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Par nosaukumu piešķiršanu plānotām zemes vienībām 
 

Ādažu novada pašvaldība izskatīja nekustamā īpašuma Pūcītes iela 8, Atari, Ādažu pag., Ādažu 
nov., LV-2164 ar kadastra numuru 8044 009 0102 (turpmāk – Īpašums) īpašnieku (vārds, 
uzvārds) (adrese) un SIA “VD Design” (adrese: Ilūkstes iela 34-53, Rīga, LV-1082) 2022. gada 
30. marta iesniegumu (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/1726) ar lūgumu piešķirt vismaz pagaidu 
adreses, kā arī lietošanas mērķus 1.kārtā atdalāmām zemes vienībām, realizējot detālplānojumu 
Īpašumam.  

Ādažu novada pašvaldības dome 2022. gada 23. martā pieņēma lēmumu Nr. 143. “Par 
nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplānojuma apstiprināšanu”. Savukārt 2022. gada 30. 
martā ir stājies spēkā starp pašvaldību un Īpašuma īpašniekiem noslēgtais “Administratīvais 
līgums Nr. JUR 2022-03/372 par detālplānojuma īstenošanas kārtību nekustamajam īpašumam 
Pūcītes ielā 8, Atari”, kura pielikumā pievienotās īstenošanas kārtības 19. punkts nosaka, ka 
“1.kārtā ir paredzēta Pūcītes ielas izbūve (līdz 2024. g., ieskaitot) un piecu apbūves gabalu 
atdalīšana un adrešu piešķiršana (2.attēls 1.kārtā atdalāmās zemes vienības)” (Pielikumā). 

2022. gada 11. aprīlī domes speciālisti nosūtīja atzinuma saņemšanai uz Valsts valodas centru 
lēmuma projektu “Par nosaukumu piešķiršanu plānotām zemes vienībām”, un 22. aprīlī Ādažu 
novada pašvaldībā tika saņemts Valsts valodas centra atzinums Nr. 1-16.1/236, ar kuru daļa no 
nosaukumiem tika atzīti par atbilstošiem Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu 
Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumi" prasībām. 

2022. gada 27.aprīlī domes speciālisti atkārtoti nosūtīja atzinuma saņemšanai uz Valsts valodas 
centru attiecīgi precizētu lēmuma projektu “Par nosaukumu piešķiršanu plānotām zemes 
vienībām”,  un 2022. gada 12. maijā tika saņemts Valsts valodas centra atzinums Nr. 1-16.1/296 
(reģ. ar. nr. ĀNP/1-11-1/22/2464) ar kuru visi plānotie nosaukumi tika atzīti par atbilstošiem 
Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumi" 
prasībām. 

Pamatojoties uz: 

1) Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” 28.punktu, kas nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem uz 
projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu par: adreses 
piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu; 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;  

2) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā 
pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības 
programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko 
plānojumu īstenošanu; 



 
 

2 
 

3) Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 8.3. 
apakšpunktu, kas nosaka, ka adresācijas objekta nosaukumu veido atbilstoši Valsts valodas 
likumā noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem vietvārdu informācijas jomā; kā arī 
58. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība nodrošina iesniegto datu atbilstību šo noteikumu 
prasībām, Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem vietvārdu 
informācijas jomā. 

4) Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50 "Vietvārdu informācijas 
noteikumu" 16.1 apakšpunktu, kas nosaka, ka vietvārdu piešķīrējinstitūcijām ir pienākums 
iesniegt Valsts valodas centrā atzinuma saņemšanai lēmuma projektu par oficiālā vietvārda 
vai oficiālā paralēlnosaukuma piešķiršanu, vietvārda statusa maiņu vai rakstības formas 
precizēšanu; kā arī 38.2.2. apakšpunktu, kas nosaka, ka atdalīto nekustamā īpašuma daļu 
nosaukumus atvasina no sākotnējā nosaukuma. 

5) Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
16.1.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība 
vai zemes vienības daļa. 

Kā arī, ņemot vērā 2003.gada 7.maijā Valsts valodas centra ieteikumus “Par ciemu, viensētu, 
ēku un citu vietu nosaukumu (vietvārdu) veidošanu, rakstību un lietošanu oficiālos 
dokumentos”, un, pamatojoties uz Valsts valodas centra 2022. gada 13.maijā saņemto pozitīvo 
atzinumu Nr. 1-16.1/296 (reģ. ar. nr. ĀNP/1-11-1/22/2464), Ādažu novada pašvaldība  

NOLEMJ: 

1. Piešķirt nosaukumu plānotai zemes vienībai nr.1. ar platību 0,4542 ha: “Pūcītes ielas 
posms”. 

2. Noteikt plānotai zemes vienībai Nr.1, 0,4542 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā, lietošanas mērķa kods 1101. 

3. Piešķirt nosaukumu plānotai zemes vienībai nr.14. ar platību 0,1220 ha: “Pūcītes iela 10”, 
Atari, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164. 

4. Noteikt plānotai zemes vienībai Nr.14, 0,1220 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas mērķa kods 0600. 

5. Piešķirt nosaukumu plānotai zemes vienībai nr.13. ar platību 0,1504 ha: “Pūcītes”, Atari, 
Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164. 

6. Noteikt plānotai zemes vienībai Nr.13, 0,1504 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas mērķa kods 0600. 

7. Piešķirt nosaukumu plānotai zemes vienībai nr.15. ar platību 0,1311 ha: “Jaunpūcītes”, 
Atari, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164. 

8. Noteikt plānotai zemes vienībai Nr.15, 0,1504 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas mērķa kods 0600. 

9. Piešķirt nosaukumu plānotai zemes vienībai nr.11. ar platību 0,1241 ha: “Mazpūcītes”, 
Atari, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164. 

10. Noteikt plānotai zemes vienībai Nr.11, 0,1241 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas mērķa kods 0600. 

11. Piešķirt nosaukumu plānotai zemes vienībai nr.12. ar platību 0,1241 ha: “Kalnpūcītes”, 
Atari, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164. 
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12. Noteikt plānotai zemes vienībai Nr.12, 0,1241 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas mērķa kods 0600. 

13. Piešķirt nosaukumu plānotai zemes vienībai nr.20. ar platību 0,1048, kas ir paredzēta 
apvienošanai ar zemes vienību  Pūcītes iela 6, Atari, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 ar 
kadastra apzīmējumu 80440090145: “Pūcītes 6A”, Atari, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-
2164. 

14. Noteikt plānotai zemes vienībai Nr.20, 0,1048 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas mērķa kods 0600. 

15. Administratīvai nodaļai lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam uz e-adresi 
vzd@vzd.gov.lv un Īpašuma “Pūcītes iela 8” īpašniekiem (vārds, uzvārds) un SIA “VD 
Design” uz adresi: (adrese). 

16. Pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

17. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
Pielikumā: 1.kārtā atdalāmās zemes vienības (shēma). 
 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 


