir pienākums gādāt par sakārtotu transporta infrastruktūru un par tādu
teritorijas plānošanu un attīstību, lai nodrošinātu personu tiesības pilnvērtīgi izmantot
nekustamo īpašumu, kā arī pildot likumā “Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 10. punktos
noteikto “gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana” un “sekmēt saimniecisko
darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 2. un 10. punktiem, 21.panta pirmās daļas 20. punktu, Rundāles
novada domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, 2017.gada 27.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr.361 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites
kārtība” un Rundāles novada domes sēdē 2010.gada 30.septembrī apstiprināto
pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu, Rundāles novada dome nolemj:
1. Izdarīt izmaiņas pašvaldības ielu reģistrā izslēdzot noteikto Saulaines ielas
statusu 0,310 km garumā, uz pašvaldības autoceļa Saulaine – Īslīce (C13),
kadastra numurs 40760080308, kura garums pēc izmaiņu veikšanas ir 0,910 km
un Saulaines ielas garums 0,708 km;
2. uzdot Rundāles novada domes izpilddirektoram veikt visas nepieciešamās
darbības lēmuma 1. punktā minēto izmaiņu reģistrēšanu Valsts zemes dienestā
un Autoceļu direkcijā.
Pielikumā: Saulaine ielas un autoceļa Saulaine -Īslīce izvietojuma shēma.
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