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Par adreses piešķiršanu 

 

Izvērtējot Rugāju novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka ir 

nepieciešams piešķirt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 38740120414008, kas atrodas uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120414. 

Ministru Kabineta 2015. gada 11. decembra noteikumu Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" 

2.7., 2.8. un 2.9. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, 

administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka, kā arī zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt 

šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes 

vienība); 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.  

Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību 

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”. 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2015. gada 11. decembra noteikumu Nr. 698 

"Adresācijas noteikumi" 2.7., 2.8., 2.9. un 9. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, atklāti 

balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, Agris Kalnējs, 

Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada 

dome nolemj: 

1. Piešķirt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 38740120414008, kas atrodas uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120414 – Meža iela 1 A, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., 

LV-4570. 

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

Lonijai Melnacei. 

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

Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S.Kapteine 
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