
  LATVIJAS REPUBLIKA 

   PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA  
 Reģistrācijas Nr. 90009116276 

   „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 
                Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv 

   AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV06UNLA0050014307758 
   AS Swedbank, kods HABALV22,  konta Nr. LV85HABA0551019936546 

 

 
ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE 

PROTOKOLS Nr. 8 

 
Pārgaujas novada Stalbes pagastā      2016. gada 29. jūlijā  
 
 
Sēde sasaukta plkst. 13.00 
Sēdi atklāj plkst. 13.00 
 
Darba kārtība 
 
1.Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma „Dzegas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu     
42740110361 

 
Sēdi vada –  domes  priekšsēdētājs Hardijs VENTS 
Sēdi protokolē – kancelejas nodaļas vadītāja Ilze KALNIŅA 
 
Piedalās:  
Deputāti:  Juris BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME,  Nauris REINHARDS,  
Normunds RUĶIS,  Rudīte VASILE 

 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: 
 Maruta DRUBIŅA, izpilddirektore 

Ilona ROZENŠTOKA, juriskonsulte 
Dace RUBLE, teritorijas plānotāja 
Ēriks GRUZDIŅŠ-CĪRULIS, datorsitēmu un datortīkla administrators 
 

Nepiedalās deputāts Imants KALNIŅŠ - atvaļinājums 
 

1.§ 

Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma „Dzegas” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 42740110361 

ZIŅO: D.RUBLE, teritorijas plānotāja 

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2016.gada 28.jūlijā saņemts 

/dzēsts/, personas kods /dzēsts/, iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4-10/16/532-J), ar 

lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma /dzēsts/, kadastra /dzēsts/, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4274 011 0361 adresi: /dzēsts/ Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, datu 

aktualizēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts adrešu reģistrā.  



 Izvērtējot Pārgaujas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1) Nekustamais īpašums /dzēsts/, kadastra /dzēsts/, reģistrēts Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu 

nodaļas Raiskuma pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0035 8454 uz /dzēsts/, personas 
kods /dzēsts/, vārda un tas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4274 011 
0361 (turpmāk tekstā - zemes vienība), platība 1,29 ha.  

2) Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 
(turpmāk tekstā – Adresācijas noteikumi): 
2.1) 2.9.punktu adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauta dzīvošanai, saimnieciskai, 

administratīvai vai publiskai darbībai paredzētu ēku būvniecība; 
2.2) 11.punktu apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi piešķir līdz būvprojekta saskaņošanai. 

Ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu 
zemes vienību. 

3) Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu nosaukumus 
viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus ēkām un telpu 
grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus 
pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome. Numuru vai nosaukumu piešķiršanu ēkām, apbūvei 
paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot kādai no šīs 
pašvaldības institūcijām.  

4) Saskaņā ar Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija apstiprinātajiem saistošajiem 
noteikumiem Nr.12 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” (turpmāk tekstā - Teritorijas 

plānojums),  zemes vienības plānotā/atļautā funkcionālā zona ir noteikta, kā lauksaimniecības 
teritorija (L) ar zemes izmantošanu, kas paredzēta lauksaimnieciskai, dzīvojamai, saimnieciskai, 
publiskai un energoapgādes ēku būvniecībai. 

5) Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma 53. un 84.pantam, Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma 14.panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes dienestam datu aktualizācijai 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts adrešu reģistrā. 

 

Pamatojoties uz minēto, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu , 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 8.punktu un 

/dzēsts/ iesniegumu Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR 8 (Juris BALTGALVIS, Monvids 

KRASTIŅŠ, Alfs LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Nauris REINHARDS, Normunds RUĶIS, Rudīte VASILE, 

Hardijs VENTS) , PRET- nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 
1. Piešķirt nekustamā īpašuma /dzēsts/, kadastra /dzēsts/, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 4274 011 0361, adresi: /dzēsts/, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-
4146. 

2. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA):  
2.1. lēmumu pēc tā parakstīšanas nodrošināt /dzēsts/saņemšanai Vienotajā valsts un 

pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, adrese: „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, 
Pārgaujas novads; 

2.2. lēmumu 5 darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienesta 
Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija iela 1, Cēsis, Cēsu novads, 
LV-4101. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 

tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).  

 
 



Sēdi slēdz plkst. 13.10 
 
 
Sēdes vadītājs          Hardijs VENTS 
 
 
Sēdes protokoliste         Ilze KALNIŅA 
Pārgaujas novada Raiskuma pagastā, 
29.07.2016. 
 


