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(prot.Nr.4., 17.p.)

17. Par adreses piešķiršanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam, saimnieciskai
darbībai paredzētai būvei, garāžai ar kadastra apzīmējumu ***.
Rundāles novada dome 2016.gada 15.aprīlī saņēma *** iesniegumu, ar lūgumu piešķirt adresi
garāžai ar kadastra apzīmējumu ***, lai sakārtotu īpašuma tiesības un nostiprinātu Zemesgrāmatā.
Garāža (boksi) ar kadastra apzīmējumu ***, kas tika nošķirti par pajām no paju sabiedrības
“Lielupe”, atrodas uz nekustamā īpašuma Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums, kadastra
numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***. *** saskaņā 1993.gada 23.aprīlī noslēgto
Vienošanos ar paju sabiedrību “Lielupe” ieguvis divus garāžu boksus.
Augstāk minētais nekustamais īpašums (garāžas boksi), 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, atrodas teritorijā “Ražošanas un noliktavu teritorijas” (RR)., kur galvenais zemes
izmantošanas veids ir rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi, transporta un
noliktavu uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, kuriem atbilstoši normatīviem ir noteiktas sanitārās
aizsargjoslas vai arī īpašas prasības transportam.
2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9.punkts
nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai
paredzēta ēka (turpmāk – ēka), 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. Savukārt noteikumu 13.punkts
nosaka, ka, ja uz apbūvei paredzētas zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas,
katrai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām piešķir atsevišķu adresi neatkarīgi no tā, vai ēkas ir
viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā).
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 2.9., 9. un 13.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.,

piešķirt Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam - ***, personas kods ***,
tiesiskajā valdījumā esošajai saimnieciskai darbībai paredzētai ēkai - garāžai, ar kadastra
apzīmējumu ***, adresi “Meistari 3”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads.
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