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

Rīgā
22.11.2017.

BV-17-186-ls

Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums
zemes vienību un ēku adrešu maiņai un
piešķiršanai Ziepniekkalna apkaimē
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
Ziepniekkalna apkaimē tika rīkota no 26.09.2017. līdz 18.10.2017., pamatojoties uz
Būvvaldes 25.09.2017. lēmumu Nr. BV-17-155-ls (publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
2017. gada 26. septembrī, Nr. 191 (6018)). Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas trīs
simti sešdesmit divas aptaujas anketas un desmit iesniegumi.
Laikam ejot, Rīgā ir attīstījusies apbūve, un ir izbūvēta jauna infrastruktūra. Tās
rezultātā ir izveidojušies jauni adresācijas objekti, kā arī esošā adresācija daudzviet vairs
neatbilst adresācijas pamatprincipiem, kas no jauna ir ieviesti un noteikti ar Ministru
kabineta prasībām un ir obligāti visā valsts teritorijā. Katrai Latvijas pašvaldībai ir
pienākums ieviest vienotiem kritērijiem atbilstošu adresāciju. Valsts vara, nosakot šo
pienākumu pašvaldībām, nevērtēja reālo situāciju un izmaiņas, kas tiks ieviestas. Tādēļ
nepieciešams to sakārtot, jo loģiska un sakārtota adresācija ir priekšnoteikums, lai
maksimāli vienkāršā un ērtā veidā pilsētas iedzīvotāji un viesi varētu orientēties pilsētvidē,
kā arī operatīvajiem dienestiem būtu atvieglota objektu atrašana apvidū.
Adresācijas nepieciešamību ir iniciējusi valsts (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 17. panta ceturtā prim daļa), izdodot Ministru kabineta noteikumus (Ministru
kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas
noteikumi)), ar kuriem ir noteikti kritēriji adresei.

Publiskajā apspriešanā izteikto viedokļu apkopojums
Nr.
p.k.

Adresācijas objekta
kadastra
apzīmējums

Esošā adrese

1

2
3
4
5
6
7

Nav norādīts

Valdeķu iela
55

Respondenti
adreses maiņu
neatbalsta, jo
jāveic dokumentu
maiņa, jātērē savs
laiks.

8
9

Respondenta
viedoklis par
adreses maiņu
Respondenti
kategoriski
noraida
Būvvaldes
priekšlikumu ēkas
adreses maiņai no
Valdeķu iela 55
uz Bruknas iela
18.

0100 124 2010 001

Kvēles iela
15 k-14

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.

10
11
12
13
14

0100 052 0018 002
15

Bauskas iela
61

Respondenti
adreses maiņu
neatbalsta, jo
nevēlas mainīt
dokumentus,
radīsies
sarežģījumi ar
korespondences
un dokumentu
piegādi.
Jau no
pirmsākumiem
ēkai ir bijusi
adrese Bauskas
iela 61 k 2.
Piebraukšana no
Bauskas ielas.
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Būvvaldes viedoklis par adreses maiņu
Būvvalde informē, ka atbilstoši Būvvaldes
25.09.2017. lēmumam Nr. BV-17-155-ls “Par
publiskās apspriešanas rīkošanu zemes vienību un
ēku adrešu maiņai un piešķiršanai Ziepniekkalna
apkaimē” (lēmums elektroniski pieejams
https://www.vestnesis.lv/op/2017/191.10)
2.pielikuma 161.punktam ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 107 0532 005 (transformatoru
apakšstacija (TP 505)) plānots mainīt adresi no
Valdeķu iela 55, Rīga uz adresi Bruknas iela 18,
Rīga. Būvvalde norāda, ka ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 107 0532 001 (dzīvojamā māja)
Valdeķu ielā 55, Rīgā adreses maiņa nav paredzēta.
Papildu informācija par adresācijas sakārtošanas
projektu pieejama Būvvaldes mājas lapā:
http://www.rpbv.lv/adresacijas-sakartosanas-projekts.
Ņemot vērā augstāk minēto respondentu viedoklis ir
ņemts vērā.
Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā
nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Bauskas iela 61, tie joprojām ir spēkā esoši un
to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs.
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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 paskaidro, ka pasta sūtījumu piegāde tiek
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0100 107 0403 001

