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23. Par jauna nosaukuma “Ozolzari” piešķiršanu Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru ***.
2017.gada 30.oktobrī ir saņemts iesniegums no V.S., personas kods ***-***, dzīvojoša ***,
Bauskā, Bauskas novadā un M.S., personas kods ***-***, dzīvojoša ***, Bauskā, Bauskas novadā
ar lūgumu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu *** piešķirt jaunu nosaukumu
“Ozolzari”.
Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā Viesturu pagastā ir reģistrēti divi
nekustamie īpašumi ar nosaukumu “Mežozoli”. Nekustamais īpašums “Mežozoli”, kadastra numurs
***, nostiprināts zemesgrāmatā uz J.P. vārda. Uz blakus esošo Viesturu pagasta neapbūvētu
nekustamo īpašumu “Mežozoli”, kadastra numurs ***, ar Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās
nodaļas 2016.gada 13.maija lēmumu (Nr. ***) „Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu”, atzītas
īpašuma tiesības D.S. un V.S.. Mantojuma tiesības uz D.S. atstāto mantojumu pieņēmis M.S. atbilstoši
2017.gada 8.marta mantojuma apliecībai, reģistra Nr. ***., tiek kārtoti mantojamā nekustamā
īpašuma dokumenti nostiprināšanai Zemesgrāmatā un SIA “G-Bergs” veic nekustamā īpašuma
kadastrālo uzmērīšanu.
Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus nosaka Administratīvo teritoriju
un apdzīvotu vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo daļu īpašumu nosaukumus
piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu, kuru pēc tam pašvaldība piecu darba
dienu laikā pēc tā parakstīšanas, nosūta Valsts zemes dienestam.
Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts
rekvizīts, kas nav adrese.
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro un trešo
daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar Rundāles novada domes
2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles novada
Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”,
mainīt nekustamajam īpašumam „Mežozoli”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, ar
kadastra numuru ***, nosaukumu “Mežozoli” uz nosaukumu „Ozolzari”.
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