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18. Par jaunas adreses “Vecmikšēni”, Viesturu pagasta, Rundāles novada, noteikšanu
Rundāles novada Viesturu pagasta adresācijas objektam - dzīvojamajai mājai ar
kadastra apzīmējumu *** un darbnīcai ar kadastra apzīmējumu ***.
Rundāles novada domē saņemta Valsts Zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas
vēstule ar informāciju par adresēm un lūgumu izskatīt un izvērtēt pielikumā pievienoto
informāciju un noteikt atšķirīgas adreses adresācijas objektiem, jo pašlaik vairākiem
adresācijas objektiem tiek izmantota viena adrese.
2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
II. Nodaļa “Adresācijas sistēmas pamatprincipi” nosaka adreses un tās elementu veidošanas,
piešķiršanas, likvidēšanas, maiņas, pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtību.
Šīs nodaļas 8. punkta 1. apakšpunkts nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties. Savukārt noteikumu 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.
Uz Rundāles novada Viesturu pagasta nekustamā īpašuma “Vecmikšēni” atrodas
dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu ***, kurai ir piesaistīta adrese, kas jau ir piešķirta arī
uz blakus esoša nekustamā īpašuma “Mikšēni” esošajai dzīvojamajai mājai ar kadastra
apzīmējumu ***.
Pamatojoties uz augstāk minēto un Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 27.pantu, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 2.8. un 8.1. un 9.punktiem, 2012.gada 26.jūlija Rundāles
novada domes sēdē apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.7. “Rundāles novada
teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, protokols Nr.8., 8p., Rundāles novada dome
nolemj:
1. noteikt Rundāles novada adresācijas objektam, dzīvošanai paredzētai ēkai, ar
kadastra apzīmējumu *** un ar to funkcionāli saistītajai būvei – darbnīcai ar
kadastra apzīmējumu *** dresi, Vecmikšēni, Viesturu pagasts, Rundāles
novads;

2. uzdot Rundāles novada domes kancelejai, rakstiski informēt lēmuma 1.punktā
minēto būvju īpašnieku par pieņemto lēmumu.
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