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2018.gada 31.janvārī

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.23 (protokols Nr.1)
23.§
Par adreses maiņu Rūpniecības ielā, Aizkrauklē

Aizkraukles novada dome izskatīja VZD Adrešu daļas 2018.gada 11. janvāra vēstuli ar lūgumu
izvērtēt adrešu piesaistes pareizību Rūpniecības ielā 9B un Rūpniecības ielā 9, Aizkrauklē.
Rūpniecības ielā 9B, Aizkraukle uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32010510002
atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 32010010286002 (veterinārā klīnika), kura pieder zemes
īpašniekam, bet nav funkcionāli saistīta ar pārējām būvēm uz šīs zemes vienības.
2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 9.punktā
ir noteikts, ka pašvaldība izvērtējot konkrēto situāciju ir tiesīga mainīt adresi adresācijas objektam, ja
reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.
08.12.2015. Ministru kabineta „Adresācijas noteikumi” 13.punktā noteikts - 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 vai valdījumā. Būvei ar kadastra apzīmējumu 32010010286004
(noliktava) adrese ir pareiza: Rūpniecības iela 9, Aizkrauklē.
Ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu komitejas 25.01.2018. lēmumu, pamatojoties uz
08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 ”Adresācijas noteikumi” 9.,13.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 11 balsis (Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Armands KASPARĀNS, Leons
LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Zane ROMANOVA, Anta TEIVĀNE, Arvis
UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ:
1.

Mainīt ēkai ar kadastra apzīmējumu 32010010286002, no: Rūpniecības iela 9, Aizkraukle,
Aizkraukles novads uz: Rūpniecības iela 9E, Aizkraukle, Aizkraukles novads.

2.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo, otro daļu, 189.panta pirmo
daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses).

3.

Lēmumu iesniegt elektroniski VZD Aizkraukles klientu apkalpošanas centrā Aizkrauklē.
kac.aizkraukle@vzd.gov.lv.

4.

Lēmumu nosūtīt SIA “A.EGLES” uz adresi: Rūpniecības iela 9B, Aizkraukle, Aizkraukles
nov., LV5101

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

