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LĒMUMS 

Ķegumā 
 
 
2020.gada 21.oktobrī                              Nr.KND1-3/20/324 

                                                                                                      (protokols Nr.25, 11.§) 
 

Par Kuģu ielas posma nosaukuma maiņu 
 

        Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumi Nr.361 ”Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas 
un uzskaites kārtība” nosaka pašvaldību ielu un ceļu reģistrācijas un uzskaites kārtību, kā arī 
grozījumu izdarīšanas nosacījumus pašvaldību ielu un ceļu reģistrā. 
       Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr.698 ”Adresācijas noteikumi” nosaka 
nekustamo īpašumu adresācijas sistēmas pamatprincipus, tajā skaitā adrešu piešķiršanas 
kārtību pilsētu un ciemu teritorijās. Adresācijas noteikumu 14.punkts nosaka, ka pilsētu un 
ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru 
ar piesaisti ielas nosaukumam, bet 17.punkts reglamentē apbūvei paredzētu zemes vienību un 
ēku numuru secības izvēli.  
       Esošās jau piešķirtās adreses Kuģu ielā augošā secībā sākas no Kuģu ielas krustojuma 
ar Lāčplēša ielu virzienā uz krustojumu ar Rīgas ielu, kā rezultātā ielas posmā ar zemes 
gabala kadastra apzīmējumu 7409 002 0087 adrešu piešķiršana atbilstoši Ministru kabineta 
08.12.2015. noteikumu Nr.698 ”Adresācijas noteikumi” prasībām faktiski nav iespējama. Lai 
nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu nekustamo īpašumu adresācijas iespēju šajā ielas 
posmā, tam piešķirams cits ielas nosaukums. Tā kā šajā ielas posmā nav piešķirtas adreses 
nevienam adresācijas objektam, esošo adrešu maiņa saistībā ar ielas posma nosaukuma maiņu 
nav nepieciešama.  
         Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.361 ”Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas 
un uzskaites kārtība” 11.punkts paredz, ka gadījumos, kad tiek mainīts ielas nosaukums, 
pašvaldība viena mēneša laikā pēc attiecīgā dokumenta pieņemšanas sagatavo un iesniedz 
valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu 
un ielu reģistrā. 

Ņemot vērā 2020.gada 21.oktobra Tautsaimniecības un attīstības lietu komitejas 
atzinumu;  

Balsojot ar 11 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Kristaps 
Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Ilmārs Zemnieks, Tadeušs Vaļevko), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Nekustamā īpašuma Iela, Ķegums, Ķeguma nov., kadastra Nr. 7409 002 0083, zemes 
vienībai Kuģu iela, kadastra apzīmējums 7409 002 0087, platība 2328 m2, mainīt 
nosaukumu uz jaunu nosaukumu – Spīdolas iela. (grafiskais pielikums). 

2. Noteikt, ka ar Spīdolas ielu saistītie adresācijas numuri piešķirami augošā kārtībā, sākot 
no Spīdolas ielas krustojuma ar Liepu aleju.  



 

 
 

3. Pašvaldības izpilddirektora vietniekam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt 
izmaiņu veikšanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā. 

4. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu, Valsts zemes dienesta Rīgas  
reģionālajai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai un Ķeguma novada būvvaldei, 
izpilddirektora vietn. U. Kokinam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā 
no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV - 1007. 

 

Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)                                     R.Ūzuls 
26.10.2020. 
datums 
 


