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28. Par adreses “Tirgotava”, Pilsrundāle., Rundāles pag., Rundāles nov., noteikšanu
adresācijas objektam – veikalam, kas ir nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 2” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu *** sastāvā.
Rundāles novada domē 2016.gada 19.decembrī saņemts M. B. iesniegums ar lūgumu noteikt
adresi “Tirgotava”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. jaunbūvei – veikalam, lai
sakārtotu būvniecības dokumentāciju būves nodošanai ekspluatācijā.
Ar Rundāles novada domes 2015.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.20. M.B., personas kods ***,
iznomāta Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 2”, Pilsrundālē,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** daļa 0,15 ha
platībā, ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem mazumtirdzniecības veikala darbības nodrošināšanai,
uz kuru pamatojoties 2015.gada 15.maijā noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. *** ar
termiņu līdz 2025.gada 30.aprīlim, ja vien netiek izbeigts pirms termiņa.
2015.gada 24.septembrī M.B. izsniegta Būvatļauja Nr. *** un uz šo brīdi veikala būvniecība tiek
pabeigta un tiek kārtota dokumentācija būves nodošanai ekspluatācijā un būvei ir nepieciešams
piešķirt adresi.
Uz Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 2”, kadastra numurs ***,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** atrodas stāvlaukums un tirdzniecības vietas
nojumes, kurām reģistrēta adrese “Pilsrundāle 2”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov.
2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu 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.
Pamatojoties uz augstāk minēto un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
27.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.8. un 8.1. un 14.punktiem, 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 adresācijas objektam, dzīvošanai, saimnieciskai,
administratīvai vai publiskai darbībai paredzētai ēkai - veikalam, kas atrodas uz
nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 2”, kadastra numurs ***, zemes vienības ar
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