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Sēde sākta: 15:02
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: deputāts Ainārs Vaičulens, deputāts Normunds

Balabka, deputāte Daiga Brigmane, deputāts Sergejs Galajevs, deputāts Viktors Jakovļevs,
deputāts Guntis Kampe, deputāts Jānis Leimans, deputāts Sergejs Masļakovs, deputāte Larisa
Šefere, deputāts Atis Senkāns, deputāte Lelde Sturme, deputāte Iveta Vīksne, deputāts Ritvars
Ziedonis, deputāts Aldis Grunde.
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Vita Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: sekretāre Ingrīda Apsīte.
Audio ierakstu nodrošina Helmuts Vucēns.
Uzaicinātās personas- Attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (15:05-15:18), Stopiņu novada
pašvaldības jurists Līga Emule-Konone.

2. ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ZIŅOJUMS.
Ziņo – V.Jakovļevs – iepazīstina ar Attīstības komitejas 11.05.2021. Protokolu Nr.95/21.
2.3. Par Dālderu ielas nosaukuma piešķiršanu.
Konstatē:
Zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 80960070255 un 80960070172 atrodas
iela, kurai šobrīd nav nosaukuma. Iela savienojas ar Getliņu ielu un nodrošina piekļūšanu
sešām zemes vienībām. Stopiņu novada teritorijas plānojumā iela noteiktas ielas sarkanās
līnijas 15 m platumā un ielu sarkano līniju robežās noteikta funkcionālā zona – Transporta
infrastruktūras teritorija (TR). Iela ir ar grants segumu un kopējais garums ir 330 m.
Iela atrodas uz pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
80960070255 un juridiskai personai piederošā nekustamā īpašuma daļas Getliņu iela 9A ar
kadastra numuru 80960070328.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 10.punktam pilsētu un ciemu teritorijās ielai pēc tās
izbūves piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes
ierīcības projektu.
Adreses maiņa zemes vienībai un ēkai ir nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvajos
aktos noteikto adrešu veidošanas kārtību, kas noteikta, lai radītu iespējas ātri un viennozīmīgi
valsts teritorijā identificēt adresācijas objektu apvidū. Adreses maiņa ir tiesiski pamatota, un
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ar adreses maiņu faktiski tiks sasniegts tiesisks mērķis. Adreses maiņa atbilstoši Adresācijas
noteikumiem ir iespējama vienīgi, izdodot administratīvo aktu, līdz ar ko administratīvā akta
izdošana ir vienīgais iespējamais veids, lai nodrošinātu adresācijas objekta identificēšanu
apvidū, ievērojot adresācijas sistēmas prasības. Administratīvais akts par adreses maiņu
būtiski neierobežo Administratīvā procesa dalībnieku tiesības un tiesiskās intereses, jo
vienīgais tiesiskais pienākums, kas izriet saistībā ar administratīvo aktu par adreses maiņu, ir
jaunās adreses lietošana, kas nav vērtējama kā tiesību ierobežojums, bet gan kā pienākums,
lai nodrošinātu saziņas un atrašanas iespējas. Adresācijas noteikumiem atbilstošu adrešu
piešķiršana adresācijas objektiem valsts teritorijā nodrošina valsts, pašvaldības un sabiedrības
būtiskās intereses, kas saistītas ar personas sasniedzamību, orientēšanos apvidū un adresācijas
objektu identificēšanu.
Adresācijas noteikumu 9.punktā noteikts, 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.
Stopiņu novada domē 11.05.2021. saņemts Valsts valodas centra atzinums Nr.116.1/109 par to, ka oficiālais vietvārds Dālderu iela atbilst vietvārdu informācijas noteikumu
prasībām.
15 (Normunds Balabka, Daiga Brigmane, Sergejs
Galajevs, Aldis Grunde, Viktors Jakovļevs, Guntis
Par lēmumu balso: "par" - Kampe, Jānis Leimans, Sergejs Masļakovs, Vita
Paulāne, Atis Senkāns, Lelde Sturme, Larisa Šefere,
Ainārs Vaičulens, Iveta Vīksne, Ritvars Ziedonis)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. Piešķirt Dālderu ielas nosaukumu ielai zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem
80960070255 un 80960070172 (Pielikums Nr.1).
2. Piešķirt pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
80960070255 nosaukumu “Dālderu iela”.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts Zemes dienestam un izsniegt Stopiņu novada domes
izpilddirektoram Maksimam Griščenko, Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības
nodaļai, Būvvaldei, teritorijas plānotājai A.Valainei, zemes ierīkotājai N.PuķīteiBabānei un pašvaldības aģentūrai “Saimnieks”, VAS “Latvijas pasts” (epasts:
info@pasts.lv).
Pamatojums: Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr.698 “Adresācijas
noteikumi” 10.punkts, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums 1.punkta trešā
daļa, 12.panta pirmā daļa.
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Pielikums Nr.1
/pie 11.05.2021. protokola Nr. 95/21, p.3./

Dālderu iela, Rumbula, Stopiņu novads
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960070255 un zemes vienības daļā ar kadastra
apzīmējumu 80960070172

IZRAKSTS PAREIZS:
Stopiņu novada Domes
Sekretāre
2021. gada 21.maijā
Ulbroka, Stopiņu novads

I.Apsīte
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