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
22.10.2015.

Nr. BV-15-15248-nd

Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums
zemes vienību un ēku adrešu maiņai un
piešķiršanai Atgāzenes, Bieriņu, un Torņakalna
apkaimē, Usmas un Gardenes ielās
Pamatojoties uz Rīgas domes 01.03.2011. 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
Atgāzenes, Bieriņu, un Torņakalna apkaimē, Usmas un Gardenes ielās tika rīkota no
10.08.2015. līdz 07.09.2015., pamatojoties uz Būvvaldes 06.08.2015. lēmumu Nr. BV-1510714-nd (publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2015. gada 10.augustā, Nr. 154 (5472)).
Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2015. gada 3.septembrī. Publiskās apspriešanas
laikā tika saņemta astoņdesmit viena aptaujas anketa un astoņi iesniegumi.
Adresācijas sistēmas normatīvais regulējums noteikts ar Ministru kabineta 03.11.2009.
noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas
noteikumi).
Publiskajā apspriešanā izteikto viedokļu apkopojums
1.tabula
Nr.
p.k.

1

Adresācijas objekta
kadastra
apzīmējums
0100 064 0358 001,
0100 064 0359 001,
0100 064 0047 001,
0100 064 0046 001,
0100 064 0143 001,
0100 064 0478 001,
0100 064 0142 001,
0100 064 0023 009,
0100 064 0023 007,
0100 064 0023 005,
0100 064 0024 001,
0100 064 0024 002,
0100 064 0024 003,
0100 064 2921 001,
0100 064 2921 002,
0100 064 2080 001,

Esošā
adrese
Dārza iela
15A,
Dārza iela
15B,
Dārza iela
17,
Dārza iela
19,
Dārza iela
19B,
Dārza iela
21,
Dārza iela
21A,
Dārza iela
23,

Respondenta
viedoklis par
adreses maiņu

Būvvaldes viedoklis par adreses maiņu

Neatbalsta
adresācijas maiņu.
Respondents
norāda, ka nav
labi mainīt
nosaukumu ielai
ar vairāk nekā 100
gadu vēsturi.

Sniegtais viedoklis par neatbalstīšanu
veikt adrešu maiņu pats par sevi nedod
Būvvaldei pamatu adresācijas izmaiņu
neveikšanai, Jo Būvvaldei ir jāizpilda
normatīvo aktu prasības adrešu maiņai,
gadījumā, ja administratīvajā teritorijā
ir notikušas izmaiņas hierarhiski
augstākā adresācijas objektā.
Adresācijas noteikumu 11. un 21.
punkts nosaka Būvvaldei pienākumu
veikt adrešu maiņu piesaistot ēku
adrešu numurus ielai, kas ir tuvākā no
kuras ir iespējama piekļuve pie
adresācijas objekta.
Izteiktais viedoklis par nepiekrišanu
ielas nosaukuma pārdēvēšanai aŗi

1

0100 064 0353 001,
0100 064 0169 001,
0100 064 0273 001,
0100 064 0148 001,
0100 064 0148 005

2

01009158549

Dārza iela
32,
Dārza iela
32A,
Dārza iela
34/36,
Dārza iela
36,
Dārza iela
38,
Dārza iela
42,
Dārza iela
46,
Dārza iela
48,
Dārza iela
50,
Dārza iela
52

Dārza iela
38

Neatbalsta
adresācijas maiņu.
Respondents
norāda, ka
radīsies
sarežģījumi un
izdevumi sakarā
ar uzņēmumu
juridisko adrešu
maiņu Uzņēmumu
reģistrā.
2

nevar ietekmēt adrešu maiņu, jo
atbilstoši Lēmumam publiskās
apspriešana ir rīkota par adrešu maiņu
adresācijas objektiem nevis par ielas
nosaukuma pārdēvēšanu. Savas
pretenzijas par ielas nosaukuma
pārdēvēšanu personai ir jāvērš pret
attiecīgo lēmumu, ar kuru nosaukums
ir pārdēvēts.
Būvvalde paskaidro, ka vēsturisku
notikumu rezultātā Dārza iela sastāvēja
no atsevišķām savstarpēji nesaistītām
divām daļām, kas apgrūtina
orientēšanās iespējas pilsētas teritorijā.
Sabiedrības interesēs pilsētas teritorijā
ir jāveido un jāievieš adresācijas
sistēma, kas atbilsts adresācijas
sistēmas pamatprincipiem un
nodrošina operatīvu un nekļūdīgu
orientēšanos pilsētā. Adresācijas
noteikumu 6.1. apakšpunktā ir
noteikts, ka adreses administratīvajā
teritorijā nedrīkst atkārtoties, atbilstoši
Adresācijas noteikumu 2.7.
apakšpunktam iela ir adresācijas
objekts un tās adrese ir attiecīgi tās
nosaukumus konkrētajā
administratīvajā teritorijā. Pastāvot
divām ielām dažādās vietās ar vienu un
to pašu nosaukumu netiek izpildīti
adresācijas sistēmas pamatprincipi.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 20. punktu tikai
dome var piešķirt nosaukumus ielām,
parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt
tos.
Ielas pārrāvuma dēļ Dārza iela
sastāvēja no diviem posmiem - posms
no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai 16
un posms no Dzirciema ielas 23 līdz
Jūrmalas gatvei. Atbilstoši Rīgas
domes 07.07.2015. lēmumam Nr.2778
„Par Dārza ielas posma pārdēvēšanu
par Usmas ielu un grozījumu Rīgas
domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536”
ielas posmu no Jūrmalas gatves līdz
ēkai Dzirciema ielā 23 pārdēvēja par
Usmas ielu.
Atbilstoši iepriekš minētajam personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots,
jo ārējā normatīvā akta normu izpilde
ir obligāta.
Būvvalde norāda, ja tiek mainīta
adrese objektam, kurā ir reģistrēts
uzņēmums, tad komersantam ir
jāinformē LR Uzņēmumu reģistrs par
adreses maiņu iesniedzot iesniegumu,
adreses maiņa LR Uzņēmumu reģistrā
ir bez maksas.
Tāpat Būvvalde norāda, ka atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām
personai, kas bauda vai vēlas baudīt
kādas lietas labumus, tam arī jānes ar
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0100 064 2921 001,
0100 064 2921

Dārza iela
38

Neatbalsta
adresācijas maiņu.
Respondents
norāda, ka
adresācijas maiņa
radīs haosu,
orientēšanās
grūtības,
nesamērīgi
apgrūtinās
uzliekot virkni
papildu
pienākumu, kas
prasa gan
administratīvu,
gan finansiālu
segumu un
tādejādi rada
zaudējumus.

3

šo lietu saistītie pienākumi, kā arī
trešās personas šai lietai vai tās dēļ
taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma
īpašniekam tāpat arī uzņēmumam, kas
darbojas nekustamajā īpašumā, kuram
ir veikta adreses maiņa pēc adreses
maiņas, ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem.
Personas norādītā atsauce uz viņaprāt
iespējamiem sarežģījumiem nevar būt
par priekšnosacījumu, lai adrešu maiņu
neveiktu. Adrešu maiņa ir veicama
visos gadījumos, kad tas ir
nepieciešams, lai nodrošinātu
sabiedrību ar normatīvajiem aktiem
atbilstošu adresācijas sistēmu pilsētas
teritorijā. Normatīvie akti neparedz
iespēju nemainīt adreses gadījumos,
kad adreses maiņas rezultātā kādai
personai būtu jāveic darbības, kas ir
saistītas ar jaunās adreses paziņošanu
kādai iestādei. Valsts pārvaldes
ietvaros informācija par izmaiņām
adresēs tiek nodota no Valsts adrešu
reģistra informācijas sistēmas un
informācijas aktualizēšana konkrētos
gadījumos notiek arī bez personas
starpniecības.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktie argumenti nevar ietekmēt
pieņemamo lēmumu un personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvaldei ir jāizpilda normatīvo aktu
prasības adrešu maiņai, gadījumā, ja
administratīvajā teritorijā ir notikušas
izmaiņas hierarhiski augstākā
adresācijas objektā. Adresācijas
noteikumu 11. un 21. punkts nosaka
Būvvaldei pienākumu veikt adrešu
maiņu piesaistot ēku adrešu numurus
ielai, kas ir tuvākā no kuras ir
iespējama piekļuve pie adresācijas
objekta.
Būvvalde paskaidro, ka vēsturisku
notikumu rezultātā Dārza iela sastāvēja
no atsevišķām savstarpēji nesaistītām
divām daļām, kas apgrūtināja
orientēšanās iespējas pilsētas teritorijā.
Sabiedrības interesēs pilsētas teritorijā
ir jāveido un jāievieš adresācijas
sistēma, kas atbilsts adresācijas
sistēmas pamatprincipiem un
nodrošina operatīvu un nekļūdīgu
orientēšanos pilsētā. Adresācijas
noteikumu 6.1. apakšpunktā ir
noteikts, ka adreses administratīvajā
teritorijā nedrīkst atkārtoties, atbilstoši
Adresācijas noteikumu 2.7.
apakšpunktam iela ir adresācijas
objekts un tās adrese ir attiecīgi tās
nosaukumus konkrētajā
administratīvajā teritorijā. Pastāvot
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Nav norādīts

Dārza iela
38

Neatbalsta
adresācijas maiņu.
Respondents
norāda, ka
publiskās
apspriešanas
sanāksmē
dalībnieki
norādīja, ka
Usmas ielu varētu
pārsaukt par
Jasmīnlejas ielu,
Jasmīnu ielu vai
4

divām ielām dažādās vietās ar vienu un
to pašu nosaukumu netiek izpildīti
adresācijas sistēmas pamatprincipi.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 20. punktu tikai
dome var piešķirt nosaukumus ielām,
parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt
tos.
Ielai bija pārrāvums, kā rezultātā
Dārza iela sastāvēja no diviem
posmiem - posms no Slokas ielas līdz
Dzirciema ielai 16 un posms no
Dzirciema ielas 23 līdz Jūrmalas
gatvei. Atbilstoši Rīgas domes
07.07.2015. lēmumam Nr.2778 „Par
Dārza ielas posma pārdēvēšanu par
Usmas ielu un grozījumu Rīgas domes
03.02.1998. lēmumā Nr.5536” ielas
posmu no Jūrmalas gatves līdz ēkai
Dzirciema ielā 23 pārdēvēja par Usmas
ielu.
Personas viedoklis, ka izmaiņas radīs
haosu, orientēšanās grūtības,
nesamērīgi apgrūtinās iedzīvotājus,
nevar tikt atzīts par pamatotu un tas
nenodrošina tiesiskumu. Būvvaldes
ieskatā par tiesisku rīcību ir atdzīstama
rīcība, kas atbilst tiesību normām, to
būtībai un jēgai. Līdz ar to Rīgas
pilsētas teritorijā sabiedrības interešu
ievērošanai ir nepieciešams ieviest
adresācijas sistēmu, kas atbilst
adresācijas sistēmas pamatprincipiem.
Būvvalde papildus norāda, ka Usmas
ielas nosaukuma piešķiršana nodrošina
ērtāku orientēšanos pilsētā, jo pilsētā
vairs nepastāvēs divas atsevišķas ielas
ar vienu nosaukumu.
Būvvalde piekrīt, ka saistībā ar adreses
maiņu personai var rasties samērā
nelieli papildus izdevumi, taču
atbilstoši Civillikuma 863. pantā
noteiktajam īpašniekam ir jānes ar
īpašumu saistīti izdevumi, piemēram,
adreses numura zīmes izgatavošanas
un uzstādīšanas izmaksas, nekustamā
īpašuma nodoklis, kas ir jāapmaksā
katru gadu, līdz ar to secināms, ka
personas viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.
Izteiktais viedoklis par nepiekrišanu
ielas nosaukuma pārdēvēšanai nevar
ietekmēt adrešu maiņu, jo atbilstoši
Lēmumam publiskās apspriešana ir
rīkota par adrešu maiņu adresācijas
objektiem nevis par ielas nosaukuma
pārdēvēšanu. Savas pretenzijas par
ielas nosaukuma pārdēvēšanu personai
ir jāvērš pret attiecīgo lēmumu, ar kuru
nosaukums ir pārdēvēts.
Būvvalde paskaidro, ka vēsturisku
notikumu rezultātā Dārza iela sastāvēja
no atsevišķām savstarpēji nesaistītām

Mazo Dārza ielu.
Respondents
vaicā kādēļ adrese
no Dārza ielas
tiek mainīta uz
Usmas ielu un
kādēļ no pāra
numura uz nepāra
numuru, vai
adresei var
saglabāt pāra
numuru. Nav
publiski
pieejamas
informācijas,
kurai ēkai ir
adrese Usmas iela
10 un kura ir
Usmas iela.

5

divām daļām, kas apgrūtina
orientēšanās iespējas pilsētas teritorijā,
Sabiedrības interesēs ir pilsētas
teritorijā ir jāveido un jāievieš
adresācijas sistēma, kas atbilsts
adresācijas sistēmas pamatprincipiem
un nodrošina operatīvu un nekļūdīgu
orientēšanos pilsētā. Adresācijas
noteikumu 6.1. apakšpunktā ir
noteikts, ka adreses administratīvajā
teritorijā nedrīkst atkārtoties, atbilstoši
Adresācijas noteikumu 2.7.
apakšpunktam iela ir adresācijas
objekts un tās adrese ir attiecīgi tās
nosaukumus konkrētajā
administratīvajā teritorijā. Pastāvot
divām ielām dažādās vietās ar vienu un
to pašu nosaukumu netiek izpildīti
adresācijas sistēmas pamatprincipi.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 20. punktu tikai
dome var piešķirt nosaukumus ielām,
parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt
tos.
Tāpat publiskajai apspriešanai ir
nodota visa nepieciešamā informācija
par adresācijas objektiem un to
adresēm, papildus lēmuma tekstam,
kas publicēts LR oficiālajā laikrakstā
Būvvaldes interneta mājas lapā un
Pārdaugavas izpilddirekcijā kā arī
Būvvaldes klientu apkalpošanas centrā
ir nodrošināta iespēja iepazīties ar
visiem materiāliem tajā skaitā arī ar
kartogrāfiskajiem materiāliem, kur ir
redzami visi adresācijas objektu un to
plānotās adresācijas izmaiņas.
Lēmums par ielas nosaukuma
pārdēvēšanu ir publiski pieejams
interneta vietnē www.riga.lv.
Būvvalde paskaidro, ka ielai bija
pārrāvums, kā rezultātā Dārza iela
sastāvēja no diviem posmiem - posms
no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai 16
un posms no Dzirciema ielas 23 līdz
Jūrmalas gatvei. Atbilstoši Rīgas
domes 07.07.2015. lēmumam Nr.2778
„Par Dārza ielas posma pārdēvēšanu
par Usmas ielu un grozījumu Rīgas
domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536”
ielas posmu no Jūrmalas gatves līdz
ēkai Dzirciema ielā 23 pārdēvēja par
Usmas ielu.
Būvvalde papildus norāda, ka Usmas
ielas nosaukuma piešķiršana
nodrošinās ērtāku orientēšanos pilsētā.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu
11.punktam pēc ielas nosaukuma
piešķiršanas pašvaldības dome pieņem
lēmumu par adreses piešķiršanu,
precizēšanu vai maiņu, piesaistot
adreses jaunajam ielas nosaukumam.
Būvvalde norāda, ka jautājumā par
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0100 064 0024 002

Dārza iela
36

Neatbalsta
adresācijas maiņu.
Respondents
norāda, ka ir
apmierināta ar
esošo adresi,
adreses maiņa
apgrūtinās ēkas
atrašanu. Būs
jātērē laiks
izmaiņu veikšanai
dažādos līgumos,
būs jāpaziņo par
adreses maiņu
draugiem, radiem,
paziņām.

