RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE
Reģistrācijas Nr. LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805;
e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv

Rīgā
06.10.2014.

Nr. BV-14-12351-nd

Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums
zemes vienību un ēku adrešu maiņai un
piešķiršanai Iļģuciema, Imantas un Kleistu
apkaimē
Pamatojoties uz Rīgas domes 04.04.2014. saistošo noteikumu Nr. 114 „Rīgas pilsētas
pašvaldības nolikums” 162.5 punktu, ja par adrešu piešķiršanu, mainīšanu, precizēšanu vai
likvidēšanu tiek rīkota publiskā apspriešana, Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde)
veic saņemtajās aptaujas anketās izteikto viedokļu apkopošanu.
Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu
Iļģuciema, Imantas un Kleistu apkaimē tika rīkota no 01.09.2014. līdz 22.09.2014.,
pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu Nr. BV-14-713-ls (publicēts laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” 2014. gada 1. septembrī, Nr. 171 (5231)). Publiskās apspriešanas sanāksme
notika 2014. gada 18. septembrī. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas astoņas aptaujas
anketas un viens iesniegums.
Publiskajā apspriešanā izteikto viedokļu apkopojums
Nr.
p.k.
1.

2.

Adresācijas objekta
kadastra
apzīmējums
0100 067 2067 001

0100 067 2067 001,
0100 067 2067

Esošā
adrese

Respondenta viedoklis par
adreses maiņu

Būvvaldes viedoklis par adreses maiņu

Palangas
iela 6

Mājā ar konkrēto adresi
dzīvo jau vairāk kā 50
gadus un ir apmierināta ar
esošo adresi.
Ēka ir izvietota gar esošo
Palangas ielu, bet gar Garo
ielu tā ir izvietota ar sānu.
Pie tam Garā iela beidzas
pirms ēkas Palangas ielā 6,
un tālāk ir gājēju zona pie
bērnu dārza (Buļļu 33).
Tas viss apgrūtinās ēkas
meklēšanu pēc jaunās
adreses. Būs jātērē laiks
izmaiņām visos darba
līgumos (3 darba vietās),
bankās (3), privātā dzīve
arī būs apgrūtināta, jo
sūtījumi no draugiem
ārzemēs, veikalu katalogi
utt. var tikt pazaudēti.

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009.
noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” (turpmāk – Adresācijas
noteikumi) 21. pantu pilsētu un ciemu
teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru
piešķir saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt. Pie
pastāvošajiem apstākļiem ir secināms ka
pie ēkas ar adresi Palangas iela 6, Rīga ar
transportu var piekļūt vienīgi no Garās
ielas puses iebraucot iekšpagalmā, un visas
ieejas ēkā ir vērstas uz iekšpagalma pusi.
Pie ēkas var piekļūt arī no Palangas ielas
puses pa gājēju ceļiem, bet, lai nokļūtu ēkā
ir jāiet caur pagalmu. Vērtējot operatīvo un
komunālo dienestu darbības īpatnības,
tāpat arī orientēšanās nodrošināšanu
pilsētvidē, ir vērā ņemams apstāklis, ka
nokļūšana ēkā, izmantojot transporta
līdzekļus, ir būtiska, taču pie

Palangas
iela 6

1

3.

0100 067 2067 001,
0100 067 2067

Palangas
iela 6

4.

0100 067 2067 001,
0100 067 2067

Palangas
iela 6

5.

0100 067 2067 001,
0100 067 2067

Palangas
iela 6

6.

0100 067 2067 001

Palangas
iela 6

Rīgas dome atbildību par
to, ka jāziņo par adreses
maiņu radiem, draugiem
un iestādēm neuzņemsies,
bet pārliks uz pašiem.
Ēka ir izvietota gar esošo
Palangas ielu, bet gar Garo
ielu tā ir izvietota ar sānu.
Pie tam Garā iela beidzas
pirms ēkas Palangas ielā 6,
un tālāk ir gājēju zona pie
bērnu dārza (Buļļu 33).
Tas viss apgrūtinās ēkas
meklēšanu pēc jaunās
adreses. Būs jāmaina
daudz dokumentu
(piemēram, darba līgumu,
līgumu ar banku u.c.), bet
to visu būs jādara pašam.
Tas prasa daudz laiku,
spēku un dažas
organizācijas par
izmaiņām līgumā var
pieprasīt komisijas naudu.
Kā arī tiek saņemti daudz
sūtījumi no interneta un ar
to varot rasties problēmas.
Ēka ir izvietota gar esošo
Palangas ielu, bet gar Garo
ielu tā ir izvietota ar sānu.
Pie tam Garā iela beidzas
pirms ēkas Palangas ielā 6,
un tālāk ir gājēju zona pie
bērnu dārza (Buļļu 33).
Tas viss apgrūtinās ēkas
meklēšanu pēc jaunās
adreses.
Ēka ir izvietota gar esošo
Palangas ielu, bet gar Garo
ielu tā ir izvietota ar sānu.
Pie tam Garā iela beidzas
pirms ēkas Palangas ielā 6,
un tālāk ir gājēju zona pie
bērnu dārza (Buļļu 33).
Tas viss apgrūtinās ēkas
meklēšanu pēc jaunās
adreses.
Ēka atrodas paralēli
Palangas ielai un ēkai
Palangas ielā 1. Ēkai
piesaistītais zemes gabals
(0100 067 2067) robežojas
tikai ar Palangas ielu.
Piedāvātais variants,
pārsaistot adreses uz Garo
ielu, arī radīšot problēmas
atrast vajadzīgo numuru, jo
iezīmētā Garās ielas trase
arī nav caurbraucama.
Tāpēc nebūtu
nepieciešamība mainīt
labskanīgu adreses
nosaukumu „Palangas
2

