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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

20.06.2019.                                                                                                    Nr. 228 

                                                                                                                       (protokols Nr. 7, 35.§) 

Par nekustamā īpašuma “Pabērzi” nosaukuma un adreses maiņu 

 

Rugāju novada dome izskatīja L. B., personas kods [..], G. Š., personas kods [..], 2019. 

gada 27. maija iesniegumu ar lūgumu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 006 

0014 mainīt nosaukumu no “Pabērzi” uz “Pelnupe”, kā arī zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 3864 006 0217 – 1,0 ha platībā un ēkām/būvēm uz tās, mainīt adresi no “Pabērzi”, 

Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577 uz “Pelnupe”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, 

ka: 

saskaņā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Lazdukalna pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumu Nr. 197, nekustamā īpašuma “Pabērzi” ar kopējo platību – 1,0 ha, īpašnieces ir L. B. 

un G. Š.; 

saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0217, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē 

Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14. panta otro un trešo 

daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu, kuru pēc 

tam pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam. 

Ministru Kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" 

2.8. un 2.10. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, 

administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka, kā arī telpu grupa;  

Likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1. panta 14. daļa nosaka, ka  

nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu, nekustamajam īpašumam lauku 

apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punkts nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums” 14.panta 

otro un trešo daļu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; Ministru 

Kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr.698 "Adresācijas noteikumi" 2.8. un 2.10. 

punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu un saskaņā ar Saimniecisko jautājumu 

komitejas 2019. gada 13. jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra 

Kapteine, Iveta Arelkeviča, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, Maruta Paidere, 

Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3864 006 0014, Rugāju novads 

Lazdukalna pagasts nosaukumu no “Pabērzi” uz “Pelnupe”. 
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2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3864 006 0217 – 1,0 ha platībā un 

ēkām/būvēm uz tās adresi no “Pabērzi”, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577 uz “Pelnupe”, 

Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai 

Lonijai Melnacei. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601). 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

26.06.2019.  