6

ielas nosaukuma maiņu respondentam
nepieciešams vērsties Rīgas domē.
Būvvalde vērš uzmanību, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu
19.1.apakšpunktam pilsētas ēku
numurus piešķir augošā secībā no
apdzīvotas vietas centra uz nomali,
ielas kreisajā pusē piešķirot nepāra
numurus, labajā pusē – pāra numurus.
Līdz ar to Usmas iela sākas pie
Jūrmalas gatves. Jānorāda, ka Usmas
ielas galā ir strupceļš, kas apgrūtinātu
orientēšanos ielā gadījumā, ja
numerācija sāktos no ielas strupceļa.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka ielai bija
pārrāvums, kā rezultātā Dārza iela
sastāvēja no diviem posmiem - posms
no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai 16
un posms no Dzirciema ielas 23 līdz
Jūrmalas gatvei. Atbilstoši Rīgas
domes 07.07.2015. lēmumam Nr.2778
„Par Dārza ielas posma pārdēvēšanu
par Usmas ielu un grozījumu Rīgas
domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536”
ielas posmu no Jūrmalas gatves līdz
ēkai Dzirciema ielā 23 pārdēvēja par
Usmas ielu.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu
11.punktam pēc ielas nosaukuma
piešķiršanas pašvaldības dome pieņem
lēmumu par adreses piešķiršanu,
precizēšanu vai maiņu, piesaistot
adreses jaunajam ielas nosaukumam.
Būvvalde papildus norāda, ka Usmas
ielas nosaukuma piešķiršana
nodrošinās ērtāku orientēšanos pilsētā
un vieglāku ēkas atrašanu pilsētvidē.
Tāpat Būvvalde norāda, ka atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām
personai, kas bauda vai vēlas baudīt
kādas lietas labumus, tam arī jānes ar
šo lietu saistītie pienākumi, kā arī
trešās personas šai lietai vai tās dēļ
taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma
īpašniekam, kuram ir veikta adreses
maiņa pēc adreses maiņas, ir jālieto
jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas
saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz
pašiem.
Personas norādītās problēmas ar
korespondences saņemšanu nevar
ietekmēt plānoto adrešu maiņu, jo
adreses piešķiršanas un maiņas
prasības nosaka Adresācijas
noteikumi, savukārt adreses lietošana
nav normatīvajos aktos reglamentēta
un personām ir iespējas brīvi izvēlēties
pasta adresi, uz kuru tā vēlās saņemt
pasta sūtījumu.
Līdz ar to personas viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
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Nav norādīts

Nav norādīts

Nav
norādīts

Neatbalsta
adresācijas maiņu.
Respondents
norāda, ka
piekļuve pie ēkas
nav no Jaunsaules
iela, bet gan no
Usmas ielas.

Nav
norādīts

Neatbalsta
adresācijas maiņu.
Respondents
norāda, ka pie
ēkas var ērti
piekļūt no Dārza
ielas un ielai
nosaukumu mainīt
nav vajadzības.
Norāda, ka no
Jaunsaules ielas
nav piekļuve,
labāk adresi
piešķirt no Usmas
ielas.
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Būvvalde no aptaujas anketā sniegtās
informācijas secina, ka adresācijas
objekts, par kuru tiek sniegts viedoklis
ir Dārza iela 36A.
Būvvalde norāda, ka atbilstoši
adresācijas noteikumu 21.punktam
adresi ēkai piešķir saistībā ar tuvāko
ielu, no kuras attiecīgajā daļā var
nokļūt. Būvvalde norāda, ka pie ēkas
var piebraukt gan no Jaunsaules ielas,
gan no Usmas ielas. Atbilstoši
Būvvaldes rīcībā esošajam
kartogrāfiskajam materiālam, lai ar
transportlīdzekli piebrauktu pie ēkas
no Jaunsaules ielas ir jāveic 125 metri,
bet no Usmas ielas - 430 metri.
Atbilstoši apstiprinātajam un spēkā
esošajam Rīgas pilsētas teritorijas
plānam un citiem kartogrāfiskajiem
materiāliem tuvākā iela, no kuras var
piekļūt pie objekta, ir Jaunsaules ielas.
Ņemot vēra augstāk minēto, personas
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde no aptaujas anketā sniegtās
informācijas secina, ka adresācijas
objekts, par kuru tiek sniegts viedoklis
ir Dārza iela 36A.
Būvvalde paskaidro, ka ielai bija
pārrāvums, kā rezultātā Dārza iela
sastāvēja no diviem posmiem - posms
no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai 16
un posms no Dzirciema ielas 23 līdz
Jūrmalas gatvei. Atbilstoši Rīgas
domes 07.07.2015. lēmumam Nr.2778
„Par Dārza ielas posma pārdēvēšanu
par Usmas ielu un grozījumu Rīgas
domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536”
ielas posmu no Jūrmalas gatves līdz
ēkai Dzirciema ielā 23 pārdēvēja par
Usmas ielu. Būvvalde papildus
norāda, ka Usmas ielas nosaukuma
piešķiršana nodrošinās ērtāku
orientēšanos pilsētā un vieglāku ēkas
atrašanu pilsētvidē.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu
11.punktam pēc ielas nosaukuma
piešķiršanas pašvaldības dome pieņem
lēmumu par adreses piešķiršanu,
precizēšanu vai maiņu, piesaistot
adreses jaunajam ielas nosaukumam.
Būvvalde norāda, ka atbilstoši
adresācijas noteikumu 21.punktam
adresi ēkai piešķir saistībā ar tuvāko
ielu, no kuras attiecīgajā daļā var
nokļūt. Būvvalde norāda, ka pie ēkas
var piebraukt gan no Jaunsaules ielas,
gan no Usmas ielas. Atbilstoši
Būvvaldes rīcībā esošajam
kartogrāfiskajam materiālam, lai ar
transportlīdzekli piebrauktu pie ēkas
no Jaunsaules ielas ir jāveic 125 metri,
bet no Usmas ielas - 430 metri.
Atbilstoši Būvvaldes rīcībā esošajiem

kartogrāfiskajiem materiāliem tuvākā
iela, no kuras var piekļūt pie objekta, ir
Jaunsaules ielas.
Ņemot vēra augstāk minēto, personas
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
8

9

10

0100 083 0163 002

0100 083 0163 001,
0100 083 0163 002

0100 106 0409 001

Robežu
iela 22

Robežu
iela 22

Cēres iela
65

Neatbalsta
adresācijas maiņu.
Respondenti
norāda, ka ēka ar
kadastra
apzīmējumu 0100
083 0163 002 ir
daļa no kopēja
īpašuma, kas
sastāv no zemes
gabala un otras
ēkas ar kadastra
apzīmējumu 0100
083 0163 001, kas
pieder vienam
īpašniekam.
Dotajā brīdī
notiek īpašuma
tiesību
atjaunošanas
process un mājas
numerācijas
maiņa var radīt
jaunas grūtības
tiesību
atjaunošanas
procesā, ka arī
ielas nosaukumu
maiņa vienai ēkai
no kopēja
īpašuma var radīt
problēmas.
Respondenti
norāda, ka
gadījumā, ja
mājas numerācijas
maiņa ir tik
nepieciešama, tad
respondentu
apmierina Robežu
iela 22A.
Respondenti
norāda, ka eksistē
māja ar adresi
Dzelzceļa iela 1A,
un šis īpašums
nav saistīts ar ēku
ar kadastra
apzīmējumu 0100
083 0163 002.
Neatbalsta
adresācijas maiņu.
Respondents
norāda, ka adreses
maiņa ir neloģiska
un ar adresi līdz
šim nav bijis
problēmas atrast.
8

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Valsts adrešu reģistra datiem gan ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 083
0163 002, gan ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 083 0163 001 ir
reģistrēta adrese Robežu iela 22, kas ir
pretrunā Adresācijas noteikumu 6.1.
apakšpunktam, kas nosaka, ka adreses
nedrīkst atkārtoties.
Ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 083
0163 001 tiek saglabāta esošā adrese,
bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
083 0163 002 tiek mainīta adrese uz
Dzelzceļa iela 1, jo
atbilstoši noteikumu 21.punktam ēkai
numuru piešķir saistībā ar tuvāko ielu
(Dzelzceļa iela), no kuras piekļūst
ēkai. Ņemot vērā iepriekš minēto, ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 083
0163 002 nevar piešķirt adresi Robežu
iela 22A. Tāpat Būvvalde norāda, ka
adrese Dzelzceļa iela 1 nav piešķirta
nevienam adresācijas objektam.
Turklāt adrese Dzelzceļa iela 1A ir
cits, nesaistīts adresācijas objekts.
Būvvalde norāda, ka adresācijas
maiņas tiks veikta pamatojoties uz
administratīvo aktu, kas tiks publicēts
Latvijas Republikas oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kurā
tiks norādīts adresācijas objekta
kadastra apzīmējums, kā arī esošā
adrese un piešķiramā adrese, turklāt šo
administratīvo aktu jebkura persona
varēs apskatīt. Līdz ar to Būvvalde
norāda, ka nav pamats uzskatīt, ka
īpašumtiesību atjaunošanas procesā
adresācijas maiņa problēmas radīs.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktie argumenti nevar ietekmēt
pieņemamo lēmumu un personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.

Būvvalde norāda, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 21.punktam
ēkai adresi piešķir saistībā ar tuvāko
ielu, no kuras var piekļūt adresācijas
objektam. Pie ēkas ar kadastra
apzīmējumu 0100 106 0409 001
piekļūst no Kursīšu ielas, ko apliecina
arī respondenta aptaujas anketā sniegtā

Norāda, ka
piekļūst no
Kursīšu ielas.

11

12

0100 107 0025 001

0100 107 0025 001,
0100 107 0025 003,
0100 107 0025

Vienības
gatve 115

Neatbalsta
adresācijas maiņu.
Respondents
norāda, ka
piedāvātie adrešu
varianti pilnībā
sajauc
numerācijas
loģisko secību:
sākumā Kaplavas
2C, pēc tam seko
Kaplavas 2D, pēc
tam Kaplavas 2
tad Kaplavas
2B.Kaplavas 2A
vispār nav.
Pārējiem lielajiem
apkārtējiem
objektiem
Maximai
(Vienības gatve
113), Statoilam
(Vienības gatve
109),Mcdonaldam
(Vienības gatve
115a), RS klientu
apkalpošanas
centram (Vienības
gatve 117) arī nav
tiešas
piebrauktuves no
Vienības gatves,
bet viņiem netiek
mainīta adrese.

Vienības
gatve 115

Neatbalsta
adresācijas maiņu.
Norāda, ka tāpat
kā Maximai
(Vienības gatve
113) un
McDonaldam
(Vienības gatve
115A), kuriem
adreses netiek
mainītas,
piebraukšana ir no
9

informācija.
Tā kā ēka ar kadastra apzīmējumu
0100 106 0409 001 atrodas starp
adresācijas objektiem ar adresēm
Kursīšu iela 4 un Kursīšu iela 2A, bet
adrese Kursīšu iela 2 jau ir piešķirta,
tad atbilstoši Adresācijas noteikumu
20.1.apakšpunktam ēkas numuru
papildina ar alfabēta lielo burtu un
adrese tiks mainīta uz Kursīšu iela 2B.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktie argumenti nevar ietekmēt
pieņemamo lēmumu un personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Civillikuma 994.pants nosaka, ka par
nekustama īpašuma īpašnieku
atzīstams tikai tas, kas par tādu
ierakstīts zemes grāmatās.
Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu
nodalījumam Nr.31026 uz lēmuma
pieņemšanas brīdi īpašuma tiesības uz
īpašumu, kurā ietilpst adresācijas
objekts, kuram paredzēta adreses
maiņa, pieder citai personai. Tāpat arī
atbilstoši Civillikuma 927. pantam ir
noteikts, ka īpašums ir pilnīgas varas
tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un
lietot to, iegūt no tās visus iespējamos
labumus, ar to rīkoties, līdz ar ko
vienīgi īpašniekam ir tiesības izteikt
viedokli par sev piederošo objektu.
Personai, kura nav attiecīgā objekta
īpašnieks, nepiemīt tiesības pārstāvēt
īpašnieka viedokli, izņemot, ja
īpašnieks personu ir īpaši pilnvarojis.
Būvvaldes rīcībā nav attiecīgs
pilnvarojums.
Būvvaldes ieskatā, pie pastāvošajiem
lietas apstākļiem ir viennozīmīgi
identificējama iela, no kuras iespējama
piekļuve adresācijas objektam un
sabiedrības interesēs būtiski ir pilsētas
teritorijā nodrošināt adresācijas
sistēmu kas atbilst visām prasībām, kas
noteiktas Adresācijas noteikumos
(21.punkts nosaka adrešu veidošanas
sasaisti ar ielas nosaukumu), kas ir
saistoša tiesību norma Būvvaldei.
Līdz ar to personas viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
Civillikuma 994.pants nosaka, ka par
nekustama īpašuma īpašnieku
atzīstams tikai tas, kas par tādu
ierakstīts zemes grāmatās.
Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu
nodalījumam Nr.31026 uz lēmuma
pieņemšanas brīdi īpašuma tiesības uz
īpašumu, kurā ietilpst adresācijas
objekts, kuram paredzēta adreses
maiņa, pieder citai personai. Tāpat arī
atbilstoši Civillikuma 927. pantam ir

Kaplavas ielas jeb
vēsturiski no
Vienības gatvei
paralēla atzara,
bez atsevišķa ielas
nosaukuma.
Respondents
norāda, ka
1. Piedāvātie
adrešu varianti
pilnībā sajauc
numerācijas
loģisko secību:
sākam ar
Kaplavas 2C, pēc
tam seko
Kaplavas 2D, pēc
tam Kaplavas 2,
tad Kaplavas 2B.
Kaplavas 2A
vispār nav.
Populistiskie
apgalvojumi, ka
tas nepieciešams
operatīvajiem
dienestiem, šajā
gadījumā
nedarbojas, jo
cilvēki meklēs
pēc loģiskā secībā
sarindotiem
numuriem. Līdz
ar to atrast adresi
būs daudz grūtāk
kā veco adresi.
2. Pasliktināsies
uzņēmējdarbības
vide:
a) samazināsies
uzņēmuma
prestižs, jo
atrasties uz mazas
ielas nav tas pats,
kas uz lielas;
b) kritīsies
objekta tirgus
vērtība, kamēr
nekustamā
īpašuma nodoklis
paliks tāds pats, jo
kadastra vērtību
neviens netaisās
mainīt;
c) samazināsies
klientu skaits un
apgrozījums, jo
viena daļa klientu
Latvijas un Rīgas
mērogā, izdzirdot
šādu nezināmu
vietu, izvēlēsies
citus veikalus ar
atpazīstamāku
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noteikts, ka īpašums ir pilnīgas varas
tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un
lietot to, iegūt no tās visus iespējamos
labumus, ar to rīkoties, līdz ar ko
vienīgi īpašniekam ir tiesības izteikt
viedokli par sev piederošo objektu.
Personai, kura nav attiecīgā objekta
īpašnieks, nepiemīt tiesības pārstāvēt
īpašnieka viedokli, izņemot, ja
īpašnieks personu ir īpaši pilnvarojis.
Būvvaldes rīcībā nav attiecīgs
pilnvarojums.
Būvvaldes ieskatā, pie pastāvošajiem
lietas apstākļiem ir viennozīmīgi
identificējama iela, no kuras iespējama
piekļuve adresācijas objektam un
sabiedrības interesēs būtiski ir pilsētas
teritorijā nodrošināt adresācijas
sistēmu kas atbilst visām prasībām, kas
noteiktas Adresācijas noteikumos
(21.punkts nosaka adrešu veidošanas
sasaisti ar ielas nosaukumu), kas ir
saistoša tiesību norma Būvvaldei.
Līdz ar to personas viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.

adresi;
3. Radīsies
papildus izdevumi
- UR dokumentu
sagatavošana,
kases aparātu
pārprogrammēšana, licenču,
uzņēmuma
dokumentu,
vizītkaršu maiņa
un tiesas,
advokātu
izdevumi un laiks,
kas patērēts, lai
piedzītu radušos
zaudējumus no
valsts. Norāda, ka
potenciālā atbilde
(atbilde, kādu
Būvvalde sniedz
citiem uz
iebildumiem par
zaudējumu
rašanos un
segšanu) no
civillikuma
863.punkta: „Kas
bauda vai vēlas
baudīt kādas lietas
labumus, tam arī
jānes ar šo lietu
saistītie
pienākumi, kā arī
trešās personas šai
lietai vai tās dēļ
taisītie izdevumi.”
ir izrauta no
konteksta un
neattiecas uz
šādiem
gadījumiem.
Civillikuma
865.punkts
paskaidro, kādos
gadījumos
zaudējumi jāsedz
pašam
(īpašniekam,
uzņēmējam,
labuma guvējam)
un tas ir: „Kādai
lietai taisītie
izdevumi ir vai nu
nepieciešami, ar
kuriem pašu tās
būtību uztur vai
aizsargā no
pilnīgas bojā ejas,
sabrukuma vai
izpostījuma, vai
derīgi, kas uzlabo
lietu, un proti,
11

pavairo ienākumu
no tās, vai,
beidzot, greznuma
izdevumi, kas
padara to tikai
ērtāku,
patīkamāku vai
daiļāku.” Tā kā
3.personas šajā
gadījumā valsts
iestādes taisītie
izdevumi
nenovērš ēkas
bojāeju un
nepavairo manus
ienākumus, bet
tieši otrādi - tos
pazemina, tad
863. punktu nevar
attiecināt uz šo
gadījumu un
zaudējumi, kas
radušies, ir jāsedz
tiem, kas tos
radījuši.
Uzskatu, ka šis
adrešu
"sakārtošanas"
projekts ir
sasteigts un nav
attiecināms uz
mūsu objektu.
Piedāvāju zemes gabalam
atstāt adresi
Vienības gatve
115, un tā kā
Vienības gatve
115A ir aizņemts,
tad tirdzniecības
un pakalpojumu
objektam
piedāvāju piešķirt
adreses attiecīgi
Vienības gatve
115B un Vienības
gatve 115C.
Respondents
norāda, ka:
1.Adrešu maiņa
attiecībā uz šo ēku
neievēro
Satversmes
91.pantu: „visi
cilvēki Latvijā ir
vienlīdzīgi likuma
un tiesas priekšā.
Cilvēka tiesības
tiek īstenotas bez
jebkādas
diskriminācijas”,
kā arī
administratīvā
12

procesa likumu
6.pantu vienlīdzīgas
iespējas.
„Pastāvot
vienādiem
faktiskajiem un
tiesiskajiem lietas
apstākļiem,
iestāde un tiesa
pieņem vienādus
lēmumus
(pastāvot
atšķirīgiem
faktiskajiem vai
tiesiskajiem lietas
apstākļiem, atšķirīgus
lēmumus)
neatkarīgi no
administratīvā
procesa
dalībnieku
dzimuma,
vecuma, rases,
ādas krāsas,
valodas, reliģiskās
pārliecības,
politiskajiem vai
citiem uzskatiem,
sociālās
izcelšanās,
tautības,
izglītības, sociālā
un mantiskā
stāvokļa,
nodarbošanās
veida un citiem
apstākļiem.”
Respondents
uzskata, ka viņa
tiesības tiek
pārkāptas, mainot
adreses tikai
atsevišķām ēkām
ar vienādu
situāciju.
Piemēram,
Maximai
(Vienības gatve
113) iebraukšana
ir no Kaplavas vai
Bikstu ielas,
McDonaldam
(Vienības gatve
115A)
iebraukšana ir no
Kaplavas ielas,
tirdzniecības
objektam
Vienības gatve
109 iebraukšana
un ieeja ir no
13