pastāvošajiem lietas faktiskajiem
apstākļiem ir secināms, ka ēkas
novietojums nodrošina pietiekoši labu
savstarpēju adresācijas objektu
pārredzamību un iespēju orientēties
apvidū. Līdz ar to, vērtējot pastāvošo
adresāciju un Adresācijas noteikumu
21.punkta prasības, ir secināms, ka ēkai
var tikt piešķirts adreses numurs saistībā ar
abiem ielu nosaukumiem. Novērtējot līdz
šim lietotās adreses praktiskumu un
ieguvumu, kas tiktu nodrošināts, samainot
adreses numuru ar piesaisti Garajai ielai, ir
iespējams ņemt vērā arī ēkas īpašnieku
izteikto viedokli un nemainīt ēkas adresi,
nodrošinot adresācijas stabilitāti.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir lietderīgi
ņemt vērā īpašnieku izteikto viedokli un
atzīt to par pamatotu, un zemes vienībai un
ēkai adresi nemainīt, jo īpašniekiem ir
iespēja jebkurā laikā vērsties Būvvaldē un
lūgt veikt adreses maiņu ar piesaisti
Garajai ielai.

7.

0100 067 2067

Palangas
iela 6

8.

Nav norādīts

Grīvas iela
11k-17

9.

Nav norādīts

Akāciju
iela 2C

iela” uz ne tik labskanīgo
„Garā iela”.
Cilvēkiem būs grūti
pārorientēties uz citu ielas
nosaukumu, kā arī daudzi
nemaz nezinās par ielas
nosaukuma maiņu, un tas
radīs problēmas.
Visu laiku ir dzīvojis
Grīvas ielas adresē un kā
problēmu norāda, ka tagad
būs jāmaina visi
dokumenti zemesgrāmatu, līgums ar
banku. Par visiem
dokumentiem būs jāmaksā
un visur noteikti būs
nepieciešamas izziņas, kas
nebūs bez maksas.
Lūdz izvērtēt iespēju
pārnumurēt Akāciju ielā
visus numurus, jo ir
izveidojusies situācija, ka
ielas vidū atrodas pāra
skaitlis 2 un uz ielas
sākumu numerācija
iespējama tikai ar burtiem.

Vadītājs

Dokumentu juridiskā spēka likuma
4. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
dokumentā jāiekļauj dokumenta autora
nosaukumu, dokumenta datumu un
parakstu.
Ņemot vērā, ka iesniegtā anketa nav
parakstīta, tai nav juridiskā spēka un
Būvvalde nevar pārbaudīt un noskaidrot
personas tiesības izteikties par anketā
minēto adresācijas objektu. Līdz ar
iepriekš minēto, personas izteiktais
viedoklis nav vērtējams un ir noraidāms kā
nepamatots.
Lai pārnumurētu visus Akāciju ielas
numurus, ir nepieciešams pamatojums, kas
līdzsvaro un atsver sabiedrības ieguvumu
no ielas pārnumurēšanas un privātpersonu
tiesību aizskārumu un tiem radītajiem
materiālajiem zaudējumiem. Būvvaldes
ieskatā pie pastāvošajiem lietas
faktiskajiem apstākļiem pārnumurēt visus
adresācijas objektus, kuriem adreses
piešķirtas saistībā ar Akāciju ielu, nav
samērīgi, jo esošais un potenciālais
adresācijas objektu skaits pie ielas ir
samērā neliels. Esošās adreses atbilst
Adresācijas noteikumu prasībām, un
adresācijas objektiem, kuriem adreses vēl
būs jāpiešķir, adreses numurus varēs
piešķirt adresācijas noteikumu 20.punkta
kārtībā.
Ņemot vērā, ka adreses numuru
papildināšana ar latviešu alfabēta lielo
burtu vai korpusa numuru ir tiesiska un
nodrošina Adresācijas sistēmai noteikto
mērķu sasniegšanu, tad personas izteiktais
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots un
Akāciju ielas adresēm pārnumurēšana,
izmantojot vienīgi adrešu numurus bez
burtiem, nav veicama.

/parakstīts/

Strupe 67012082
Smeķe 67105686

3

I. Vircavs

