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22. Par jauna nosaukuma „Pūpolīši” un adreses piešķiršanu apbūvei plānotai Rundāles
pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0478.
Veicot zemes vienību teksta datu pārbaudi, konstatēts, ka pašvaldībai piekritīgam
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 003 0478, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0478, ir reģistrēts nosaukums „Pūpoli”.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nosaukums „Pūpoli” arī
nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 40760030108 uz kuras atrodas dzīvojamā
māja „Pūpoli”.
2008.gada 18.decembra Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 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” un
2009.gada 03.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 6.1. punkts nosaka, ka „administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties”.
Lai sakārtotu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošos Rundāles
novada pašvaldības datus ir nepieciešams piešķirt nosaukumu un adresi nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 4076 003 0478.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 6.1. un
11.punktiem, 2008.gada 18.decembra Latvijas Republikas likuma “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta otro un ceturto daļu, Rundāles novada
domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada Teritorijas
plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome nolemj:
piešķirt jaunu nosaukumu un adresi pašvaldībai piekritīgam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam, kadastra numurs 4076 003 0478, kas sastāv no viena zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0478, „Pūpolīši, Pilrundāle, Rundāles
pagasta, Rundāles novads.
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