Bikstu ielas, ēkai
Vienības gatvē
107 iebraukšana ir
no Briņģu ielas.
Tie ir tikai daži no
visiem
gadījumiem, kur
adreses netiek
mainītas pēc
jaunajiem MK
noteikumiem.
Līdz ar to
respondents
uzskata, ka tiek
diskriminēts
sakarā ar to, ka ir
mazs uzņēmējs
atšķirībā no
lielajiem
uzņēmumiem
(Maxima,
McDonald) un arī
respondentam ir
tādas pašas
tiesības saglabāt
veco adresi kā
augstāk
minētajiem
objektiem.
2.Adrešu maiņa
neievēro arī
administratīvā
procesa likuma
13.pantu:
„Labumam, ko
sabiedrība iegūst
ar
ierobežojumiem,
kas uzlikti
adresātam, ir jābūt
lielākam nekā
viņa tiesību vai
tiesisko interešu
ierobežojumam.
Būtiski
privātpersonas
tiesību vai
tiesisko interešu
ierobežojumi ir
attaisnojami tikai
ar nozīmīgu
sabiedrības
labumu.”
Šajā gadījumā ar
adrešu maiņu
ieguvums ir tikai
nosacīts, jo ar
Vienības gatves
numuru 115 nav
neviens cits
objekts, līdz ar to
valsts glābšanas
dienestiem nav
14

jāmeklē pa
vairākām ēkām
īstā. Turklāt
viņiem ir vienalga
kā sauc ielu, jo no
galvas viņi
nemeklē, bet
ievada GPS. Šajā
gadījumā ar veco
adresi viņi atradīs
ātrāk kā jauno, jo
Vienības gatvi
zina visi, kamēr
Kaplavas ielu
gandrīz neviens.
Toties zaudējumi,
ko nes adrešu
maiņa man kā
uzņēmējam būs
būtiski, tā kā
kritīsies
apgrozījums,
sakarā ar visiem
zināmu ielu
nomaiņu uz
nevienam
nezināmu. Ja
klientam nosaucot
adresi, nerodas
pat mazākais
priekšstats, kurā
Rīgas daļā šāda
iela atrodas,
interese par
uzņēmuma
produkciju krītas
un viņš izvēlas
konkurējošus
uzņēmumus, kuri
atrodas uz
dzirdētākas ielas,
lai arī varbūt tālāk
no paša klienta.
Domāju, ka 10
gadu laikā
uzņēmumam tas
izmaksās ~100
000 tūkstošus eiro
(gada apgrozījums
~200 000 eiro x
5% = 10 000 X 10
gadi = 100 000
eiro), ja
pieņemam, ka
apgrozījums
kritīsies par 5%,
bet iespējams pat
vairāk. Turklāt
2014.gadā Valsts
budžetā esam
iemaksājuši 41,3
tūkstošus eiro, kas
valstij nozīmē
15
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0100 107 0025

Vienības
gatve 115

katru gadu zaudēt
ap ~2 tūkstoši
eiro. Tātad 10
gadu laikā ar šo
adrešu maiņu
valsts zaudēs ~20
000 eiro, kas ir
stipri nozīmīgāk
par sabiedrības
labumu, ko tā
iegūst.
Adrešu maiņu
neatbalsta.
Respondents
norāda, ka
piebraukšana
adresācijas
objektiem tiek
organizēta no
Kaplavas ielas.
Respondents
paskaidro, ka
dzīvojamā ēka jau
no 1900.gada
atrodas šajā vietā.
Pašlaik uz zemes
gabala atrodas
dzīvojamā ēka un
tirdzniecības
objekts. Ja
īpašnieks vēlēsies
tirdzniecības
objektu
pārprojektēt par
saimniecības ēku
(kura tad būs
funkcionāli
saistīta ar
dzīvojamo māju),
vai atkal būs
jāmaina adrese?
Dzīvojamās mājas
jaunā adrese
paredzēta –
Kaplavas iela 2C,
tirdzniecības
objektam – 2D.
Blakus zemes
gabalā kaimiņam
adrese ir –
Kaplavas iela 2,
tālāk kaimiņam –
2B, tad jāskrien
divas mājas
atpakaļ uz
Vienības gatves
pusi, būs 2C un
2D. Respondents
uzdod jautājumu
– kas tā par
sakārtotību, kur
šeit loģika? Biroju
ēkai Vienības
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Būvvalde norāda, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 21.punktam
ēkai adresi piešķir saistībā ar tuvāko
ielu, no kuras var piekļūt adresācijas
objektam. Vadoties no lietas
faktiskajiem apstākļiem, ir
konstatējams, ka piekļuve pie zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 0100
107 0025 un uz tās esošajām ēkām ir
iespējama vienīgi no Kaplavas ielas,
kā norāda arī pats respondents, jo starp
respondentam piederošo zemes vienību
(kad.apz. 0100 107 0025) un Vienības
gatvi atrodas zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 0100 107 2102, kas
pieder citai personai, līdz ar to ne
zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 107 0025, ne uz tās
esošajām ēkām nav iespējams piekļūt
no Vienības gatves un līdz ar to nav
iespējams saglabāt adresi no Vienības
gatves. Būvvalde paskaidro, ka pārējie
respondenta minētie adresācijas objekti
atrodas tiešā Vienības gatves tuvumā
(zemes vienības tieši pieguļ Vienības
gatvei), līdz ar to šiem adresācijas
objektiem adreses iespējams saglabāt
no Vienības gatves.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 2.9. un
10. punktam, ja uz zemes vienības
atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas
ēkas, tad katrai piešķir savu adresi, līdz
ar to gan dzīvojamai ēkai (kad.apz.
0100 107 0025 001), gan tirdzniecības
ēkai (kad.apz. 0100 107 0025 003)
nepieciešamas atsevišķas adreses,
tomēr, ja nākotnē tiktu mainīts
tirdzniecības objekta lietošanas veids
uz saimniecības ēku, tad atbilstoši
Adresācijas noteikumu 9.punktam kā
funkcionāli saistītai ēkai ar dzīvojamo
ēku, šai ēkai atsevišķa adrese nebūtu
nepieciešama, un šo adresi būtu
iespējams likvidēt. Būvvalde
paskaidro, ka par pamatu adresācijas
objektu identificēšanai ņemti
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas dati, un šobrīd
abām ēkām nepieciešama atsevišķa
adrese.
Adresācijas noteikumu 20.1.
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0100 053 0088 004

Daudzeses
iela 16

gatvē 109 visas
ieejas ir no Bikstu
ielas, „Maximas”
iebrauktuves ir no
Bikstu un
Kaplavas ielām.
Tad jau arī šiem
objektiem jāmaina
adreses. Vai tikai
„parastam
cilvēkam”
nepienākas adrese
uz Vienības
gatves?
Respondents lūdz
pārskatīt šo
nesaprotamo,
nevajadzīgo
adreses maiņu un
atstāt adresi kā ir
tagad – Vienības
gatve 115.
Norāda, ka šī ir
pastāvoša apbūve,
nevis no jauna
veidota.
Respondents
norāda, ka adreses
maiņa būtiski
pazeminās
nekustamā
īpašuma tirgus
vērtību un būs
jāmaina visa
dokumentācija.
Respondents
norāda, ka
kioskam, kas celts
1993.gadā bija
piešķirts pagaidu
celtnes statuss uz
5 gadiem - līdz
1998.gadam.
Kopš 1995.gada
netiek lietots kā
kiosks un
atbilstoši Pilsētas
zemesgrāmatas
inventarizācijas
ieraksta ir
piešķirts
nelikumīgas
celtnes statuss.
Respondents
norāda, ka
minētais lēmums
apliecina formālu
pieeju, jo kā var
piešķirt celtnei,
kura nav
izmantojama, bet
gan nojaucama,
adresi.
17

apakšpunkts nosaka, ka, lai izvairītos
no iepriekš piešķirtu numuru
atkārtošanās, zemes vienības un ēkas
numuru papildina ar latviešu alfabēta
lielo burtu (bez diakritiskām zīmēm).
Tā kā adresācijas objekti ar kadastra
apzīmējumiem 0100 107 0025 001 un
0100 107 0025 003 atrodas pirms
adresācijas objektiem ar adresēm
Kaplavas iela 4, Kaplavas iela 2B,
Kaplavas iela 2, tad tiem nav
iespējams piešķirt numuru, kas
neatkārtotos, līdz ar to adreses numurs
tiek papildināts ar latviešu alfabēta
lielajiem burtiem C un D. Adresācijas
noteikumi nenosaka to, ka adrešu
numuru burtiem ir jābūt alfabēta
secībā, līdz ar to piedāvātā numerācija
ir pieļaujama un atbilstoša normatīvo
aktu prasībām.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktie argumenti nevar ietekmēt
pieņemamo lēmumu un personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.

Ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 053
0088 004 ir reģistrēta Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā un kā lietošanas veids ir
norādīts vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības ēkas ar būvju
klasifikācijas kodu 1230, līdz ar to
atbilstoši Adresācijas noteikumu
2.9.apakšpunktam ēka ar kadastra
apzīmējumu 0100 053 0088 004 ir
adresācijas objekts un tai ir piešķirama
atsevišķa adrese.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu
30.punktam adresācijas objektam
beidzot pastāvēt, pašvaldības dome vai
tās pilnvarota institūcija pieņem
lēmumu par adreses statusa maiņu
Valsts adrešu reģistrā, līdz ar to pēc
ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 053
0088 004 likvidēšanas arī adrese tiks
likvidēta.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
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0100 050 0023 001,
0100 050 0023 002,
0100 050 0023 003,
0100 050 0022 002

Mūkusalas
iela 33,
Mūkusalas
iela 41A

Respondents lūdz
adresācijas
sakārtošanas
projekta ietvaros
ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100
050 0023 001
piešķirt adresi
Mūkusalas iela 33
k-1, ēkai ar
kadastra
apzīmējumu 0100
050 0023 002
piešķirt adresi
Mūkusalas iela 33
k-2, ēkai ar
kadastra
apzīmējumu 0100
050 0023 003
piešķirt adresi
Mūkusalas iela 33
k-3, kā arī norāda,
ka ēkai ar
kadastra
apzīmējumu 0100
050 0022 002
mainīt adresi no
Mūkusalas ielas
41A uz
Mūkusalas iela
33C ir
nepieņemami.

0100 106 0643 002

Kabiles
iela 13

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo ēka
dabā neeksistē.
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Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas
noteikumu 10. punkts nosaka, ja uz
zemes vienības atrodas vairākas
funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai
piešķir atsevišķu adresi, bet 20. punkts
nosaka, ka, lai izvairītos no iepriekš
piešķirtu numuru atkārtošanās, ēkas
numuru papildina ar latviešu alfabēta
lielo burtu vai ar mazo burtu “k” un
defisi, aiz defises norādot korpusa
numuru.
Būvvalde norāda, ka personas
viedoklis daļēji tiks ņemts vērā un ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 050
0023 002 tiks piešķirta adrese
Mūkusalas iela 33 k-2 un ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 050 0023
003 tiks piešķirta adrese Mūkusalas
iela 33 k-3. Ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 050 0023 001 nav
pamata veikt adreses maiņu, jo, mainot
adreses ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 0100 050 0023 002 un
0100 050 0023 003, adrešu
atkārtošanās tiks novērsta.
Būvvalde norāda, ka ņems vērā
respondenta iebildumus par ēkas ar
kadastra apzīmējumu 0100 050 0022
002 adreses maiņu. Būvvalde plāno
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 050
0022 002 piešķirt adresi Mūkusalas
iela 31A, jo adrese Mūkusalas iela 31
jau ir piešķirta ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 050 0022 003.
Būvvalde paskaidro, ka par pamatu
adresācijas objektu identificēšanai
ņemti Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas dati. Tā
kā ieraksti par būvi tiek dzēsti tikai uz
iesniegumu pamata, tad sistēmā
glabājas informācija par būvēm, kuras
apvidū vairs neeksistē, taču datu
aktualizācija par šīm būvēm nav
veikta.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 13. panta 1. daļu
nekustamā īpašuma īpašniekam ir
pienākums ierosināt kadastra objekta
datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā, ja
mainīti nekustamā īpašuma objektu
raksturojošie dati vai tajā reģistrēta
apvidū neesoša būve.
Šajā gadījumā aicinām vērsties Valsts
zemes dienestā, lai risinātu jautājumu
par kadastra datu aktualizāciju –
izdzēstu ierakstu par būvi Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā. Izziņu par būves neesamību
apvidū iespējams saņemt Rīgas
pilsētas būvvaldē.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 152.6 pantu par
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0100 106 0237 001

Cēres iela
73

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
visas
komunikācijas iet
no Cēres ielas un
nav iespējams
taisīt jaunus
vārtus utt.

Vienības
gatve 83

Neatbalsta
adresācijas maiņu.
Respondents
norāda, ka ēkā
(kad.apz. 0100
074 0175 002) ir
reģistrēti 3
uzņēmējdarbības
subjekti, otrajā
ēkā (kad.apz.
0100 074 0175
001) tādu nav ,un
tajā dzīvojošajiem
īrniekiem nekādas
liekas problēmas
no adreses maiņas
nerodas, toties
respondentam gan
rodas.
Neatbalsta
adresācijas maiņu.
Respondents

18
0100 074 0175,
0100 074 0175 002

19
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normatīvajos aktos noteikto
dokumentu neiesniegšanu kadastra
datu aktualizēšanai Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā fiziskajām personām uzliek
naudas sodu no 70 līdz 210 eiro, bet
juridiskajām personām — no 140 līdz
1400 eiro.
Persona nav norādījusi arī uz
dokumentāciju par ēkas likumisku
nojaukšanu. Adreses tiks pārskatītas
mainoties faktiskajiem apstākļiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktie argumenti nevar ietekmēt
pieņemamo lēmumu un personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde norāda, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 21.punktam
ēkai adresi piešķir saistībā ar tuvāko
ielu, no kuras var piekļūt adresācijas
objektam. Vadoties no lietas
faktiskajiem apstākļiem, ir
konstatējams, ka piekļuve pie zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 0100
106 0237 un uz tās esošajām ēkām ir
iespējama vienīgi no Velēnu ielas, jo
starp respondentam piederošo zemes
vienību (kad.apz. 0100 106 0237) un
Cēres ielu atrodas zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 0100 106 2164,
kas pieder citai personai, līdz ar to ne
zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 106 0237, ne uz tās
esošajai dzīvojamai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 106 0237 001 nav
iespējams saglabāt adresi no Cēres
ielas.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktie argumenti nevar ietekmēt
pieņemamo lēmumu un personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem
gan ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
074 0175 002, gan ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 074 0175 001 ir
reģistrēta adrese Vienības gatve 83.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 6.1.
apakšpunktam adreses ēkām nedrīkst
atkārtoties. Līdz ar to, lai tiktu skartas
pēc iespējas mazāk personu intereses
un tiktu ievēroti Adresācijas
noteikumi, Būvvalde dzīvojamajai
mājai ar kadastra apzīmējumu 0100
074 0175 002 piešķirs adresi Vienības
gatve 83A, bet dzīvojamajai mājai ar
kadastra apzīmējumu 0100 074 0175
001 tiks saglabāta adrese Vienības
gatve 83, jo tajā ir lielāks skaits
dzīvokļu.
Tāpat Būvvalde norāda, ka adreses
maiņa būtiski neietekmēs
uzņēmējdarbību, jo gan ar veco, gan ar

norāda, ka
respondenta
personīgie dati,
kuros ietilpst arī
dzīvesvietas
adrese ir saistīti ar
profesionālo
darbību. Plānotā
adreses maiņa
radītu papildus
grūtības, jo ir
reģistrēta
uzņēmējdarbība
un adreses maiņa
radīs problēmas ar
dokumentu
pārformēšanu.
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Neatbalsta
adresācijas maiņu.
Respondents
norāda, ka kā
namīpašnieks šajā
ēkā ir reģistrējis
uzņēmējdarbību
un sakarā ar
iespējamo adreses
maiņu būs jābrauc
uz iestādēm
mainīt apliecības.
Respondents ir
pensionārs un arī
veselība nav tā
labākā, tāpēc
uzskata, ka šāda
adreses maiņa nav
pareiza.
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Neatbalsta adrešu
maiņu.
Respondents
norāda, ka jaunā
piedāvātā adrese
Kursīšu iela 2D
atrodas salīdzinoši
tālu no mājas ar
adresi Codes iela
43B - aiz
krustojuma,
pilnīgi uz otru
pusi. Līdz ar to
mājas atrašana
būs apgrūtināta Neatliekamā
palīdzība
nepieciešamības
gadījumā nespēs
ātri to atrast pēc
jaunās adreses.
Loģiskāka mājas
adrese ir
līdzšinējā Codes
iela 43B, kuru var
atrast atrodot

