Uzsākta publiskā apspriešana Raiņa ielas pārdēvēšanai par
Z.A. Meierovica ielu
Durbes novada dome saņēma biedrības “Durbes novada seniori” iesniegumu ar
ierosinājumu Durbes pilsētā esošajai Raiņa ielai mainīt nosaukumu uz vēsturisko ielas
nosaukumu - Zigfrīda Annas Meierovica iela.
Durbes pilsētas dome 1931.gadā lēma par ielas pārsaukšanu par Z. A.
Meierovica ielu, jo divdesmitā gadsimta divdesmito gadu beigās, Latvijas valdība
rosināja pašvaldības iemūžināt to varoņu vārdus, kas veltījuši savu mūžu Latvijas
idejai.
1931.gada 24.augustā Durbes pilsētas dome Liepājas ielu, kādreiz sauktu arī par
Jelgavas ielu pārdēvēja par Z. A. Meierovica ielu. Padomju varas laikā 1940.gada
oktobrī ar Durbes pilsētas izpildkomitejas lēmumu Z. A. Meierovica iela pārdēvēta par
Raiņa ielu.
Lai noskaidrotu Durbes pilsētas, novada un citu iedzīvotāju viedokli par Raiņa
ielas pārdēvēšanu par Z. A. Meierovica ielu un nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību
lēmuma pieņemšanā Durbes novada pašvaldība rīkos publisko apspriešanu.
Durbes novada iedzīvotāji savu viedokli un priekšlikumus var izteikt aizpildot
aptaujas anketu, kura ievietota Durbes novada pašvaldības maija mēneša bezmaksas
informatīvajā izdevumā “Durbes novada vēstis”, kā arī aptaujas anketu iespējams
saņemt Durbes novada domē, pagastu pārvaldēs vai pašvaldības mājas lapā
www.durbe.lv.
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No 2018.gada 4.jūnija līdz 2018.gada 3.jūlijam rīkot publisko apspriešanu par
Raiņa ielas pārdēvēšanu par Z. A. Meierovica ielu (Aptaujas anketu
aizpildīšanas un iesniegšanas laiks).
Publiskajā apspriešanā var piedalīties ikviens interesents, kurš vēlas izteikt savu
viedokli par publiskajai apspriešanai nodoto jautājumu.
2018.gada 28.jūnijā, plkst.18.00 organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi
Durbes kultūras namā, Skolas ielā 5, Durbē, Durbes novadā.
Publiskās apspriešanas aptaujas rezultātus apkopot un viena mēneša laikā
publicēt Pašvaldības mājaslapā www.durbe.lv un bezmaksas informatīvajā
izdevumā “Durbes novada vēstis”.

Informācijai!
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 32.punkts nosaka: “Ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta
pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros
lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to
paredz speciālais normatīvais akts”. Attiecībā uz zemesgrāmatu apliecībām, īpašuma
unikālais identifikators ir kadastra numurs, kas adreses maiņas gadījumā mainīts netiek.
Pēc adrešu maiņas informācija tiek nodota Valsts zemes dienestam, kas ir Valsts adrešu
reģistra turētājs. Zemesgrāmata saņem datus par īpašuma sastāvu un sastāvā esošo
objektu adresēm bez īpašnieku starpniecības, uzreiz no Valsts adrešu reģistra, kā
rezultātā automātiski tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas par adresi. Tātad – ja adrese
ir mainīta, tad Zemesgrāmatā adreses pieraksts mainās automātiski. Valsts adrešu
reģistra informāciju savā darbā izmanto arī visi operatīvie dienesti un valsts iestādes,
tādēļ īpašniekam tie par adreses maiņu nav jāinformē. Izņēmums ir Uzņēmumu reģistrs,
kuru komersantam ir jāinformē par adreses maiņu, iesniedzot iesniegumu (adreses
maiņa Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas, ja pašvaldība par adreses maiņu ir pieņēmusi
lēmumu).
Mainot ielas nosaukumu, kadastrā nepieciešams aktualizēt datus par nekustamā
īpašuma nosaukumu. Pēc nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai kadastra
subjekta pieprasījuma Valsts zemes dienesta 5 darba dienu laikā sagatavo un izsniedz
apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju kadastrā. Maksa par iepriekš
norādīto pakalpojumu ir 9,25 EURO. Īpašuma nosaukuma maiņas aktualizācija ir
nepieciešama, lai īpašuma nosaukums sakristu ar īpašuma adresi, tādējādi neradot
iespējamus pārpratumus saistībā ar īpašumu, taču īpašniekam, tiesiskajam valdītājam
vai kadastra subjektam nav pienākuma obligāti veikt nosaukuma maiņas aktualizāciju.

