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L ĒM U M S  

Valmierā 
  
2021.gada 30.decembrī       Nr.592 
          (protokols Nr.18, 32.§) 
 
Par ēku un b ūvju nosaukuma 
/“Nosaukums/”  un adreses 
/“Nosaukums”/ , Ķoņu pagasts, 
Valmieras novads, LV-4240 pieš ķiršanu 
 
 
Adres āts (iesniedz ējs) 
 
/Vārds Uzvārds/, /personas kods/, /deklarētā adrese /, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2133. 
 
Iesniedz ēja pras ījums 
 
Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saņēma /Vārds Uzvārds/ iesniegumu 
(Pašvaldībā saņemts 25.11.2021. un reģistrēts ar Nr.4.1.83/21/1604) par nosaukuma un adreses 
piešķiršanu ēkām, kas atrodas uz zemes vienības /“Nosaukums”/ /kadastra apzīmējums/ Ķoņu 
pagastā, Valmieras novadā. 
 
Faktu konstat ējums un l ēmuma pamatojums 
 
Skatot jautājumu, Pašvaldības dome konstatē, ka: 
 
1. atbilstoši Vidzemes rajona tiesas Ķoņu pagasta zemesgrāmatu nodalījuma aktuālajai 

informācijai nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, /kadastra Nr./, atrodas Ķoņu pagastā, 
Valmieras novadā zemes īpašniece ir /Vārds Uzvārds/. Īpašums sastāv no vienas zemes 
vienības /kadastra apzīmējums/ 0,0576 ha kopplatībā; 

2. pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem (turpmāk – NĪVKIS) uz 
zemes vienības ar /kadastra apzīmējumu/ atrodas divas ēkas un būves ar /kadastra 
apzīmējums/ (dzīvojamā māja) un /kadastra apzīmējums/ (saimniecības ēka), kurām noteikts 
tiesiskais valdītājs /Vārds Uzvārds/ (½ domājamās daļas). Ēkām un būvēm nav piešķirts 
nosaukums un adrese; 

3. pamatojoties uz Valsts valodas likuma 18.pantu un Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumiem 
Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 2.8., 8., 9., 15. un 32.punktiem, iesniedzējs lūdz piešķirt 
nosaukumu un adresi ēkām un būvēm ar /kadastra apzīmējums/  un /kadastra apzīmējums/, 
kuras atrodas uz zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/. 

Lēmums 
 
Ņemot vērā konstatētos faktus, iepriekš minēto un Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās 
sēdes 16.12.2021. atzinumu, 

 
 



Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, 
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, 
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 
 

ēkām un būvēm ar /kadastra apzīmējums/ un /kadastra apzīmējums/, kuras atrodas uz 
zemes vienības ar /kadastra apzīmējums/ piešķirt nosaukumu /“Nosaukums”/ un adresi 
/“Nosaukums”/, Ķoņu pagasts, Valmieras novads, LV-4240. 
 
Piemērot ās ties ību normas 
 
1. Valsts valodas likuma 18.pants; 
2. Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 2.8., 8., 9., 15. un 

32.punkts. 
 

Izvērtētā dokument ācija 
 
Personas iesniegums par ēku un būvju nosaukuma /“Nosaukums”/ un adreses /“Nosaukums”/, 
Ķoņu pagasts, Valmieras novads, LV-4240 piešķiršanu (Pašvaldībā saņemts 25.11.2021. un 
reģistrēts ar Nr.4.1.83/21/1604). 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


