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(prot.Nr.9., 10.p.)

10. Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam Svitenes pagastā, būvei ar kadastra
apzīmējumu ***.
Rundāles novada domē saņemts Ā.P., personas kods ***, dzīvo ***, iesniegums par adreses
“***”, Svitenes pagasts, Rundāles novads, piešķiršanu ēkai ar kadastra apzīmējumu ***.
Nekustamais īpašums “***”, kadastra numurs ***, nostiprināts Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Svitenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000564354
2017.gada 17.februārī uz *** vārda.
Nekustamā īpašuma “***”, kadastra numurs ***, ar kopējo platību 7,4 ha, sastāvā ir viena
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ***, uz kuras atrodas būve – saimniecības ēka ar
kadastra apzīmējumu ***001, kuru par pajām ieguvusi Ā.P, *** māte.
Saskaņā ar 2012.gada 26.jūlija Rundāles novada domes sēdē apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.7. “Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, protokols
Nr.8., 8p., un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafiskajiem materiāliem,
nekustamais īpašums “***” atrodas lauku teritorijā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 15.punkts nosaka, ka novadu un novadu pagastu apvidos, kas atrodas ārpus
ciemiem, apbūvei 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.
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.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 8.2., 15.,
un 37.punktu, Rundāles novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Rundāles novada dome
nolemj:
noteikt Rundāles novada Svitenes pagasta adresācijas objektam saimnieciskai
darbībai paredzētai ēkai ar kadastra apzīmējumu ***001, adresi - “***”, Svitenes
pag., Rundāles nov., LV-3917.
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