0100 106 2136 001

Codes iela
43B

20

jauno adresi persona var nodarboties ar
uzņēmējdarbību, adreses maiņa nerada
šķēršļus, kas liegtu nodarboties ar
uzņēmējdarbību. Līdz ar to netiek
ierobežotas tiesības uz
uzņēmējdarbību. Atbilstoši
Komerclikuma 4.panta noteiktajām
prasībām komercdarbību ierobežojumi
ir nosakāmi tikai ar likumu vai
pamatojoties uz likumu, bet tiesisks
Būvvaldes izdots administratīvais akts
par adreses maiņu nesatur nekādus
ierobežojumus komercdarbībai.
Personai ir tiesības veikt
uzņēmējdarbību, atbilstoši savām
iespējām un interesēm.
Atbilstoši Civillikuma 863. panta
prasībām personai, kas bauda vai vēlas
baudīt kādas lietas labumus, tam arī
jānes ar šo lietu saistītie pienākumi, kā
arī trešās personas šai lietai vai tās dēļ
taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma
īpašniekam tāpat arī uzņēmumam, kas
darbojas nekustamajā īpašumā, kuram
ir veikta adreses maiņa pēc adreses
maiņas, ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem.
Būvvalde norāda, ka
komersantiem Uzņēmumu reģistrā
adreses nomaiņa ir jāveic pašiem, taču
valsts nodeva – ja adrese reģistrā tiek
mainīta, atsaucoties uz būvvaldes
lēmumu, nav jāmaksā.
Ņemot vērā augstāk minēto,
respondentu viedokļi ir noraidāmi kā
nepamatoti.

Būvvalde norāda, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 21.punktam
ēkai adresi piešķir saistībā ar tuvāko
ielu, no kuras var piekļūt adresācijas
objektam. Tā kā Kursīšu iela nebeidzas
pie Codes ielas, bet turpinās ziemeļu
virzienā pa sarkanajām līnijām, tad pie
ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 106
2136 001 piekļūst no Kursīšu ielas.
Līdz ar to ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 106 2136 001 ir piešķirama
adrese Codes iela 2D.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktie argumenti nevar ietekmēt
pieņemamo lēmumu un personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
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0100 106 0020 001

Sējas iela
89

māju ar adresi
Codes iela 43 un
skatoties aiz tās.
Māja ar adresi
Codes iela 43B
netiek saistīta ar
Kursīšu ielu, jo
Kursīšu iela sākas
aiz krustojuma un
māja atrodas tajā
pusē, kur visas
mājas ar Codes
ielas numuriem.
Respondents
norāda, ka adrešu
maiņa apgrūtinās
ar darba līgumu
maiņu, kuros
visos minēta
Codes iela 43B.
Neatbalsta adrešu
maiņu. Norāda, ka
Sējas ielas 89
iedzīvotāji, to
skaitā īpašniece,
neatbalsta
adresācijas maiņu.
Mājas iedzīvotāji
nesaskata
pamatojumu divu
atsevišķu adrešu
piešķiršanai uz
viena kopīga
zemes gabala,
kuru apdzīvo
viena ģimene.
Turklāt ēka, kurai
jauno adresāciju
plānots piešķirt,
netiek apdzīvota.
Lai gan šai ēkai ir
izstrādāts
renovācijas
projekts, līdzekļu
nepietiekamības
un ēkas sliktā
tehniskā stāvokļa
dēļ, to visticamāk
nāksies nojaukt.
Šī ēka nekādā
mērā nav
atdalāma no
dzīvojamās ēkas
ar adresi Sējas
iela 89. Ne
tuvākā, ne arī
tālākā nākotnē
nav plānota zemes
gabala dalīšana.
Pavisam nesen
tika sakārtota
īpašuma
dokumentācija, kā
21

Ēkas ar kadastra apzīmējumiem 0100
106 0020 001 un 0100 106 0726 001 ir
reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā un tām
kā lietošanas veids ir norādīts viena
dzīvokļa mājas ar būvju klasifikācijas
kodu 1110, līdz ar to atbilstoši
Adresācijas noteikumu
2.9.apakšpunktam abas ēkas ir
adresācijas objekti. Papildus Būvvalde
paskaidro, ka divas dzīvojamās ēkas
nav funkcionāli saistītas ēkas, tādēļ
atbilstoši Adresācijas noteikumu
10.punktam katrai no tām ir
piešķirama atsevišķa adrese, jo
Adresācijas noteikumu
6.1.apakšpunkts nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu
30.punktam adresācijas objektam
beidzot pastāvēt, pašvaldības dome vai
tās pilnvarota institūcija pieņem
lēmumu par adreses statusa maiņu
Valsts adrešu reģistrā, līdz ar to pēc
ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 106
0020 001 likvidēšanas arī adrese tiks
likvidēta.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
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0100 106 0281,
0100 106 0281 002

Penkules
iela 1

arī jaunuzceltā
ēka nodota
ekspluatācijā.
Dokumentu
kārtošana aizņēma
daudz laika, pūļu
un līdzekļu.
Respondents
uzskata, ka
paaudzēs
piederējušam,
iekoptam un
lolotam
īpašumam, tā
īpašniekiem un
iedzīvotājiem
šāda nepamatota
un lieka papildus
adreses
piešķiršana radīs
morālo kaitējumu,
kā arī ikdienišķus
sarežģījumus.
Ņemot vērā visu
iepriekš minēto,
nepiekrīt jaunās
adreses
piešķiršanai ēkai,
kas atrodas uz
zemes gabala ar
adresi Sējas iela
89 kopš ielas
pirmsākumiem.
Neatbalsta adrešu
maiņu.
Respondents
norāda, ka
privātīpašumam
Penkules iela 1
Rīga, adreses
maiņa nav
nepieciešama, jo
tās atrašana un
piekļūšana
operatīvajiem
dienestiem
nesagādā nekādas
grūtības. Mājai
numurs ir no
Penkules ielas
pirmsākumiem un
ir saglabājams.
Adrešu maiņu
nevēlas, jo tiek
mainīta
zemesgrāmatas
apliecība un tai
visi citi saistošie
dokumenti, kā arī
noslēgtie līgumi,
jāveic transporta
līdzekļu
apliecības maiņa,
22

Būvvalde paskaidro, ka ēka ar kadastra
apzīmējumu 0100 106 0281 002
atrodas starp adresācijas objektiem ar
adresēm Penkules iela 11A un
Penkules iela 5. Atbilstoši Adresācijas
noteikumu 19.1.apakšpunktam pilsētās
ēku numurus piešķir no ielas sākuma
augošā secībā, līdz ar to adresi
Penkules iela 1 nav iespējams saglabāt
un personas viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.
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0100 056 2053 001

Mārupes
iela 31

ielu nosaukumu
zīmju maiņa.
Laika un līdzekļu
tērēšana, lai
pārliecinātos vai
visās datu bāzēs ir
laboti dati.
Adresācijas maiņu
neatbalsta. Neredz
iemeslu īpašuma
adreses maiņai,
Mārupes ielas 31
– 12 deklarētas
sešas personas,
kurām būs
jāmaina līguma
informācija
Lattelecom,
Latvenergo,
bankās, darba
vietās,
augstskolās,
CSDD, medicīnas
iestādēs, ceļojumu
vīzās un
pieprasījuma
dokumentos, kas
ir derīgas, jāizziņo
radiem un
paziņam u.c.
Nav loģikas ielas
nosaukuma
maiņai Mārupes
ielas 31, 29, 27,
43 mājās. Jautā,
kāpēc netiek
mainītas adreses
citām
iekšpagalmu
ēkām, kā
piemēram
Mārupes 41, 39,
49, 51, 45?
Respondente
jautā, kas
apmaksās saistītos
personīgos
izdevumus un
kopējos
apsaimniekošanas
izdevumus, ar
adreses maiņu
saistītos
izdevumus?
Lai sakārtotu
loģiski pēc kārtas
tad jau jāmaina no
Mārupes 33 uz
25, Mārupes 35
uz 27 utt.
Ja jau kāds kaut
ko nevar atrast,
tad ir
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Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas
laikā ir iespējamas nelielas grūtības vai
neērtības, kas varētu būt saistīts ar
adreses maiņu. Tomēr privātajā
sarakstē personai ir pienākums paziņot
savu aktuālo adresi, savukārt adreses
maiņas valsts nozīmes reģistros tiek
aktualizēta automātiski, tādējādi
aktuālā informācija nepārtraukti ir
pieejama valsts pārvaldes funkciju
veikšanai visām iestādēm. Informācija
par adrešu maiņu tiek nosūtīta arī
dažādiem komersantiem (ar sarakstu
var iepazīties
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/No
sutisanas_saraksts_iestadem_par_lemu
mu_NEW.pdf).
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 21.punktam
ēkai adresi piešķir saistībā ar tuvāko
ielu, no kuras var piekļūt adresācijas
objektam. Pie ēkas ar kadastra
apzīmējumu 0100 056 2053 001
tuvākā piekļūšana ir no Gardenes ielas,
ko apliecina arī respondentes anketā
norādītā informācija, līdz ar to adreses
maiņa no Mārupes iela 31 uz Gardenes
iela 3 ir loģiska un MK noteikumiem
atbilstoša.
Būvvalde vērtējot lietas faktiskos
apstākļus kopsakarībā ar tiesisko
regulējumu atzīst par būtisku apstākli,
ka respondentes norādītās
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, kam
netiek plānota adreses maiņa, atrodas
iekšpagalmā un ir samērā tālu gan no
Mārupes ielas, gan Gardenes ielas.
Būvvalde secina, ka šobrīd mainot
dzīvojamo māju adrešu numurus tāpat
netiks garantēta šo ēku viennozīmīga
atrašana apvidū. Šo ēkas viennozīmīgu
atrašanu apvidū un nepārprotami
efektīvu adresāciju daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku iekšpagalmā
nodrošinātu vienīgi jaunu ielu
piešķiršana iekšpagalmā izbūvētajām
ielām. Attiecīgi pastāvot jaunu ielu
nosaukumiem Būvvalde piesaistītu ēku
adrešu numurus jaunizveidoto ielu
nosaukumiem, kas ietu tieši gar ēkām,
tādējādi tiktu sasniegts adresācijas
sistēmas noteiktais mērķis un
nodrošināta viennozīmīga ātri
uztverama un efektīva adresācija.
Vērtējot teritorijas attīstību Būvvalde
saskata iespēju risināt adresācijas

priekšlikums
uzlikt mājas Nr.
zīmes mājas abos
galos, kaut gan
bezmaksas
elektroniskajās
kartogrāfiskajās
datu bāzēs viss
atrodas.
Respondents
norāda, ka tas
ietekmēs viņas
sociālās un
kultūrvides
saglabāšanas
tiesības,
labvēlīgas vides
tiesības.
Papildus norāda,
ka ir personīgs
diskomforts pret
vārdu Gardene,
kas vairākumam
saistās ar bīstamo
atkritumu
izgāztuves
poligonu Dobeles
novadā un
negribētu šo
kultūrvēsturisko
vietu saistīt ar šo
nosaukumu.
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0100 056 2053 001

Mārupes
iela 31

Adresācijas maiņu
kategoriski
neatbalsta:
1. Šajā adresē ir
reģistrēts
24

jautājumus arī vēlāk, jo vienotas
adresācijas sistēmas izveide Rīgas
pilsētā ir pašvaldībai pastāvīgi noteikta
autonoma funkcija, kas realizējama
mērķtiecīgi, efektīvas adresācijas
sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā.
Būvvalde atzīst par tiesiski
pamatojamu iespēju ēkām adreses
maiņu atlikt līdz brīdim, kad minētajā
teritorijā būs iespējams ieviest efektīvu
adresāciju. Savukārt minētās ēkas ar
adrešu numuriem 31, 29, 27, 43
atrodas tiešā Gardenes ielas tuvumā,
vai arī tām piekļuve ir iespējama tikai
no Gardenes ielas, līdz ar to šo māju
adreses ir jāmaina tagad.
Būvvalde piekrīt, ka saistībā ar adreses
maiņu personai var rasties samērā
nelieli papildus izdevumi, taču
atbilstoši Civillikuma 863. pantā
noteiktajam īpašniekam ir jānes ar
īpašumu saistīti izdevumi.
Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.62
„Par ielu un laukumu nosaukuma
zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju
un virziena rādītāju uz infrastruktūras,
kultūras vai tūrisma objektiem
izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā” 32.
punkts nosaka, ja atsevišķi stāvošas
ēkas garums ir 40 m un vairāk, ēkas
numura zīmi izvieto abos ēkas galos
2,5 m augstumā no zemes, 0,3 m–0,5
m attālumā no ēkas stūra. Būvvalde
vērš uzmanību uz to, ka ēka ar
kadastra apzīmējumu 0100 056 2053
001 ir vairāk kā 40 m gara, līdz ar to
jau šobrīd ēkas abos galos jābūt
izvietotām ēkas numura zīmēm, kas
atbilst šo noteikumu
26.1.apakšpunktam – tām ir jābūt
iekšēji vai ārēji izgaismotām un
jāatbilst Rīgas domes saistošo
noteikumu Nr.62 9. un 11. pielikumā
noteiktajam paraugam.
Būvvalde paskaidro, ka Gardenes ielas
nosaukums ir piešķirts ar Rīgas domes
07.07.2015. lēmumu Nr. 2773 „Par
Gardenes ielas nosaukuma piešķiršanu
un grozījumu 03.02.1998. Rīgas domes
lēmumā Nr.5536”. Gardenes ielas
nosaukums ir piešķirts par godu
Gardenes lielciemam Dobeles novada
Auru pagastā.
Ņemot vērā augstāk minēto,
respondenta viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka:
1. Pasta sūtījumu piegāde tiek veikta
ievērojot sekojošas tiesību normas:
Pasta likuma 1.panta 20.punkts nosaka,
ka pasta sūtījums ir adresēts sūtījums

respondenta
uzņēmums, šī
adrese ir sūtījumu
adrese bankām,
aktuālajām
iestādēm un
personām gan
Latvijā, gan
ārvalstīs. Attiecīgi
adresācijas maiņa
respondentam
rada būtisku
apgrūtinājumu
veikt informācijas
nomaiņu savam
uzņēmumam,
bankās,
partneriem Latvijā
un ārvalstīs.
Uz šo adresi nāk
apstiprinājumi par
nodokļu nomaksu
Zviedrijā, kas
respondentam ir
svarīgi
komunikācijā ar
Latvijas Valsts
Ieņēmumu
Dienestu.
Respondentam
adreses
saglabāšana ir ļoti
svarīga, un
norāda, ka viņa
īpašuma adresei
noteikti ir jāpaliek
Mārupes iela 3119.
2. Otrs arguments
pret, kas, kā
norāda
respondents, ir
nebūtisks
salīdzinājumā ar
pirmo punktu Gardenes iela.
Respondents
jautā, kas tas par
ļoti nepatīkamu,
nesaprotamu
nosaukumu?
Norāda, ka šis
nosaukums ir
emocionāli ļoti
nepatīkams, kas
vēl vairāk
pastiprina to, ka
īpašuma adresei ir
jāpaliek
nemainīgai.
Respondents
norāda, ka adreses
maiņa viņu
25

galīgajā formā, kādā pasta komersants
to nogādā adresātam. Sūtījuma izmērs
un svars nepārsniedz šajā likumā un
citos normatīvajos aktos noteikto
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā
iesaiņojuma norādīta sūtījuma
saņēmēja adrese. Ministru kabineta
noteikumu Nr.392 Rīgā 2010.gada
27.aprīlī (prot. Nr.21 14.§) „Noteikumi
par kārtību, kādā adresāta un sūtītāja
adrese norādāma uz pasta sūtījuma”
(turpmāk – Pasta noteikumi) 2.2
apakšpunktā ir noteikts, ka adresāta un
sūtītāja adrese šo noteikumu izpratnē ir
pasta sūtījuma adrese, kas ietver
adresāta un sūtītāja adresi, kas saskaņā
ar adresācijas sistēmas noteikumiem
identificē adresāta un sūtītāja atrašanās
vietu. Pasta noteikumu 13. punktā ir
noteikts, ka adresi uz iekšzemes pasta
sūtījuma raksta saskaņā ar adresācijas
sistēmas noteikumiem, ievērojot
adreses elementu rakstības atbilstību
Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai
adresei.
Personas norādītās problēmas ar
korespondences saņemšanu nevar
ietekmēt plānoto adrešu maiņu, jo
adreses piešķiršanas un maiņas
prasības nosaka Adresācijas
noteikumi, savukārt adreses lietošana
nav normatīvajos aktos reglamentēta
un personām ir iespējas brīvi izvēlēties
pasta adresi, uz kuru tā vēlās saņemt
pasta sūtījumu.
2. Gardenes ielas nosaukums ir
piešķirts ar Rīgas domes 07.07.2015.
lēmumu Nr. 2773 „Par Gardenes ielas
nosaukuma piešķiršanu un grozījumu
03.02.1998. Rīgas domes lēmumā
Nr.5536”. Gardenes ielas nosaukums ir
piešķirts par godu Gardenes
lielciemam Dobeles novada Auru
pagastā.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktie argumenti nevar ietekmēt
pieņemamo lēmumu un personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.

ietekmētu ļoti
negatīvi. Adreses
maiņa var novest
pie tā, ka
respondents
nesaņem kādu ļoti
svarīgu sūtījumu,
kas var negatīvi
ietekmēt viņa
likumiskās
intereses.
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0100 056 2053 001

0100 056 2053 001

0100 056 2053 001

Mārupes
iela 31

Atbalsta
adresācijas maiņu.
Respondents
atbalsta ielas
nosaukuma maiņu
konceptuāli, bet
ne uz Gardenes
ielu.

