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(prot. Nr.2.,7.p.)

Par adreses noteikšanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam, ar kadastra
apzīmējumu ***.

Rundāles novada domē saņemts U.G., personas kods ***, dzīvo Pionieru iela *, Bauskas
novads, Bauska, iesniegumu par jauna nosaukuma “Zaimaņi” piešķiršanu nekustamajam
īpašumam “Niedras”, Lepšas, Rundāles pag., Rundāles nov., un adreses ”Zaimaņi”, Lepšas,
Rundāles pag., Rundāles nov., piešķiršanu jaunbūvei - dzīvojamajai mājai, kas atrodas uz
nekustamā īpašumam “Niedras”.
Ar Rundāles pagasta padomes 2007.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.11., protokols Nr.*. atļauts
sadalīt nekustamo īpašumu “Jaunvirši” 13 zemes gabalos un vienam zemesgabalam piešķirts
nosaukums “Niedras”.
Rundāles pagasta nekustamais īpašums “Niedras”, saskaņā ar 2016.gada 11.aprīļa pirkuma
līgumu nostiprināts Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rundāles pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. *** uz U.G. vārda. U.G. uzbūvējis dzīvojamo māju, kuras
nodošanai ekspluatācijā gatavo dokumentāciju un lūdz piešķirt zemes vienībai jaunu nosaukumu
un adresi jaunbūvei – dzīvojamajai mājai. U.G. vēlas mainīt iepriekš piešķirto nosaukumu
“Niedras”, jo Svitenes pagastā jau ir nekustamā īpašuma nosaukums “Niedras”, kā arī tuvākā
apkaimē ir juridiska persona “Niedres” un ir bijušas problēmas ar būvniecības materiālu
piegādi un paredzams, ka arī nākotnē tas var atkārtoties.
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,
jaunbūve – dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu *** atrodas ciema “Lepšas” Mazstāvu
dzīvojamo māju apbūves teritorijā (DzM).
Latvijas Republikas 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 14.punkts nosaka, ka 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.
2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.8. punkts
nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka).
Latvijas Republikas 2008.gada 18.decembra likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 14.pants ”Ciemu un viensētu nosaukumi” 2.punkts nosaka, 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 4.punkts 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 ”Nosaukumu piešķiršanas
nosacījumi” 1.punkts 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.
Jautājums par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu skatīts Rundāles novada domes sēdē
2018.gada 25.janvārī, kurā ar deputātu balsu vairākumu netika atbalstīts sagatavotais lēmuma
projekts par adreses Niedras, Lepšas, Rundāles pag., Rundāles nov., piešķiršanu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu *** un uz tās esošajai jaunbūvei – dzīvojamajai mājai ar
kadastra apzīmējumu ***, jo iesnieguma iesniedzējs ir lūdzis mainīt nosaukumu un adresi uz
“Zaimaņi”, Lepšas, Rundāles pag., Rundāles nov. un iepriekš piešķirtais nosaukums nav
vēsturiski izveidojies nosaukums un to neietekmē ģeogrāfiskie, sadzīves, vēsturiskie vai citi
apstākļi, kas minēti Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta ”Nosaukumu
piešķiršanas nosacījumi” 1.punktā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”,2.8., 8.2., 14., 36. un 39.5. punktiem,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 15.panta 1.punktu, 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 “Zaimaņi”, Lepšas, Rundāles pag., Rundāles
nov., nekustamajam īpašumam “Niedras”, kadastra numurs ***, un jaunbūvei –
dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu ***.
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