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protokols Nr.9, 12.p.

LĒMUMS Nr.228
Par adreses “Svoki” piešķiršanu Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā
Aizkraukles novada dome izskatīja AS 2019.gada 16.jūlija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā
22.07.2019. ar Nr.2.1-3/19/382) par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Darbiņi 1”,
Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
2018.gada 12.novembrī AS ir izsniegta būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2018-5632 (A-18-61)
nedzīvojamās ēkas-šķūņa būvniecībai.
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 ”Adresācijas noteikumi”
(turpmāk- Noteikumi) 2.9.apakšpunkts nosaka, ka zemes vienība ir adresācijas objekts, kam
piešķirama adrese. Minēto Ministru kabineta noteikumu 15.punktā noteikts, ka, piešķirot adresi
pagasta teritorijā, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai piešķir
nosaukumu, neizmantojot ciparus.
Ar nekustamā īpašuma “Darbiņi 1”, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, īpašnieku ir
panākta mutiska vienošanās par cita adreses piešķiršanu nekā tas norādīts iesniegumā. Īpašuma
adrese būtu: “Svoki”, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.
Ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu komitejas 22.08.2019. lēmumu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 ”Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 11.,15.punktu, atklāti balsojot: ar
13 balsīm "Par" (Anita BICKA, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands
KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS,
Zane ROMANOVA, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Piešķirt, nekustamā īpašuma “Darbiņi 1”, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, kadastra
Nr.3244000040198, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32440040198, sekojošu adresi:
“Svoki”, Aizkraukles pagasts, 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 brīža, 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 nosūtīt AS uz norādīto elektronisko pasta adresi.

4.

Lēmumu nosūtīt elektroniski VZD Latgales reģionālās nodaļai uz elektronisko pasta adresi:
latgale@vzd.gov.lv.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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