Mārupes
iela 31

Adresācijas maiņu
kategoriski
neatbalsta:
1. jo tie ir
izdevumi
respondentam;
2.apmierina
Mārupes ielas
nosaukums;
3. adreses maiņas
gadījumā
respondentam būs
jātērē laiks, lai
sakārtotu visus
dokumentus
(zemesgrāmata,
kredīts, skola
u.t.t)

Mārupes
iela 31

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka pilnībā
apmierina esošais
ielas nosaukums.
Ielas nosaukuma
maiņa
respondentam
radīs papildus
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Būvvalde paskaidro, ka Gardenes ielas
nosaukums ir piešķirts ar Rīgas domes
07.07.2015. lēmumu Nr. 2773 „Par
Gardenes ielas nosaukuma piešķiršanu
un grozījumu 03.02.1998. Rīgas domes
lēmumā Nr.5536”. Gardenes ielas
nosaukums ir piešķirts par godu
Gardenes lielciemam Dobeles novada
Auru pagastā.
Līdz ar to respondenta izteiktie
iebildumi pret Gardenes ielas
nosaukumu nevar tikt ņemti vērā, jo
Būvvalde nepieņem lēmumus par ielu
nosaukumu piešķiršanu.
Personas izteiktais viedoklis nevar
ietekmēt pieņemamo lēmumu.
Civillikuma 994.pants nosaka, ka par
nekustama īpašuma īpašnieku
atzīstams tikai tas, ka par tādu
ierakstīts zemes grāmatās. Atbilstoši
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas
tiesas zemesgrāmatu nodalījumam
Nr.18750 10 uz lēmuma pieņemšanas
brīdi īpašuma tiesības uz īpašumu,
kurā ietilpst adresācijas objekts, kuram
paredzēta adreses maiņa, pieder citai
personai. Tāpat arī atbilstoši
Civillikuma 927. pantam ir noteikts, ka
īpašums ir pilnīgas varas tiesība par
lietu, t.i., tiesība valdīt un lietot to,
iegūt no tās visus iespējamos labumus,
ar to rīkoties, līdz ar ko vienīgi
īpašniekam ir tiesības izteikt viedokli
par sev piederošo objektu. Personai,
kura nav attiecīgā objekta īpašnieks,
nepiemīt tiesības pārstāvēt īpašnieka
viedokli, izņemot, ja īpašnieks personu
ir īpaši pilnvarojis. Būvvaldes rīcībā
nav attiecīgs pilnvarojums.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktie argumenti nevar tikt ņemti
vērā un personas viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka Gardenes ielas
nosaukums ir piešķirts ar Rīgas domes
07.07.2015. lēmumu Nr. 2773 „Par
Gardenes ielas nosaukuma piešķiršanu
un grozījumu 03.02.1998. Rīgas domes
lēmumā Nr.5536”. Gardenes ielas
nosaukums ir piešķirts par godu
Gardenes lielciemam Dobeles novada
Auru pagastā.

finansu
izdevumus un
papildus lieku
dokumentāciju.
Respondents ir
kategoriski pret
Mārupes ielas 31
nomaiņu par
Gardenes ielu.
Respondents
norāda, ka
adresācijas maiņa
ietekmēs viņa
dokumentāciju
(zemesgrāmata,
banka, līgumi par
dažādiem
pakalpojumiem)
u.c.
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0100 106 0253 001

Brūkleņu
iela 79

Adresācijas maiņu
atbalsta.

30

Nav norādīts

Robežu
iela 8

Adresācijas maiņu
atbalsta.

31
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0100 083 0261,
0100 083 0060 001,
0100 083 0060 002

0100 083 0262

Asītes iela
2

Asītes iela
2

Respondents
izsaka
priekšlikumu ēkai
ar kadastra
apzīmējumu 0100
083 0060 001
saglabāt adresi
Asītes iela 2, bet
ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100
083 0060 002
piešķirt adresi
Asītes iela 2B.
Respondents
izsaka
priekšlikumu ēkai
ar kadastra
apzīmējumu 0100
083 0060 001
saglabāt adresi
27

Saskaņā ar Adresācijas sistēmas
noteikumu 34. punktu līdz adreses
maiņai izdotie dokumenti (piemēram,
zemesgrāmatu apliecības, zemes
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti),
kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese,
joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa
veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs vai to pieprasa
likums. Tāpat arī, ja personas ir
noslēgušas savstarpējus līgumus un
līguma nosacījumi paredz kādas
informācijas maiņas gadījumā obligāti
izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos,
tad pusēm tas ir jādara, taču
aizbildinājums par veicamajām
darbībām nevar kalpot par šķērsli
Būvvaldei izpildīt Ministru kabineta
noteiktās prasības vienotas adresācijas
sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktie argumenti nevar ietekmēt
pieņemamo lēmumu un personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Saskaņā ar Adresācijas noteikumu
21. punktu, 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. Konkrētajā
gadījumā tuvākā iela, no kuras var
piekļūt adresācijas objektam, ir Sējas
iela, tāpēc atbilstoši Adresācijas
noteikumiem adresi plānots mainīt no
Brūkleņu iela uz Sējas ielu.
Personas viedoklis ir ņemts vērā.
Adresācijas noteikumu 6.1.
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu
atkārtošanos Būvvalde dzīvojamajai
mājai ar kadastra 0100 074 0001 002
piešķirs adresi Robežu iela 8A.
Personas viedoklis ir ņemts vērā.
Būvvalde informē, ka adresācijas
sakārtošanas projekta ietvaros ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 083 006
0001 tiks saglabāta adrese Asītes iela
2, bet ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 083 0060 002 tiks piešķirta
adrese Asītes iela 2B, jo tas atbilst
Adresācijas noteikumiem un tiek
novērsta neatbilstība Adresācijas
noteikumu 6.1.apakšpunktam.
Personas viedoklis ir ņemts vērā.
Būvvalde informē, ka adresācijas
sakārtošanas projekta ietvaros ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 083 006
0001 tiks saglabāta adrese Asītes iela
2, ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
083 0060 002 tiks piešķirta adrese
Asītes iela 2B, jo tas atbilst

Asītes iela 2, ēkai
ar kadastra
apzīmējumu 0100
083 0060 002
piešķirt adresi
Asītes iela 2B, bet
zemes vienībai ar
kadastra
apzīmējumu 0100
083 0262 pieškirt
adresi Asītes iela
2A.
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0100 107 0007 002

0100 050 0187 001,
0100 050 0187 015,
0100 050 0187 016,
0100 050 0187 017,
0100 050 0187 018,
0100 050 0187 003,
0100 050 0187 002

Graudu
iela 59

Neatbalsta adrešu
maiņu.
Respondents
norāda, ka
radīsies pārāk
komplicēta un
nelietderīga
iestādes
dokumentācijas
un citu lietvedības
dokumentu un
zīmogu maiņa, un
citu rekvizītu
maiņa.

Kārļa
Ulmaņa
gatve 2A

Respondents
informē, ka viņa
īpašumā esošās
ēkas ar pašreizējo
adresi Kārļa
Ulmaņa gatve 2A
ir vienots ēku
komplekss, kurā
jāsaglabā vienota,
loģiska adrese.
Respektējot
Būvvaldes
lēmumu piešķirt
adresi katrai ēkai,
aicina visām
ēkām piešķirt
korpusu numurus,
saglabājot vienu
pamatadresi –
Ulmaņa gatve 2A.
Respondents
norāda, ka šobrīd
plānotajā shēmā
Kārļa Ulmaņa
gatvei 2A
atsevišķām ēkām
tiek piešķirta
adrese Kārļa
Ulmaņa gatve 2,
kas ir pilnīgi cita
īpašnieka
teritorija, kurā arī
ir paredzēts
saglabāt adresi
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Adresācijas noteikumiem un tiek
novērsta neatbilstība Adresācijas
noteikumu 6.1.apakšpunktam. Zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100
083 0262 jau ir piešķirta adrese Asītes
iela 2A.
Personas viedoklis ir ņemts vērā.

Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas
noteikumu 2.9. un 10.punkts nosaka, ja
uz zemes vienības atrodas vairākas
funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai
piešķir atsevišķu adresi, bet zemes
vienībai nosaka adresi, kas piešķirta
vienai no ēkām, kas uz tās atrodas,
neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes
vienība ir viena īpašnieka vai vairāku
īpašnieku īpašumā (valdījumā). Līdz ar
to ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
107 0007 001 plānots piešķirt adresi
Graudu iela 59A, bet ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 107 0007 002
saglabāt esošo adresi Graudu iela 59.
Ņemot vērā augstāk minēto personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, Adresācijas
noteikumu 6.1. apakšpunkts nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties, savukārt 10.
punkts nosaka, ja uz zemes vienības
atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas
ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu
adresi, bet zemes vienībai nosaka
adresi, kas piešķirta vienai no ēkām,
kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai
ēka un zemes vienība ir viena
īpašnieka vai vairāku īpašnieku
īpašumā (valdījumā), bet 20. punkts
nosaka, ka, lai izvairītos no iepriekš
piešķirtu numuru atkārtošanās, zemes
vienības un ēkas numuru papildina ar
latviešu alfabēta lielo burtu (bez
diakritiskām zīmēm) vai mazo burtu
“k” un defisi, aiz defises norādot
korpusa numuru.
Ēkas ar kadastra apzīmējumiem 0100
050 0187 002 (ražošanas cehs) un
0100 050 0187 003 (administratīvā
ēka) ir funkcionāli nesaistītas ēkas.
Būvvaldes rīcībā nav dokumenta, kas
pierādītu ēku funkcionālo saistību.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.
punktam katrai no šīm ēkām ir
jāpiešķir atsevišķa adrese.
Palīgceltnēm ir atļauts lietot galvenās
ēkas adreses numuru.
Būvvalde paskaidro, ka ierosinātais
adreses pieraksts ar adreses numuru
2A un korpusiem (piemēram, Kārļa
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0100 050 0118 001

Laivu iela
1

Kārļa Ulmaņa
gatve 2, norādot
korpusus.
Uzskata, ka nav
pamatoti piešķirt
vienu adresi
diviem dažādiem
nekustamajiem
īpašumiem, kuri
neatrodas vienotā
kompleksā.
Tāpat
respondentam nav
skaidrs, kāpēc
vienam ēku
kompleksam tiek
piešķirta adrese
Kārļa Ulmaņa
gatve 2C, bet
citiem – Kārļa
Ulmaņa gatve 2 ar
korpusiem.
Ierosina piešķirt
adreses šādā
kārtībā:
administratīvajai
ēkai saglabāt
adresi Kārļa
Ulmaņa gatve 2A,
pārējām ēkām
adreses numuru
2A papildināt ar
korpusa numuru,
piemēram, Kārļa
Ulmaņa gatve 2A
k-1.
Respondents
norāda, ka plānota
ēkas ar kadastra
apzīmējumu 0100
050 0118 001
adreses maiņa uz
Buru iela 20,
pamatojoties uz
Adresācijas
noteikumu 11. un
21. punktu, ēkas
adresi piesaistot
tuvākās ielas
nosaukumam.
Norāda, ka ēka
Laivu ielā 1 (liters
Nr.1) atrodas uz
gruntsgabala
Laivu ielā 1 ar
kad. apz. 0100
050 0118. Vēl uz
šī gruntsgabala
atrodas ēka (liters
Nr.2) ar kadastra
apzīmējumu
01000500118002.
Ēka pēc arhitekta
29

Ulmaņa gatve 2A k-1) neatbilst
Adresācijas noteikumu prasībām, jo ir
iespējams piešķirt adreses numuru
papildinot tikai ar latviešu alfabēta
lielo burtu vai tikai ar mazo burtu „k”,
defisi un korpusa numuru, nevis ar
abiem. Līdz ar to izteiktais
priekšlikums ir noraidāms kā
nepamatots.
Ņemot vērā iepriekš minēto Būvvalde
paskaidro, ka netiks piešķirtas
atsevišķas adreses ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 0100 050 0187 001,
0100 050 0187 015, 0100 050 0187
016, 0100 050 0187 017 un 0100 050
0187 018, savukārt administratīvajai
ēkai (kad. apz. 0100 050 0187 003)
tiks saglabāta esošā adrese Kārļa
Ulmaņa gatve 2A, bet ražošanas
ceham (kad. apz. 0100 050 0187 002)
piešķirta atsevišķa adrese Kārļa
Ulmaņa gatve 2C, līdz ar to personas
izteiktais viedoklis ir ņemts vērā daļēji.

Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas
noteikumu 10. punkts nosaka, ja uz
zemes vienības atrodas vairākas
funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai
piešķir atsevišķu adresi, bet zemes
vienībai nosaka adresi, kas piešķirta
vienai no ēkām, kas uz tās atrodas,
neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes
vienība ir viena īpašnieka vai vairāku
īpašnieku īpašumā (valdījumā), līdz ar
to uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 0100 050 0118 esošajām
dzīvojamām ēkām (kad. apz. 0100 050
0118 001 un 0100 050 0118 002)
katrai nepieciešama atsevišķa adrese.
No augstāk minētā secināms, ka abām
ēkām (kad. apz. 0100 050 0118 001
un 0100 050 0118 002) vēsturisko
adresi Laivu iela 1 nav iespējams
saglabāt, jo Adresācijas noteikumu 6.1.
apakšpunkts nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties.
Respondents norāda, ka dzīvojamā
māja ar kadastra apzīmējumu 0100 050
0118 001, kam plānots mainīt adresi
no Laivu iela 1 uz Buru iela 20,