Bruknas iela
1

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
nesaskata nekādu
nepieciešamību
adreses maiņai,
vēl jo vairāk
tādēļ, ka adrese
Bruknas iela 2
šobrīd eksistē un
adreses maiņas
rezultātā tas radīs
maksimālu
3

veikta ievērojot sekojošas tiesību normas: Pasta
likuma 1. panta 20. punkts nosaka, ka pasta sūtījums
ir adresēts sūtījums galīgajā formā, kādā pasta
komersants to nogādā adresātam. Sūtījumu uzskata
par adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā
iesaiņojuma norādīta sūtījuma saņēmēja adrese.
Ministru kabineta 27.03.2010. noteikumi Nr.392
„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. Būvvalde norāda, ka pastnieki
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie ēkām. Jo
ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek piestiprināta
numurzīme, jo vieglāk apvidū ir orientēties
pastniekiem, kaimiņiem u.c.
Būvvalde, izskatot tās rīcībā esošo informāciju,
konstatēja, ka ēkai ar kadastra apzīmējumu
01000520018002 nekad nav bijusi piešķirta adrese
Bauskas iela 61 k-2, Rīga. Saskaņā ar vēsturisko
adrešu pārskata planšeti Nr.39a-15 iepriekš minētajai
ēkai piešķirta adrese Bauskas iela 61, Rīga.
Adrese reģistrēta laika periodā līdz adresācijas
sistēmas izveidei.
Informējam, ka Valsts adrešu reģistra informācijas
sistēmā adrese Bauskas iela 61, Rīga (klasifikatora
kods: 102640558) ir reģistrēta un saskaņā ar
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrēto informāciju tai ir piesaistīta zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 01000520018, kā arī
divas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem
01000520018001 un 01000520018002.
Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunktu
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties,
savukārt 19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas,
ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu. Tā kā
ēkai ar kadastra apzīmējumu 01000520018002
tuvākā iela ir Asteres iela, no tās ir iespējama
piekļūšana pie ēkas, tad, lai novērstu adrešu
atkārtošanos, šai ēkai ir maināma adrese uz Asteres
iela 1, Rīga.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde informē, ka adreses maiņa ēkai
nepieciešama, jo tās esošā adrese neatbilst
Adresācijas noteikumu 17.1.apakšpunktā noteiktajām
prasībām - pilsētās apbūvei paredzētu zemes vienību
un ēku numurus ielās piešķir no ielas sākuma augošā
secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali
ielas kreisajā pusē piešķir nepāra numurus, labajā
pusē – pāra numurus. Ēka atrodas ielas pāra numuru
pusē, taču tai šobrīd ir nepāra numurs, līdz ar to ēkai
un zemes vienībai, uz kuras tā atrodas, ir maināma
adrese uz Bruknas iela 2.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši

sajukumu
lietvedībā,
komunikācijā utt.
Tai pat laikā,
adreses maiņa
nozīmētu
laikietilpīgu un
finansiāli dārgu
dažādu
formalitāšu
kārtošanu saistībā
ar a/m
reģistrācijas
dokumentiem,
uzņēmuma
juridiskās adreses
maiņu u.c.
Piebraukšana no
Bruknas ielas.
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0100 074 0355 001

Irbenes iela
14A

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
uzskata, ka
adresācijas
objekts ir viegli
atpazīstams un
atbilst
vienveidīgas
adresācijas
principiem.
Adresācijas maiņa
radīs
nepieciešamību
veikt grozījumus
vairākos
uzņēmuma
dokumentos;
4

šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Bruknas iela 1, tie joprojām ir spēkā esoši un
to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs.
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf )
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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.
Komersantiem Uzņēmumu reģistrā adreses nomaiņa
ir jāveic pašiem, tas ir, jāsagatavo un Uzņēmumu
reģistrā jāiesniedz juridiskās adreses maiņai
nepieciešamie dokumenti. Taču valsts nodeva – ja
adrese reģistrā tiek mainīta, atsaucoties uz Būvvaldes
lēmumu jeb saskaņā ar administratīvi teritoriālo
adrešu maiņu, – nav jāmaksā.
Respondenta norādītais arguments, ka šobrīd jau
eksistē adrese Bruknas iela 2 neatbilst patiesībai, jo
minētā adrese Valsts adrešu reģistrā neeksistē un ar
Būvvaldes lēmumu iepriekš nav piešķirta.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde informē, ka Adresācijas noteikumu
19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā
situācijā ir Vadakstes iela, kā arī zemes vienība uz
kuras atrodas ēka robežojās ar Vadakstes ielu, līdz ar
to ēkai ir maināma adrese ar piesaisti Vadakstes ielai.
Savukārt norādītā Irbenes iela atrodas aptuveni 45 m
attālumā un no tās nav iespējama tieša piekļuve ēkai,
nešķērsojot citām personām piederošu īpašumu.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Irbenes iela 14A, tie joprojām ir spēkā esoši
un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats
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jātērē laiks
izmaiņu
paziņošanai
uzņēmuma
sadarbības
partneriem, kā arī
radīsies
papildus
izmaksas.
Piebraukšana no
Irbenes ielas.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo līdz
ar adreses maiņu
daudzās iestādēs,
kurās norādīta
esošā adrese,
darba līgumos
u.tml. būs
nepieciešama
korekcija, kura
prasīs papildus
laika, iespējams,
finansiālos
resursus.
Piebraukšana no
Vadakstes ielas.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
iebraukšana un
izbraukšana pie
ēkas notiek no
Irbenes ielas, kas
ir lielākas
nozīmes iela kā
Vadakstes iela. Tā
kā ēka atrodas
paralēli ēkai ar
adresi Irbenes
ielas 14, loģiskāk
būtu nemainīt
adreses.
Pēc adreses
maiņas nāksies
mainīt nekustamā
īpašuma
reģistrācijas
dokumentus, būs
jāpārslēdz līgumi
ar visiem
pakalpojumu
sniedzējiem, kuri
izraksta rēķinus
uz minēto adresi,
jāpārreģistrējas
pirmsskolas
izglītības iestāžu
rindās.
Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
5

dokumenta turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo personām,
ar kurām ir līguma saistības un līguma noteikumi
paredz obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi par
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par interneta
abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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 paskaidro, ka Adresācijas noteikumi
neparedz adrešu piešķiršanu, kategorizējot ielas pēc
lieluma vai nozīmīguma, bet gan pēc ielu izvietojuma
(kura adresācijas objektam ir vistuvākā iela).
Būvvalde paskaidro, ka, mainoties deklarētajai
adresei, pirmsskolas izglītības iestādēm nav
jāpārreģistrējas, jo rinda ir piesaistīta konkrētam
bērnudārzam nevis deklarētajai adresei.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
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0100 119 2013 005

Kalētu iela 4

22

23
24
25

0100 073 0475 002
26

Kartupeļu
iela 31 k-1

Argumenti nav
norādīti.
Respondents nav
norādījis vai
atbalsta/neatbalsta
adresācijas maiņu,
nav sniegti
argumenti.
Norādīts, ka ēka ir
funkcionāli
saistīta ar
administratīvo
ēku ar kadastra
apzīmējumu
01001192013002
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo ēka
atrodas vienā
īpašumā ar ēkām
01001192013
002; - 003; -004.
Pēc adreses
maiņas būs
jāmaina
zemesgrāmata.

