CIEMU NOSAUKUMU PRECIZĒŠANA UN LABOŠANA
Lai arī pēdējos gados ciemu nosaukumi stabilizējas, kopumā vēl ir daudz tādu nosaukumu, kurus nepieciešams vai vēlams precizēt un labot. Oficiālajos ciemu nosaukumos nebūtu
pieļaujamas acīmredzamas kļūdas, kas radušās slāviskās rakstības iespaidā vai ierēdņu nekompetences dēļ. Nosaukuma oficiālo pieraksta formu vēlams tuvināt vietējo iedzīvotāju lietotajai, ievērojot arī izloksnes īpatnības, jo tās parāda katra novada savdabību, nereti tām ir
ilgas lietojuma tradīcijas, kas vietas ļauj identificēt vēstures dokumentos. Nesagrozītas izlokšņu formas ir vērtīgs materiāls lingvistiskiem pētījumiem. Šajā nodaļā ievietotā informācija
būs noderīga pašvaldību darbiniekiem ciemu nosaukumu precizēšanā.
Saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu“ 12. pantu1 apdzīvotās vietas ieskaita ciema kategorijā vai izslēdz
no tās attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība. Tāpat arī ciemu nosaukumu piešķiršana vai
maiņa ietilpst pašvaldības kompetencē (18. pants2). Pieņemot lēmumu par ciema nosaukuma
maiņu vai precizēšanu, saskaņā ar minēto likumu un MK 27.08.2002. noteikumiem Nr. 384
„Adresācijas noteikumi“ lēmuma kopija vai izraksts no tā divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas jāiesniedz Valsts zemes dienestā izmaiņu veikšanai Valsts adrešu reģistrā.
Saskaņā ar MK 22.08.2000. noteikumiem Nr. 294 „Par vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu“ vietvārdi ir juridiski identi, ja to rakstībā ir „tikai tādas atšķirības, kas izriet no
dažādu laikposmu pareizrakstības normām un pieraksta tradīcijām“3, vai „atšķirības, kuru rašanās
saistīta ar vietvārda pieraksta formas precizēšanu“4. Juridiski identi ir arī viena un tā paša ģeogrāfiskā objekta nosaukumi gadījumos, kad tie „nomainījuši viens otru oficiālā pārdēvēšanā“5. Savukārt, „ja vietvārda pieraksta forma tiek precizēta, īpašumtiesību dokumentos un personu apliecinošos dokumentos vietvārdu pierakstu nemaina, ja vien to nepieprasa dokumenta īpašnieks vai
personu apliecinoša dokumenta turētājs. Vietvārda precizēto formu lieto visos pēc precizēšanas
sastādītajos dokumentos“6.
Arī MK 27.08.2002. noteikumu Nr. 384 „Adresācijas noteikumi“ 27. punkts nosaka, ka gadījumos, kad adresācijas objekts ir oficiāli pārdēvēts (t. i., attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi
lēmumu) vai arī precizēta pieraksta forma atbilstoši „Adresācijas noteikumu“ prasībām, iepriekšējais nosaukums vai numurs juridiski ir identisks jaunajam vai precizētajam nosaukumam vai numuram. Pēc pārdēvēšanas vai pieraksta formas precizēšanas lieto jauno nosaukumu vai numuru.
Tomēr pēc ciema nosaukuma precizēšanas vai maiņas attiecīgajā ciemā dzīvojošās (dzīvesvietu deklarējušās) fiziskās personas vai personas, kam tur reģistrēti īpašumi, kā arī juridiskās
personas var izjust zināmas grūtības nosaukumu atšķirīgo pierakstu dēļ dažādos dokumentos. Lai
novērstu šāda rakstura grūtības, par precizējumiem vai maiņām pašvaldībai ir jāinformē personas,
kuras tās skar, nepieciešamības gadījumā izsniedzot lēmuma kopiju vai izrakstu.
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