Jāņa Alkšņa
projekta būvēta
1912.gadā, un
kopš uzcelšanas
tās adrese bijusi
Laivu iela 1. Tā
kā ēka ir rets
stateniskā
jūgendstila
piemērs Rīgas
koka ēku
arhitektūrā, tās
adrese iekļauta
vairākos ar
arhitektūru un
tūrismu saistītos
izdevumos.
Vēlas norādīt, ka
šī ēka atrodas
Rīgas vēsturiskā
centra
aizsardzības zonā
un norāda, kādas
autentiskās
kultūrvēsturiskās
vērtības ir
saglabājamas un
aizsargājamas pēc
Rīgas vēsturiskā
centra
saglabāšanas un
aizsardzības
likuma 5.panta.
Respondents
uzskata, ka
Būvvaldei ar
pietāti jāizturas
pret pilsētas
kultūrvēsturiskajām vērtībām, arī
mainot ēku
vēsturiskās
adreses.
Ēka, kurai
Būvvalde ierosina
mainīt adresi,
atrodas uz Laivu
un Buru ielas
stūra. Ēkai ir
divas vienādas
fasādes, no kurām
viena vērsta pret
Laivu ielas, bet
otra pret Buru
ielu, savukārt
ieeja ēkas kāpņu
telpā ir tikai no
pagalma puses.
Saskaņā ar
Adresācijas
noteikumu 11. un
21. punktu, ēkas
adrese vienlīdz
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atrodas Laivu un Buru ielu krustojumā,
kā arī to, ka ieeja ēkā ir no pagalma
puses. Adresācijas noteikumu 21.
punkts nosaka, ka 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.
Izvērtējot apstākļus, Būvvalde ir
secinājusi, ka adresi dzīvojamai mājai
ar kadastra apzīmējumu 0100 050
0118 001 ir iespējams piešķirt gan no
Laivu ielas, gan no Buru ielas.
Izvērtējot esošo situāciju, uz publisko
apspriešanu tika piedāvāts saglabāt
adresi Laivu iela 1 ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 050 0118 002, bet
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 050
0118 001 mainīt adresi uz Buru iela
20. Tomēr ņemot vērā to, ka ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 050 0118
001 ir iespējams piešķirt adresi gan no
Laivu ielas, gan no Buru ielas, tad ir
iespējams daļēji ņemt vērā respondenta
izteikto viedokli un ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 050 0118 001
piešķirt adresi no Laivu ielas.
Tomēr respondenta ierosinājums par
adreses Laivu iela 1 k-1 piešķiršanu
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 050
0118 001 un Laivu iela 1 k-2
piešķiršanu ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 050 0118 002 nevar
tikt ņemts vērā, jo Adresācijas
noteikumu 20.2. apakšpunkts nosaka,
ka, lai izvairītos no iepriekš piešķirtu
numuru atkārtošanās, zemes vienības
un ēkas numuru papildina ar mazo
burtu “k” un defisi, aiz defises norādot
korpusa numuru, bet tā kā adrese
Laivu iela 1 neatkārtosies, ja vienai no
ēkām piešķirs citu adresi, tad nav
pamata mainīt adreses abām ēkām,
piešķirot adreses ar korpusa numuriem.
Tā kā Adresācijas noteikumu 19.1.
apakšpunkts nosaka, ka pilsētās un
ciemos zemes vienību un ēku numurus
piešķir no ielas sākuma augošā secībā
virzienā no apdzīvotās vietas centra uz
nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot
nepāra numurus, labajā pusē – pāra
numurus, tad ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 050 0118 001 nav
iespējams piešķirt adresi Laivu iela 1
k-2, jo tā atrodas aiz adresācijas
objekta ar adresi Laivu iela 1 un adrese
Laivu iela 3 Rīgā vēl nav piešķirta,
līdz ar to šai ēkai iespējams piešķirt
adreses numuru 3, un nav jāizmanto
korpusu numerācija.
Ņemot vērā iepriekš minēto Būvvalde
paskaidro, ka ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 050 0118 002 tiks

var būt piesaistīta
gan Laivu ielai,
gan arī Buru ielai,
jo abos gadījumos
izpildās MK
noteikumos
noteiktie kritēriji.
Situācijā, ja uz
viena
gruntsgabala, kas
norobežots ar
žogu, kam ir
ieejas vārti no
abām ielām,
atradīsies divas
dzīvojamās mājas,
kurām ir kopējs
pagalms, bet tām
būs noteiktas
divas pilnīgi
atšķirīgas adreses,
vienai mājai
Laivu iela 1, bet
otrai Buru iela 20,
nākotnē radīsies
neskaitāmi
pārpratumi un
sarežģījumi gan
šo māju
iedzīvotājiem, gan
operatīvajiem
dienestiem,
pastniekiem,
apmeklētājiem,
klientiem u.t.t.
Māju adresācijas
plāksnes jāizvieto
uz ielas puses
fasādes, bet ieeja
abās ēkās ir no
pagalma puses.
Turklāt
gruntsgabala
garākā robeža ir
tieši gar Laivu
ielu.
Ierosina
Būvvaldei
atteikties no
ieceres mainīt
adresi uz Buru
iela 20 un
saglabāt
vēsturisko adresi
Laivu iela 1.
Tāpat respondents
ierosina ēkai ar
kadastra
apzīmējumu
01000500118001
noteikt adresi
Laivu iela 1 k-1,
bet ēkai ar
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saglabāta esošā adrese Laivu iela 1, bet
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 050
0118 001 piešķirta adrese Laivu iela 3.
Personas izteiktais viedoklis ņemts
vērā daļēji.
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0100 083 0108 002

0100 054 0036 001,
0100 054 0036 002,
0100 054 0036 003,
0100 0540 036 007,
0100 0540 036 006,
0100 0540 036 005

Alsungas
iela 8

Friča
Brīvzemnieka iela
14/16

kadastra
apzīmējumu
01000500118002
noteikt adresi
Laivu iela 1 k-2.
Neatbalsta adrešu
maiņu.
Respondents
norāda, ka
saskaņā ar
Nekustamā
īpašuma valsts
kadastra datiem
nekustamajā
īpašumā Alsungas
iela 8 ir divas
dzīvojamās mājas,
taču dabā
adresācijas
objekts 0100 083
0108 001 ir
dzīvojamā māja ar
piebūvi 0100 083
0108 002, kas nav
atzīstama par
atsevišķu
dzīvojamo māju
un tādejādi arī
patstāvīgu
adresācijas
objektu.
Respondents lūdz
0100 083 0108
002 nepiešķirt
adresi Alsungas
iela 8A.

Neatbalsta adrešu
maiņu.
Respondenti
norāda, ka vēlas
saglabāt adreses
numuru 14/16, bet
ēkām piešķirt
korpusus – ēkai ar
kad. apz. 0100
054 0036 001 k-1,
ēkai ar kad. apz.
0100 054 0036
002 k-2, ēkai ar
kad. apz. 0100
054 0036 003 k-3,
ēkai ar kad. apz.
0100 054 0036
007 k-4, ēkai ar
kad. apz. 0100
054 0036 006 k-6,
ēkai ar kad. apz.
0100 054 0036
005 k-6.
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Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 2.9. un
10.punktam, ja uz zemes vienības
atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas
ēkas, tad katrai piešķir savu adresi, līdz
ar to gan dzīvojamai ēkai ar kad.apz.
0100 083 0108 002, gan dzīvojamai
ēkai ar kad.apz. 0100 107 0025 003
nepieciešamas atsevišķas adreses,
tomēr, ja nākotnē tiktu mainīts
dzīvojamai ēkai ar kad.apz. 0100 107
0025 003 lietošanas veids, tad
atbilstoši Adresācijas noteikumu
9.punktam kā funkcionāli saistītai ēkai
ar dzīvojamo ēku, šai ēkai atsevišķa
adrese nebūtu nepieciešama, un šo
adresi būtu iespējams likvidēt.
Būvvalde paskaidro, ka par pamatu
adresācijas objektu identificēšanai
ņemti Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas dati, un
šobrīd abām ēkām nepieciešama
atsevišķa adrese, jo tās ir
klasificējamas kā atsevišķi adresācijas
objekti. Ņemot vērā augstāk minēto,
personas viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.

Būvvalde paskaidro, ka šobrīd ēkām
ar kadastra apzīmējumiem 0100 054
0036 001, 0100 054 0036 002, 0100
054 0036 003, 0100 0540 036 007,
0100 0540 036 006, 0100 0540
036 005 ir viena adrese – Friča
Brīvzemnieka iela 14/16, kas ir
pretrunā Adresācijas noteikumu
6.1.apakšpunktam, kas paredz, ka
administratīvajā teritorijā adreses
nedrīkst atkārtoties, kā arī
6.2.apakkšpunktam, kas nosaka, ka
katram adresācijas objektam piešķir
savu adresi.
Būvvalde norāda, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu
6.6.apakšpunktam adresācijas objektu
numuros izmanto naturālus skaitļus,
kas pierakstīti ar arābu cipariem. Līdz
ar to Būvvalde nevar ēkām saglabāt
adresi ar dubultnumuru, to papildinot
ar mazo burtu “k” un defisi, aiz defises
norādot korpusa numuru.
Būvvalde norāda, ka ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 054 0036 001
plānots piešķirt adresi Friča
Brīvzemnieka iela 16, ēkai ar kadastra

apzīmējumu 0100 054 0036 002
plānots piešķirt adresi Friča
Brīvzemnieka iela 14, ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 054 0036 003
piešķirt adresi Friča Brīvzemnieka iela
14A, ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 054 0036 007 plānots piešķirt
adresi Friča Brīvzemnieka iela 14B,
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 054
0036 006 plānots piešķirt adresi Friča
Brīvzemnieka iela 14C un ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 054 0036
005 plānots piešķirt adresi Friča
Brīvzemnieka iela 16A.
Persona var norādīt uz sev vēlamāko
adreses numur, bet tam ir jāatbilst
normatīvo aktu prasībām. Adreses
numuri ar diviem adrešu numuriem
nevar tikt piešķirti taču burtu vai
korpusu numur lietojums ir iespējams
saistībā ar adreses numur vienīgi
gadījumos kad nav iespēja piešķirt
numuru.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
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Nav norādīts

0100 0106 0152

Liepājas
iela 68A

Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta.

Cēres iela
11

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka mājai
jau 15 gadus ir
viena adrese.
Numuri sākas no
centra un ēkai ir
piešķirts numurs
Kabiles iela 5A.
Aiz mājas ir ēka
ar adresi Kabiles
iela 5, bet tas būs
ļoti nepareizi, ja
būs Kabiles iela
5A un aiz tās būs
Kabiles iela 5.
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Saskaņā ar Adresācijas noteikumu
21. punktu, 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. Konkrētajā
gadījumā tuvākā iela, no kuras var
piekļūt adresācijas objektam ir
Lestenes iela, tāpēc atbilstoši
Adresācijas noteikumiem adresi
plānots mainīt no Liepājas ielas uz
Lestenes ielu.
Personas viedoklis ir ņemts vērā.
Būvvalde paskaidro, ka Saskaņā ar
Adresācijas noteikumu 21. punktu,
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. Konkrētajā
gadījumā tuvākā iela, no kuras var
piekļūt adresācijas objektam ir Kabiles
iela, tāpēc atbilstoši Adresācijas
noteikumiem adresi plānots mainīt no
Cēres iela uz Kabiles iela.
Tā kā ēka ar kadastra apzīmējumu
0100 106 0152 001 atrodas starp
adresācijas objektiem ar adresēm
Kabiles iela 5 un Kabiles iela 7, tad
atbilstoši
Adresācijas noteikumu 20.1.
apakšpunktam, lai izvairītos no
iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās,
zemes vienības un ēkas numuru
papildina ar latviešu alfabēta lielo
burtu (bez diakritiskām zīmēm), līdz ar
to plānots mainīt adresi no Cēres iela
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0100 055 0143 002

Abavas
iela 11

Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta.
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0100 106 058 8001

Dauguļu
iela 63/65

Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta.
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0100 083 003 0004,
0100 083 003 0003

Ojāra
Vācieša
iela 69A

Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta.
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0100 055 0101 001

Ojāra
Vācieša
iela 26A

Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta.

0100 106 0240 001

Cēres iela
84/86

Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta. Norāda,
ka vēlas, lai tiktu
piešķirta adrese
Cēres iela 84.

Nav norādīts

Mārupes
iela 33A

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka tā
aizskar
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11 uz Kabiles iela 5A.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 10.punktam, ja
uz zemes vienības atrodas vairākas
funkcionāli nesaistītas ēkas, tad katrai
piešķir savu adresi, līdz ar to gan
dzīvojamai ēkai ar kad.apz. 0100 055
0143 002, gan dzīvojamai ēkai ar
kad.apz. 0100 055 0143 001
nepieciešamas atsevišķas adreses.
Personas viedoklis ir ņemts vērā.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu
6.6.apakšpunktam adresācijas objektu
numuros izmanto naturālus skaitļus,
kas pierakstīti ar arābu cipariem, līdz
ar to Būvvalde plāno mainīt adresi no
Dauguļu iela 63/65 uz Dauguļu iela 63.
Personas viedoklis ir ņemts vērā.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 10.punktam, ja
uz zemes vienības atrodas vairākas
funkcionāli nesaistītas ēkas, tad katrai
piešķir savu adresi, līdz ar to
dzīvojamai ēkai ar kad. apz. 0100
083 003 0002, dzīvojamai ēkai ar kad.
apz. 0100 083 003 0003 un
dzīvojamajai ēkai ar kad. apz. 0100
083 003 0004 nepieciešamas
atsevišķas adreses.
Personas viedoklis ir ņemts vērā.
Saskaņā ar Adresācijas noteikumu
21. punktu, 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. Konkrētajā
gadījumā tuvākā iela, no kuras var
piekļūt adresācijas objektam ir Tīreļa
iela, tāpēc atbilstoši Adresācijas
noteikumiem adresi plānots mainīt no
Ojāra Vācieša iela uz Tīreļa iela.
Personas viedoklis ir ņemts vērā.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu
6.6.apakšpunktam adresācijas objektu
numuros izmanto naturālus skaitļus,
kas pierakstīti ar arābu cipariem. Tā kā
adrese Cēres iela 84 vēl nav piešķirta
nevienam adresācijas objektam un
šādu adresi vēlas respondents un tā nav
pretrunā ar Adresācijas noteikumiem,
tad Būvvalde ņems vērā personas
viedokli un ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 106 0240 001
piešķirs adresi Cēres iela 84.
Personas viedoklis ir ņemts vērā.
Izteiktais viedoklis nav par publiskajā
apspriešanā nodotajām adresēm un
tādēļ netiek izskatīts.

privātīpašuma
tiesības un arī
naudas līdzekļus.
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0100 055 0044

0100 074 0344,
0100 074 043 001,
0100 074 043 018,
0100 074 043 002

Indriķa iela
7A

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka šim
īpašumam
numerācija tika
mainīta iepriekš
no Indriķa iela 9
uz 7A. Uzskata,
ka nav
samērojams
sabiedrības
ieguvums un
respondenta
zaudējumi, kas
radīsies adreses
maiņas gadījumā,
t.i., visas
dokumentācijas,
līgumu, projektu
un automašīnu
tehniskās pases
nomaiņa pēc
provizoriskajiem
aprēķiniem
izmaksās ap
5000,-€. Uz
respondenta
firmas vārda
reģistrēti vairāk
nekā 60
transportlīdzekļi,
kuru tehniskās
pases nomaiņa
izmaksās vairāk
nekā 1500,-€.
Norāda, ka
respondentam
radīsies
ievērojami
zaudējumi
pašvaldības
neizdarības dēļ, jo
numerācijas
maiņa šai adresei
notiek atkārtoti.

Vienības
gatve 69

Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta. Norāda,
ka vēlas, lai ēkai
ar kadastra
apzīmējumu 0100
074 043 001 tiktu
piešķirta adrese
Vienības gatve
69A, bet ēkai ar
kadastra
apzīmējumu 0100
074 043 018 tiktu
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Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 2. punktam
īpašums nav adresācijas objekts,
savukārt uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 0100 055 0044 esošās
administratīvās ēkas (kad. apz. 0100
055 0044 001 un 0100 055 0044 003)
atbilstoši šo noteikumu 2.9.
apakšpunktam ir adresācijas objekti.
Ņemot vērā to, ka administratīvajā
teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties
(Adresācijas noteikumu 6.1.
apakšpunkts), katrai no
administratīvajām ēkām ir jāpiešķir
atsevišķa adrese. Līdz ar to
administratīvajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 055 0044 001 adrese
tiks saglabāta Indriķa iela 7A, bet
administratīvajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 055 0044 003 adrese
tiks mainīta uz Indriķa iela 7C.
Respondents vērš uzmanību uz to, ka
adrese Indriķa iela 7A tika piešķirta
nesen. Būvvalde paskaidro, ka šobrīd
ir spēkā Ministru kabineta 03.11.2009.
noteikumi Nr. 1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, un atsevišķas
adreses piešķiršana vienai no
administratīvajām ēkām nepieciešama,
lai adrese atbilstu spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.
Atbilstoši Civillikuma 863. panta
prasībām personai, kas bauda vai vēlas
baudīt kādas lietas labumus, tam arī
jānes ar šo lietu saistītie pienākumi, kā
arī trešās personas šai lietai vai tās dēļ
taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma
īpašniekam tāpat arī uzņēmumam, kas
darbojas nekustamajā īpašumā, kuram
ir veikta adreses maiņa pēc adreses
maiņas, ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktie argumenti nevar ietekmēt
pieņemamo lēmumu un personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 6.1.
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu
atkārtošanos, Būvvalde veiks adreses
maiņu. Tā kā respondents ir zemes
vienības un uz tās esošo dzīvojamo
māju īpašnieks, tad Būvvalde ņems
vērā respondenta priekšlikumu un
adrese Vienības gatve 69A tiks
piešķirta dzīvojamajai mājai ar
kadastra apzīmējumu 0100
074 043 001, bet dzīvojamajai mājai ar
kadastra apzīmējumu 0100

saglabāta esošā
adrese Vienības
gatve 69.

62

63

64

Nav norādīts

Nav norādīts

0100 050 0096,
0100 050 0096 006,
0100 050 0096 001

Mārupes
iela 27

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Uzskata, ka tas
izskatās pēc
„murga” un
naudas
apmazgāšanas.
Respondente
norāda, ka
galvenā
piebraukšana
adresācijas
objektam ir no
Mārupes ielas un
Saules alejas.

Mārupes
iela 27

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Nesaprot adreses
maiņas
nepieciešamību.
Norāda, ka
adresācijas maiņa
respondentes
tiesības un
likumiskās
intereses ietekmēs
slikti, jo tiks
apgrūtināta saziņa
ar piederīgajiem
un dažādām
iestādēm, ar
kurām ir dažāda
satura kontakti.
Jautā, ko nozīmē
vārds „Gardene”,
un norāda, ka
galvenā
piebraukšana ir
organizēta no
Mārupes ielas.

