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21.§.Par ciema nosaukuma precizēšanu. 

 

Ziņo:I.Bernats 

 

Izskatot Valsts valodu centra 2019.gada 18.februāra Atzinumu Nr. 1-16.1/25 

“Par oficiālā vietvārda rakstības formas precizēšanu un adreses noteikšanu 

nekustamajam īpašumam”, kas Inčukalna novada domē reģistrēts 2019.gada 

18.februārī ar Nr. ND/3-4/19/SJ-231, 

Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komiteja konstatēja, ka 

Inčukalna pagasta padome 1999.gada 10. februārī ar lēmumu Nr.8 “Par ciemu statusu 

piešķiršanu apdzīvotām vietām un ciemu nosaukumu precizēšanu” ir noteikusi 

Inčukalna pagastā apdzīvotas vietas statusu Meža miers.  

Valsts valodu centra 2019.gada 18.februāra Atzinumā norādīts, ka ciema Meža 

miers nosaukums ir oficiālais vietvārds, kuram ir jāprecizē nosaukuma rakstības 

forma, proti, arī otrs vārds rakstāms ar lielo sākumburtu, jo vārds miers šajā 

nosaukumā ir lietots pārnestā nozīmē. Pareizā ciema nosaukuma rakstības forma ir 

Meža Miers. Ja vietvārda rakstības forma tiek precizēta, īpašumtiesību dokumentos 

un personu apliecinošos dokumentos vietvārda ierakstu nemaina, ja vien to nepieprasa 

dokumenta īpašnieks vai personu apliecinoša dokumenta turētājs. Visos pēc 

precizēšanas sastādītajos dokumentos lieto vietvārda precizēto rakstības formu. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 

pirmo daļu, nosaukumus ciemiem piešķir un ciemus pārdēvē attiecīgā novada dome. 

Minētā likuma trešā daļa noteic, ka lēmumu par nosaukumu vai numuru piešķiršanu, 

maiņu vai apstiprināšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā 

parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam. 

Saskaņā ar Valsts valodu centra 2003. gada 7.maija ieteikumu “Par ciemu, 

viensētu, ēku un citu vietu nosaukumu (vietvārdu) veidošanu, rakstību un lietošanu 

oficiālos dokumentos” II sadaļas 2.3. apakšpunktu nosaukuma otrais (arī 

trešais) vārds rakstāms ar lielo burtu, ja vārds lietots pārnestā nozīmē un jau sākotnēji 

nav adekvāti apzīmējis nosauktā objekta tipu vai funkcionēšanas veidu.  

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra 

noteikumu Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” 3., 5., 16
1
.; 21.; 29.; 30.; 35.; 37. 

punktu, kas nosaka vietvārdu veidošanas pamatprincipus, piešķiršanas un 

apstiprināšanas kārtību,  
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A.Nalivaiko lūdz balsot. 

Atklāti balsojot: PAR „13” balsis  I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, 

A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, S.Rozīte, 

J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav, 

Dome nolemj: 

1. Precizēt Inčukalna novada, Inčukalna pagasta ciema Meža miers nosaukumu 

izsakot tā nosaukumu šādā redakcijā – Meža Miers. 

2. Uzdot Inčukalna novada domes Kancelejai lēmumu piecu darba dienu laikā 

pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz e-

pasta adresi: riga@vzd.gov.lv.  

3. Uzdot Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītājam piecu 

darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas publicēt pašvaldības tīmekļvietnē 

www.incukalns.lv un informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis” paziņojumu par 

pieņemto lēmumu.  
 

Domes priekšsēdētājs                           (personiskais paraksts)                      A.NALIVAIKO 
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Inčukalna novada domes 
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