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Par Satiksmes ministrijas nekustamo īpašumu nosaukumu maiņu 
 

Ādažu novada pašvaldība izskatīja Latvijas valsts Satiksmes ministrijas īpašumu lietotāja VSIA 
“Latvijas Valsts ceļi” (reģ.nr. 40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, lietošanas 
tiesības pamatojoties uz 2019.gada 27.decembra Deleģēšanas līgumā Nr. SM 2019/-49 doto 
pilnvarojumu – VSIA “Latvijas Valsts ceļi”) 2022. gada 22.aprīļa iesniegumu (Nr. 4.9/6097 
reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/2095) ar lūgumu mainīt nosaukumus trīs Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrētiem īpašumiem pirms to 
reģistrēšanas Zemesgrāmatā. Kā arī atkārtoto 2022. gada 06. maija iesniegumu (Nr. 4.9/6980 
reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/2355). 

Iesniegumos tika minēti arī jaunie nekustāmo īpašumu nosaukumu priekšlikumi, kā arī 
ierosinājums saglabāt esošos īpašumu lietošanas mērķus:   

1) “Veckūlu iela”, kadastra Nr. 8044 010 0106, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8044 010 0106. Piedāvātais nosaukums: “Autoceļš V48”, NĪVKIS  
reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101; 

2) “V47”, Ādažu pagasts, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 013 0319, sastāvošs no divām 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8044 009 0041, 8044 013 0319. Piedāvātais 
nosaukums: “Autoceļš V47”,  NĪVKIS  reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 
kods 1101; 

3) “V30”, Ādažu pagasts, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 010 0105, sastāvošs no trīs zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8044 004 0278, 8044 007 0378, 8044 010 0105. 
Piedāvātais nosaukums: “Autoceļš V30”, NĪVKIS reģistrētais nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods 1101. 

Saskaņā ar NĪVKIS datiem visiem īpašumiem jau ir noteikts faktiskai izmantošanai atbilstošs 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā, lietošanas mērķa kods 1101, līdz ar to tā pārskatīšana vai 
noteikšana nav nepieciešama. 

Ar Ādažu novada domes 2010. gada 22. jūnija sēdes lēmumu Nr.13 īpašuma ar kadastra numuru  
8044 010 0106 nosaukums tika mainīts no “V48” uz “Veckūlu iela”, piešķirtais nosaukums 
atbilst uz zemes vienības esošās ielas nosaukumam, ka arī atbilst Ministru kabineta 2012. gada 
10. janvāra noteikumu Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumu" prasībām, līdz ar to tā maiņa 
nav pamatota un lietderīga. 

Pamatojoties uz: 
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1) 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; 

2) Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50 "Vietvārdu informācijas 
noteikumu" 9.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka jaunu vietvārdu veidošanā neizmanto ciparus, 
izņemot ielu un laukumu nosaukumus; ka arī 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 29.3. apakšpunktu, kas nosaka, ka 
vietvārdu piešķīrējinstitūcija nav tiesīga pieņemt lēmumu par oficiāla vietvārda vai oficiāla 
paralēlnosaukuma piešķiršanu, vietvārda statusa maiņu vai rakstības formas precizēšanu, ja 
objekta pašreizējais nosaukums pilnībā atbilst šo noteikumu prasībām; 

3) Ministru kabineta 2012.gada 3.maija noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un 
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 186. punktu, kas nosaka, ka, līdz nekustamā 
īpašuma pirmreizējai nostiprināšanai zemesgrāmatā Valsts zemes dienesta teritoriālā 
struktūrvienība Kadastra informācijas sistēmā aktualizē nekustamā īpašuma nosaukumu uz 
vietējās pašvaldības iesniegto dokumentu pamata bez ierosinātāja iesnieguma.  

Kā arī, pamatojoties uz no Valsts valodas centra 2022. gada 12. maijā saņemto pozitīvo 
atzinumu nr. 1-16.1/296, Ādažu novada pašvaldības dome   

NOLEMJ: 

1. Mainīt nosaukumus NĪVKIS reģistrētiem īpašumiem saskaņā ar sarakstu: 

Īpašuma kadastra 
numurs 

Esošais īpašuma 
nosaukums 

Jaunais īpašuma 
nosaukums 

8044 013 0319 “V47” “Autoceļš V47” 

8044 010 0105 “V30” “Autoceļš V30” 

2. Administratīvai nodaļai lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam uz e-adresi 
vzd@vzd.gov.lv un Īpašuma pārstāvim VSIA “Latvijas Valsts ceļi” uz adresi: 
lvceli@lvceli.lv. 

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

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

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 