Jelgavas
iela 36

Adresācijas maiņu
neatbalsta, jo:
1. 40 nomniekiem
būs jāmaina
juridiskā adrese;
2. Jautā, kas
apmaksās ēkas
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074 043 018 tiks saglabāta esošā
adrese Vienības gatve 69.
Respondenta viedoklis ir atzīstams par
pamatotu un tiesību normām atbilstošu
un līdz ar to respondenta viedoklis ir
ņemts vērā.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 21.punktam
ēkai adresi piešķir saistībā ar tuvāko
ielu, no kuras var piekļūt adresācijas
objektam. Pie ēkas ar kadastra
apzīmējumu 0100 056 2051 001
piekļūšana ir vienīgi no Gardenes
ielas, nevis no Mārupes ielas un Saules
alejas, kā norāda respondente.
Būvvalde paskaidro, ka Gardenes ielas
nosaukums ir piešķirts ar Rīgas domes
07.07.2015. lēmumu Nr. 2773 „Par
Gardenes ielas nosaukuma piešķiršanu
un grozījumu 03.02.1998. Rīgas domes
lēmumā Nr.5536”.
Ņemot vērā augstāk minēto,
respondenta viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 21.punktam
ēkai adresi piešķir saistībā ar tuvāko
ielu, no kuras var piekļūt adresācijas
objektam. Pie ēkas ar kadastra
apzīmējumu 0100 056 2051 001
piekļūšana ir vienīgi no Gardenes
ielas, nevis no Mārupes ielas, kā
norāda respondente.
Būvvalde paskaidro, ka Gardenes ielas
nosaukums ir piešķirts ar Rīgas domes
07.07.2015. lēmumu Nr. 2773 „Par
Gardenes ielas nosaukuma piešķiršanu
un grozījumu 03.02.1998. Rīgas domes
lēmumā Nr.5536”. Gardenes ielas
nosaukums ir piešķirts par godu
Gardenes lielciemam Dobeles novada
Auru pagastā.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas
laikā ir iespējamas nelielas grūtības vai
neērtības, kas varētu būt saistīts ar
adreses maiņu. Tomēr privātajā
sarakstē personai ir pienākums paziņot
savu aktuālo adresi, savukārt adreses
maiņa valsts nozīmes reģistros tiek
aktualizēta automātiski, tādējādi
aktuālā informācija nepārtraukti ir
pieejama valsts pārvaldes funkciju
veikšanai visām iestādēm.
Ņemot vērā augstāk minēto,
respondenta viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka adreses ēkām
ar kadastra apzīmējumiem 0100 050
0096 006 un 0100 050 0096 001 tiek
mainītas, jo atbilstoši Adresācijas
noteikumu 2.9.apakšpunktam tās ir
adresācijas objekti, bet atbilstoši
6.1.apakšpunktam administratīvajā

šiltīšu
izgatavošanu?
3. Jautā, kas
apmaksās
izmaksas par
adreses izmaiņas
paziņošanu
partneriem?
4. Jautā, kas
apmaksās visas
izmaksas
(degvielu u.t.t.),
kas būs saistītas ar
īpašuma
dokumentu lietu
sakārtošanu un
institūciju
apbraukāšanu?
5. Jautā, kas
apmaksās notārus
un UR nodevu?
Uzskata, ka
adresācijas maiņa
respondenta
tiesības un
likumiskās
intereses ietekmēs
tieši, jo atkal būs
jārīko dalībnieku
sēde, jāveic
darbības ar
rīkojumiem,
notāriem, kas
radīs neplānotas
izmaksas.
Norāda, ka
galvenā
piebraukšana tiek
organizēta no
Jelgavas un Buru
ielas.
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0100 106 0222 002

Kursīšu
iela 1

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondente
norāda, ka adrese
Kursīšu iela 1 ir
kopš 1939.gada,
kad ēka uzcelta,
un ka tas vienmēr
ir bijis viens
īpašums ar vienu
adresi, kas nav
sadalīts dzīvokļos,
un īpašumam ir
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teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties,
līdz ar to šīm ēkām tiks piešķirta
atsevišķa adrese, bet ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 050 0096 011 tiks
saglabāta adrese Jelgavas iela 36.
Adreses tiks piešķirtas saistībā ar
tuvāko ielu, no kuras katrā adresācijas
objektā var nokļūt (Adresācijas
noteikumu 21.punkts) – ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 050 0096
001 tiks piešķirta adrese Buru iela 1,
bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
050 0096 006 tiks piešķirta adrese
Jelgavas iela 38.
Privātajā sarakstē personai ir
pienākums paziņot savu aktuālo adresi,
savukārt adreses maiņas valsts
nozīmes reģistros tiek aktualizēta
automātiski, tādējādi aktuālā
informācija nepārtraukti ir pieejama
valsts pārvaldes funkciju veikšanai
visām iestādēm. Informācija par adrešu
maiņu tiek nosūtīta arī dažādiem
komersantiem (ar sarakstu var
iepazīties
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/No
sutisanas_saraksts_iestadem_par_lemu
mu_NEW.pdf).
Komersantiem Uzņēmumu reģistrā
(UR) adreses nomaiņa ir jāveic
pašiem, tas ir, jāsagatavo un UR
jāiesniedz juridiskās adreses maiņai
nepieciešamie dokumenti: pieteikums
(18.veidlapa). Taču valsts nodeva – ja
adrese reģistrā tiek mainīta, atsaucoties
uz būvvaldes lēmumu jeb saskaņā ar
administratīvi teritoriālo adrešu maiņu,
– nav jāmaksā.
Būvvalde piekrīt, ka saistībā ar adreses
maiņu personai var rasties samērā
nelieli papildus izdevumi, taču
atbilstoši Civillikuma 863. pantā
noteiktajam īpašniekam ir jānes ar
īpašumu saistīti izdevumi, piemēram,
adreses numura zīmēs izgatavošanas
un uzstādīšanas izmaksas, nekustamā
īpašuma nodoklis, kas ir jāapmaksā
katru gadu, līdz ar to secināms, ka
personas viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Valsts adrešu reģistra datiem gan
dzīvojamai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 106 0222 002, gan
dzīvojamai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 106 0222 001 ir
reģistrēta adrese Kursīšu iela 1, kas ir
pretrunā Adresācijas noteikumu 6.1.
apakšpunktam, kas nosaka, ka adreses
ēkām nedrīkst atkārtoties. Atbilstoši
Adresācijas noteikumu 2.punktam,
īpašums nav adresācijas objekts, līdz
ar to respondenta viedoklis par to, ka

viena
piebrauktuve no
Kursīšu ielas.
Uzskata, ka maiņa
tikai traucēs atrast
adresi 1A, jo
īpašumam nav
divas pieejas. Pēc
tam respondente
norāda, ka
dienestiem būs
grūti atrast adresi
Kursīšu iela 1, jo
piebrauktuve būs
pie ēkas, kurai
Būvvalde grib dot
adresi Kursīšu
iela 1A.
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0100 053 0033 002

Vēja iela
28

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
norāda, ka būve,
kurai paredzēta
adreses maiņa
(liters 002), dabā
neeksistē, līdz ar
to adreses maiņa
ir bezjēdzīga, jo
nepastāv
adresācijas
objekts.
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īpašumam ir viena adrese un tāpēc nav
nepieciešams katrai dzīvojamai ēkai
piešķirt atsevišķu adresi, nevar tik
ņemts vērā.
Papildus Būvvalde paskaidro, ka pie
ēkas ir jāuzstāda adreses numura zīme
atbilstoši Rīgas domes saistošajiem
noteikumiem Nr.62 „Par ielu un
laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu
grupu numura zīmju un virziena
rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai
tūrisma objektiem izvietošanas kārtību
Rīgas pilsētā”, līdz ar to pēc adreses
maiņas un adreses numura zīmes
uzstādīšanas gan adrese Kursīšu iela 1,
gan Kursīšu iela 1A būs viegli
atrodamas un identificējamas dabā.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka par pamatu
adresācijas objektu identificēšanai
ņemti Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā
reģistrētie dati. Tā kā ieraksti par būvi
tiek dzēsti tikai uz iesniegumu pamata,
tad sistēmā glabājas informācija par
būvēm, kuras apvidū vairs neeksistē,
taču datu aktualizācija par šīm būvēm
nav veikta.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 13. panta 1. daļu
nekustamā īpašuma īpašniekam ir
pienākums ierosināt kadastra objekta
datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā, ja
mainīti nekustamā īpašuma objektu
raksturojošie dati vai tajā reģistrēta
apvidū neesoša būve.
Šajā gadījumā aicinām vērsties Valsts
zemes dienestā, lai risinātu jautājumu
par kadastra datu aktualizāciju –
izdzēstu ierakstu par būvi Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā. Izziņu par būves neesamību
apvidū iespējams saņemt Rīgas
pilsētas būvvaldē.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 152.6 pantu par
normatīvajos aktos noteikto
dokumentu neiesniegšanu kadastra
datu aktualizēšanai Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā fiziskajām personām uzliek
naudas sodu no 70 līdz 210 eiro, bet
juridiskajām personām — no 140 līdz
1400 eiro.
Persona nav norādījusi uz
dokumentāciju par ēkas nojaukšanu.
Dzēšot ēkas datus Būvvalde adresi
likvidēs.
Ņemot vērā augstāk minēto personas
izteiktie argumenti nevar ietekmēt
pieņemamo lēmumu un personas
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0100 083 2000 001
69
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0100 054 0126 002

Asītes iela
3

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka netiek
saglabāta
vēsturiskā adrese.
Respondents
nepiekrīt adreses
maiņai esošajai
ēkai, ēkas numurs
būtu jāmaina
vēlāk celtajai ēkai
uz 3/1 vai 3A.

Olīvu iela
3

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
nesaprot uz kāda
pamata izdota
zemesgrāmata, ja
tā ir cita māja, kas
atrodas uz
Gustava ielas.
Norāda, ka ir
kopēja
elektrosadale,
kanalizācija,
ūdens piegāde,
pagrabi, kopējā
domājamā zemes
daļa,
koplietošanas
telpas.
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viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka ēkām ar
kadastra apzīmējumu 0100 083 2000
001 un 0100 083 0053 001 ir viena
adrese – Asītes iela 3, kas ir pretrunā
Adresācijas noteikumu
6.1.apakšpunktam, kas paredz, ka
administratīvajā teritorijā adreses
nedrīkst atkārtoties.
Būvvalde norāda, ka ēka ar kadastra
apzīmējumu 0100 083 2000 001
atrodas Asītes ielas galā, aiz ēkas ar
kadastra apzīmējumu 0100 083 0053
001. Adresācijas noteikumi paredz, ka
ēku numurus piešķir augošā secībā,
līdz ar to ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 083 2000 001 bija plānots
piešķirt adresi Asītes iela 5, jo tā
atrodas aiz adresācijas objekta ar
adresi Asītes iela 3. Tomēr ņemot vērā,
ka Adresācijas noteikumi paredz, ka,
lai izvairītos no iepriekš piešķirtu
numuru atkārtošanās ēku numurus
papildina ar latviešu alfabēta lielajiem
burtiem (bez diakritiskām zīmēm) vai
ar mazo burtu “k” un defisi, aiz defises
norādot korpusa numuru, tad adrešu
atkārtošanos iespējams novērst ēkas ar
kadastra apzīmējumu 0100 083 0053
001 adresi papildinot ar latviešu
alfabēta lielo burtu. Līdz ar to
Būvvalde ņems vērā respondenta
lūgumu un ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 083 2000 001
saglabās esošo adresi Asītes iela 3, bet
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 083
0053 001 piešķirs adresi Asītes iela
3A.
Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Valsts adrešu reģistra datiem gan ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 054
0126 001, gan ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 054 0126 001 ir
adrese Olīvu iela 3, kas ir pretrunā
Adresācijas noteikumu 6.1.
apakšpunktam, kas nosaka, ka adreses
ēkām nedrīkst atkārtoties.
Ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 054
0126 001 tiks saglabāta esošā adrese,
bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
054 0126 0012 tiek mainīta adrese uz
Gustava iela 10, jo
atbilstoši noteikumu 21.punktam ēkai
numuru piešķir saistībā ar tuvāko ielu
(Gustava iela), no kuras piekļūst ēkai.
Būvvalde norāda, ka abas dzīvojamās
mājas nav funkcionāli saistītas ēkas, jo
dzīvojamās ēkas funkciju veikšanai
nav nepieciešama otra dzīvojamā māja
kā obligāts priekšnosacījums un ēkas
funkcijas nav saistāmas.
Būvvalde paskaidro, ka par pamatu

adresācijas objektu identificēšanai
ņemti Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas dati, un
šobrīd abām ēkām dzīvojamajām
mājām nepieciešama atsevišķa adrese.
Līdz ar to personas viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
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0100 055 0076

0100 083 0134 002

0100 105 0154 002

Īves iela 1

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka ēkā
reģistrētas
organizācijas, ir
izdotas speciālas
glabāšanas
atļaujas, mājai ir
vēsturiskā vērtība
un jau no
1902.gada adrese
ir Īves iela 1.
Adrese maiņai
nav tiesiska,
materiāla, morāla
vai citāda iemesla.
Ēku ir viegli
atrast, dokumentu
maiņa ir dārga un
rada neērtības.

Robežu
iela 28

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta. Lūdz
saglabāt veco
adresi Robežu iela
28, jo vārtiņi un
ieeja ir no Robežu
ielas.

Kantora
iela 35

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka ēka ar
kadastra
apzīmējumu 0100
105 0154 001 bija
tirdzniecības
paviljons ar adresi
40

Būvvalde informē, ka ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 055 0076 001 tiks
saglabāta esošā adrese Īves iela 1, bet
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 055
0076 002 saskaņā ar Adresācijas
noteikumu 6.1. apakšpunktu, kas
nosaka, ka adreses ēkām nedrīkst
atkārtoties, tiks piešķirta adrese Īves
iela 1A.
Ņemot vērā augstāk minēto personas
viedoklis noraidāms kā nepamatots.

Būvvalde ir konstatējusies, ka
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētais ēkas
ar kadastra apzīmējumu 0100 083
0134 002 lietošanas veids ir citas,
iepriekš neklasificētas ēkas, taču dabā
tā ir dzīvojamā ēka. Līdz ar to arī
atbilstoši Adresācijas noteikumu
2.punktam ēka ir uzskatāma par
adresācijas objektu, kam atbilstoši
Adresācijas noteikumu 21.punktam,
kas nosaka, ka pilsētu teritoriju daļās,
kur ir ielas, ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt, piešķirama
adrese Apguldes iela 2.
Atbilstoši Būvvaldes rīcībā esošajiem
kartogrāfiskiem materiāliem, lai
piekļūtu pie ēkas, no Apguldes ielas ir
vārti.
Būvvalde aicina īpašnieku sakārtot
datus Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā atbilstoši
reālajai situācijai dabā.
Ņemot vērā augstāk minēto personas
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka gan ēka ar
kadastra apzīmējumu 0100 105 0154
001 (tirdzniecības paviljons), gan 0100
105 0154 002 (jaunbūve) atbilstoši
Adresācijas noteikumu 2.punktam ir
uzskatāmi par atsevišķiem adresācijas
objektiem.
Būvvalde norāda, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 30.punktam

Kantora iela 35.
Pēc izmaiņu
projekta ir
paredzēts to
nojaukt, tad
automātiski
adrese Kantora
iela 35 pāriet uz
jaunbūvi, kura vēl
nav pabeigta
(kadastra
apzīmējums 0100
105 0154 002).
Respondents
neredz vajadzību
adresi papildināt
ar 35B, tiek
norādīts, ka tad,
kad tiks nodota
dzīvojamā māja,
tad ēka ar
kadastra
apzīmējumu 0100
105 0154 001 tiks
nojaukta.
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0100 106 0569 001

Kurmenes
iela 2A

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka tiek
piedāvāta
Kurmenes ielas
pārnumerācija
pretrunā MK
noteikumiem, kuri
nosaka, ka
numerācija tiek
veikta no ielas
sākuma augošā
secībā virzienā no
apdzīvotas vietas
centra uz nomali,
ielas kreisajā pusē
piešķirot nepāra
numurus, labajā
pusē - pāra
numurus.
Atbilstoši šiem
noteikumiem
Kurmenes ielai
vajadzētu sākties
no Cēres ielas un
beigties pie
Sīpeles ielas un
Kurmenes 2A
vajadzētu
pārnumurēt par
Kurmenes 3.
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Adresācijas maiņu
neatbalsta, jo būs
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adresācijas objektam beidzot pastāvēt,
pašvaldības dome vai tās pilnvarota
institūcija pieņem lēmumu par adreses
statusa maiņu Valsts adrešu reģistrā,
līdz ar to pēc ēkas ar kadastra
apzīmējumu 0100 105 0154 001
likvidēšanas arī adrese tiks likvidēta.
Tā kā respondents plāno nojaukt ēku ar
kadastra apzīmējumu 0100 105 0154
001, tad Būvvalde adresi Kantora iela
35B piešķirs šai ēkai, bet ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 105 0154
002 saglabās esošo adresi Kantora iela
35.
Papildus Būvvalde norāda, ka adrese
tiek piešķirta adresācijas objektam
nevis nekustamajam īpašumam, līdz ar
to pēc objekta nojaukšanas adrese
automātiski nepāriet citam adresācijas
objektam. Adresi ar Būvvaldes
lēmumu var piešķirt citam objektam, ja
izpildās Adresācijas noteikumu
6.1.apakšpunkts.
Ņemot vērā augstāk minēto personas
viedoklis ir ņemts vērā daļēji.
Būvvalde paskaidro, ka uz publisko
apspriešanos tika nodotas izmaiņas
Kurmenes ielas adresācijā tā, lai tiktu
saglabāta vēsturiski izveidojusies pāra
un nepāru pušu adresācija, kā arī, lai
tiktu nodrošināta adrešu numuru
augoša secība abās ielas pusēs.
Respondents norāda, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumiem, Kurmenes
ielas sākums ir pie Cēres ielas, tādējādi
adrešu nepāra numuru piešķiršana
nepieciešama ielas pusē, kur šobrīd ir
adrešu pāra numuri un adrešu pāra
numuru piešķiršana nepieciešama ielas
pusē, kur šobrīd ir adrešu nepāra
numuri. Būvvalde paskaidro, ka
respondenta izteiktais viedoklis un
norādījums uz Adresācijas noteikumu
pareizu izpildi ir vērā ņemams un tādēļ
Kurmenes ielā tiks mainīta adresācija,
lai tā pilnībā atbilstu normatīvo aktu
prasībām – par ielas sākumu nosakot
Kurmenes ielas galu, kas atrodas pie
Cēres ielas un kreisajā pusē piešķirot
adrešu nepāra numurus, bet labajā pusē
pāra numurus.
Būvvalde norāda, ka adresi Kurmenes
iela 3 ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 106 0569 001 nav iespējams
piešķirt, jo Būvvalde rezervēs adrešu
numurus potenciālajiem adresācijas
objektiem, kas atrodas pirms ēkas ar
kadastra apzīmējumu 0100 106 0569
001.
Respondenta izteiktais viedoklis ir
ņemts vērā daļēji.
Būvvalde pēc aptaujas anketā sniegtās
informācijas pieņem, ka respondents

jāmaksā.
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0100 106 0156 002

Nav
norādīta

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Nesaprot adreses
maiņas
nepieciešamību
un uzskata to par
represīvu rīcību.
Norāda, ka iela,
no kuras ir
organizēta
galvenā
piebraukšana, ir
Mārupes iela.
Uzskata, ka
adreses maiņa ļoti
slikti ietekmēs
viņa tiesības vai
likumiskās
intereses.

Cēres iela
10

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
norāda, ka ēka,
kuru Būvvalde
uzrāda ar kad.
apz. 0100 106
0156 002 pēc
inventarizācijas
dokumentiem ir
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vēlas izteikt viedoklis par adresācijas
objektu ar adresi Mārupes iela 29, kaut
gan aptaujas anketas 2.punktā tā nav
norādīta.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām
personai, kas bauda vai vēlas baudīt
kādas lietas labumus, tam arī jānes ar
šo lietu saistītie pienākumi, kā arī
trešās personas šai lietai vai tās dēļ
taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma
īpašniekam, kuram ir veikta adreses
maiņa, pēc adreses maiņas ir jālieto
jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas
saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz
pašiem. Ņemot vērā augstāk minēto,
personas izteiktais arguments nevar
ietekmēt pieņemamo lēmumu un
personas viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.
Būvvalde pēc aptaujas anketā sniegtās
informācijas pieņem, ka respondents
vēlas izteikt viedoklis par adresācijas
objektu ar adresi Mārupes iela 43, kaut
gan aptaujas anketas 2.punktā tā nav
norādīta.
Būvvalde paskaidro, ka ar Rīgas
domes 07.07.2015. lēmumu Nr. 2773
„Par Gardenes ielas nosaukuma
piešķiršanu un grozījumu 03.02.1998.
Rīgas domes lēmumā Nr.5536” ielas
posmam no Mārupes ielas līdz zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100
056 0402 ir piešķirts Gardenes ielas
nosaukums. Piekļūšana pie ēkas ar
kadastra apzīmējumu 0100 056 2029
001 ir vienīgi no Gardenes ielas, nevis
no Mārupes ielas, kā norāda
respondents. Tādējādi adrese Mārupes
iela 43 neatbilst Adresācijas
noteikumu 21.punktam, kurš nosaka,
ka 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. Lai ēkas ar
kadastra apzīmējumu 0100 056 2029
001 adrese atbilstu normatīvo aktu
prasībām, tad adrese Mārupes iela 43
tiks mainīta uz adresi Gardenes iela 9.
Personas izteiktais viedoklis nevar
ietekmēt pieņemamo lēmumu un tas ir
noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde ir konstatējusies, ka
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētais ēkas
ar kadastra apzīmējumu 0100 106
0156 002 lietošanas veids ir „Citas,
iepriekš neklasificētas ēkas”, taču dabā
tā ir dzīvojamā ēka. Arī respondente
anketā norāda, ka dzīvojamā māja ir tā,
kura ir tuvāk ceļam. Līdz ar to arī
atbilstoši Adresācijas noteikumu

viņai piederoša
saimniecības ēka.
Jautā, kāds
pamatojums ir
respondentei
piederošai
saimniecības ēkai
piešķirt šobrīd
esošo dzīvojamās
mājas adresi
Cēres iela 10?
Paskaidro, ka
dzīvojamā māja ar
adresi Cēres iela
10 atrodas pie
pašas ielas ar
izeju un
izbraukšanu uz
Cēres ielu. Šajā
adresē ir reģistrēta
arī
uzņēmējdarbība.
Norāda, ka
dzīvojamā māja ir
svarīgāks objekts
nekā saimniecības
ēka, kurā tiek
glabātas mantas
un pati ēka
atrodas zemes
gabala vidū, nevis
pie ielas. Kad
respondentei
piederošais zemes
gabals nākotnē
tiktu apbūvēts, tad
varētu pastāvēt
iespēja
jaunbūvēm
piešķirt adreses
Cēres iela 10A,
10B, 10C u.t.t.
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0100 055 0007 002,
0100 055 0007 003,
0100 055 0007 004

Friča
Brīvzemni
eka iela 22

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka būs
papildus izdevumi
jaunu adreses
43

2.9.apakšpunktam ēka ir uzskatāma
par adresācijas objektu, kam atbilstoši
Adresācijas noteikumu 9.punktam ir
piešķirama atsevišķa adrese. Būvvalde
adresi Cēres iela 10 plāno saglabāt šai,
pie ceļa tuvāk esošajai, dzīvojamai
ēkai.
Ņemot vērā, ka Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā uz
zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 0100 106 0156 ir
reģistrēta arī dzīvojamā māja ar
kadastra apzīmējumu 0100 106 0156
002, tad, lai izpildītu Adresācijas
noteikumu 6.1.apakšpunkta prasības,
ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties, katrai no
dzīvojamām ēkām (kad.apz. 0100 106
0156 001 un 0100 106 0156 002)
nepieciešama atsevišķa adrese.
Būvvalde piešķirs adresi Cēres iela
10A dzīvojamai mājai ar kadastra
apzīmējumu 0100 106 0156 002, kas
atrodas tālāk ceļa un kas, kā norāda
respondente, ir saimniecības ēka, kaut
gan Būvvalde nav konstatējusi šādu
faktu.
Būvvalde aicina īpašnieku sakārtot
datus Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā atbilstoši
reālajai situācijai dabā. Būvvalde
paskaidro, ka saskaņā ar Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 13.
panta 1. daļu nekustamā īpašuma
īpašniekam ir pienākums ierosināt
kadastra objekta datu aktualizāciju
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā, ja mainīti
nekustamā īpašuma objektu
raksturojošie dati. Šajā gadījumā
aicinām vērsties Valsts zemes dienestā,
lai risinātu jautājumu par kadastra datu
aktualizāciju – aktualizētu ēkas
lietošanas veidu Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 152.6 pantu par
normatīvajos aktos noteikto
dokumentu neiesniegšanu kadastra
datu aktualizēšanai Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā fiziskajām personām uzliek
naudas sodu no 70 līdz 210 eiro, bet
juridiskajām personām — no 140 līdz
1400 eiro.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde norāda, ka atbilstoši Valsts
adrešu reģistra datiem četrām
dzīvojamajām mājām ar kadastra
apzīmējumiem 0100 055 0007 001,
0100 055 0007 002, 0100 055 0007
003, 0100 055 0007 004 ir viena

norāžu
izgatavošanā un
uzstādīšanā. Nav
lietderīgi mainīt
adreses piešķirot
ēkām burtus A, B,
C, ja ēkās esošo
dzīvokļu
numerācija netiek
sakārtota augošā
secībā.
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Vienības
gatve 101

Adresācijas maiņu
neatbalsta. Sakarā
ar to, ka adresē
Vienības gatve
101 ir reģistrēta
respondenta
firma, kura
dibināta
1995.gadā, lūdz
nemainīt adresi
Vienības gatve
101 uz Graudu
iela 47, jo firmai
ir dažādi ārzemju
biznesa partneri
un Latvijas
klienti.
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adrese Friča Brīvzemnieka iela 22.
Adresācijas noteikumu 6.1.
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām
nedrīkst atkārtoties, līdz ar to ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 055 0007
004 tiks piešķirta adrese Friča
Brīvzemnieka iela 22B, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 055 0007
003 tiks piešķirta adrese Friča
Brīvzemnieka iela 22C, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 055 0007
002 tiks piešķirta adrese Friča
Brīvzemnieka iela 22A. Būvvalde
norāda, ka ēkās esošo dzīvokļu
numerācija tiks sakārtota atbilstoši
iesniegumam un sniegtajai
informācijai.
Ņemot vērā augstāk minēto personas
viedoklis ir ņemts vērā daļēji.
Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu
nodalījumam Nr. 1896 ½ domājamā
daļa no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 0100 107 0153 un uz tā
esošās ēkas – autosalons (kadastra
apzīmējums 0100 107 0153 001) un
nojume (kadastra apzīmējums 0100
107 0153 002) ir respondenta īpašumā.
Būvvalde paskaidro, ka šiem
adresācijas objektiem esošā adrese
netiks mainīta.
Adresi Vienības gatve 101, Rīga
plānots mainīt uz adresi Graudu iela
47, Rīga tikai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 107 0153 003
(autosalons). Civillikuma 994. pants
nosaka, ka par nekustama īpašuma
īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par
tādu ierakstīts zemesgrāmatā.
Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu
nodalījumam Nr.100000194705
īpašuma tiesības uz īpašumu, kurā
ietilpst adresācijas objekts, kuram
paredzēta adreses maiņa, pieder citai
personai. Tāpat arī atbilstoši
Civillikuma 927. pantam ir noteikts, ka
īpašums ir pilnīgas varas tiesība par
lietu, t.i., tiesība valdīt un lietot to,
iegūt no tās visus iespējamos labumus,
ar to rīkoties, līdz ar ko vienīgi
īpašniekam ir tiesības izteikt viedokli
par sev piederošo objektu. Personai,
kura nav attiecīgā objekta īpašnieks,
nepiemīt tiesības pārstāvēt īpašnieka
viedokli, izņemot, ja īpašnieks personu
ir īpaši pilnvarojis. Būvvaldes rīcībā
nav attiecīgs pilnvarojums.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis noraidāms kā nepamatots.

Būvvalde norāda, ka no 89 iesniegtajām anketām un iesniegumiem 11 gadījumos
respondenti ir atbalstījuši adresācijas maiņu, bet 78 respondenti adresācijas maiņu nav
atbalstījuši.
Atgāzenes, Bieriņu, un Torņakalna apkaimē, Usmas un Gardenes ielās publiskās
apspriešanas rezultātu statistisks apkopojums
2.tabula
Vērā ņemts viedoklis

Daļēji vērā ņemts viedoklis

Viedoklis atzīts par nepamatotu un nav
ņemts vērā

Adrese, kadastra apzīmējums
Brūkleņu iela 79 (0100 106 0253 001)
Robežu iela 8 (kad. apz. nav norādīts)
Asītes iela 2 (0100 083 0261, 0100 083 0060 001,
0100 083 0060 002)
Asītes iela 2A (0100 083 0262)
Liepājas iela 68A (kad. apz. nav norādīts)
Abavas iela 11 (0100 055 0143 002)
Ojāra Vācieša iela 69A (0100 083 003 0004, 0100
083 003 0003)
Ojāra Vācieša iela 26A (0100 055 0101 001)
Cēres iela 84/86 (0100 106 0240 001)
Vienības gatve 69 (0100 074 0344, 0100
074 043 001, 0100 074 043 018, 0100 074 043 002)
Asītes iela 3 (0100 083 2000 001)
Dauguļu iela 63/65 (0100 106 058 8001)
Mūkusalas iela 33 (0100 050 0023 001, 0100 050
0023 002, 0100 050 0023 003), Mūkusalas iela 41A
(0100 050 0022 002)
Mārupes iela 31 (0100 056 2053 001)
Kārļa Ulmaņa gatve 2A (0100 050 0187 001, 0100
050 0187 015, 0100 050 0187 016, 0100 050 0187
017, 0100 050 0187 018, 0100 050 0187 003, 0100
050 0187 002)
Laivu iela 1 (0100 050 0118 001)
Kantora iela 35 (0100 105 0154 002)
Friča Brīvzemnieka iela 22 (0100 055 0007 002,
0100 055 0007 003, 0100 055 0007 004)
Kurmenes iela 2A (0100 106 0569 001)
Dārza iela 15A (0100 064 0358 001)
Dārza iela 15B (0100 064 0359 001)
Dārza iela 17 (0100 064 0047 001)
Dārza iela 19 (0100 064 0046 001)
Dārza iela 21 (0100 064 0143 001)
Dārza iela 21A (0100 064 0478 001)
Dārza iela 23 (0100 064 0142 001)
Dārza iela 34/36 (0100 064 0024 001)
Dārza iela 36 (0100 064 0024 002)
Dārza iela 32A (0100 064 0023 007, 0100 064 0023
005)
Dārza iela 32 (0100 064 0023 009)
Dārza iela 36A (0100 064 0024 003)
Dārza iela 38A (0100 064 2080 001)
Dārza iela 38 (0100 064 2921 001, 0100 064 2921
002)
Dārza iela 42 (0100 064 0353 001)
Dārza iela 46 (0100 064 0169 001)
Dārza iela 48 (0100 064 0273 001)
Dārza iela 50 (0100 064 0148 001)
Dārza iela 52 (0100 064 0148 005)
Dārza iela 19B (kad. apz. nav norādīts)
Robežu iela 22 (0100 083 0163 001, 0100 083 0163
002)
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Skaits
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Cēres iela 65 (0100 106 0409 001)
Vienības gatve 115 (0100 107 0025 001, 0100 107
0025 003, 0100 107 0025)
Daudzeses iela 16 (0100 053 0088 004)
Kabiles iela 13 (0100 106 0643 002)
Cēres iela 73 (0100 106 0237 001)
Vienības gatve 83 (0100 074 0175, 0100 074 0175
002)
Codes iela 43B (0100 106 2136 001)
Sējas iela 89 (0100 106 0020 001)
Penkules iela 1 (0100 106 0281,
0100 106 0281 002)
Mārupes iela 31 (0100 056 2053 001)
Graudu iela 59 (0100 107 0007 002)
Alsungas iela 8 (0100 083 0108 002)
Friča Brīvzemnieka iela 14/16 (0100 054 0036 001,
0100 054 0036 002, 0100 054 0036 003, 0100 0540
036 007, 0100 0540 036 006, 0100 0540 036 005)
Cēres iela 11 (0100 0106 0152)
Indriķa iela 7A (0100 055 0044)
Mārupes iela 27 (kad. apz. nav norādīts)
Jelgavas iela 36 (0100 050 0096, 0100 050 0096
006, 0100 050 0096 001)
Kursīšu iela 1 (0100 106 0222 002)
Vēja iela 28 (0100 053 0033 002)
Olīvu iela 3 (0100 054 0126 002)
Īves iela 1 (0100 055 0076)
Robežu iela 28 (0100 083 0134 002)
Mārupes iela 29 (kad. apz. nav norādīts)
Mārupes iela 43 (kad. apz. nav norādīts)
Cēres iela 10 (0100 106 0156 002)
Vienības gatve 101 (kad. apz. nav norādīts)
Dārza iela 38 (kad. apz. nav norādīts)
Adreses, kas netiks mainītas atbilstoši
iedzīvotāja sniegtajam viedoklim
Adresācijas objekti, kuriem adreses
nav mainītas

Vadītājs

Mārupes iela 33A (kad. apz. nav norādīts)

/paraksts/

Petrova 67012082
Andersone 67105686
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