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo ar
šo ēku vienlaicīgi
tika būvēta ēka ar
adresi Kartupeļu
iela 31 un tām ir
kopīga dzīvokļu
numerācija,
kopīgs
ūdensskaitītājs un
pagrabtelpas, kas
atrodas ēkā ar
adresi Kartupeļu
iela 31. Adreses
maiņas gadījumā
būs nepieciešams
mainīt
zemesgrāmatas
apliecību, telpu
grupas tehniskās
inventarizācijas
lietu un citus
dokumentus, kā
arī būs
jāpārdeklarējas,
radīsies materiāli
izdevumi.
Piebraukšana no
Sīpolu ielas (arī
ēkai ar adresi
Kartupeļu iela
31).
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Ņemot vērā respondentu sniegto informāciju par
būves ar kadastra apzīmējumu 01001192013005
funkcionālo saistību ar šajā īpašumā reģistrēto ēku ar
kadastra apzīmējumu 01001192013002, Būvvalde
secina, ka atbilstoši Adresācijas noteikumu
8.2.apakšpunktam visām ēkām, kas reģistrētas
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 01006190013
sastāvā kā funkcionāli saistītam adrešu kopumam
nepieciešama viena adrese.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis ir
ņemts vērā.

Attiecībā uz respondentu norādīto informāciju par
ēku funkcionālo saistību, Būvvalde paskaidro, ka
atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo
noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” 2.64. apakšpunktam, būves, kas
funkcionāli ir saistītas ar atļauto būvi (var teikt –
galveno ēku), sauc par palīgēkām (piemēram,
atsevišķa transportlīdzekļu novietne (garāža),
nojume, darbnīca, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka,
dārza inventāra noliktava, malkas šķūnītis tml.). No
iepriekš minētā izriet, ka vienai dzīvojamajai mājai
par funkcionāli saistītu nevar uzskatīt citu dzīvojamo
māju, jo ēkas funkcija – dzīvojamā māja – ir
uzskatāma par patstāvīgu funkciju. Iesniegumos
sniegtā informācija par ēku funkcionālo saistību nav
uzskatāma par ēku funkcionālo saistību, kas minēta
Adresācijas noteikumu 8.2. apakšpunktā un 12.
punktā, jo, vadoties no šādiem apsvērumiem, Rīgas
pilsētā lielai daļai ēku būtu jālieto viens un tas pats
ēkas adreses numurs. Šāda tiesību normu
interpretācija un piemērošana nav adekvāta, jo
nenodrošina likumdevēja iecerēto mērķu sasniegšanu,
nosakot ēku adresācijas principus administratīvās
teritorijas ietvaros.
Atbilstoši adresācijas noteikumu 19.punktam pilsētu
un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir,
ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā ēkai ar adresi
Kartupeļu iela 31 k-1 tuvākā iela ir Sīpolu iela, kā arī
zemes vienība uz kuras atrodas ēka robežojās ar
Sīpolu ielu. Līdz ar to ēkas esošā adrese neatbilst
Adresācijas noteikumu 19.punkta prasībām un tā ir
maināma uz Sīpolu iela 5, Rīga.
Savukārt zemes vienība, uz kuras atrodas ēka ar
adresi Kartupeļu iela 31 robežojas gan ar Kartupeļu
ielu, gan ar Sīpolu ielu, līdz ar to šai ēkai adreses

maiņa nav nepieciešama.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, taču 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. Adresācijas noteikumu 32. punkts
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja precizēta
pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos
minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav
jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais
akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja līdz šim tika izdoti
dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas
pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo
personām, ar kurām ir līguma saistības un līguma
noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmai (turpmāk – Kadastra
informācijas sistēma) un Valsts vienotajai
datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm,
kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Valsts zemes
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī Latvenergo,
Lattelecom, Latvijas pastam u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
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māju sadalīt divās
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jābūt ar vienu
adresi. Mūsu
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laikam pašvaki ar
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Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Būvvaldes
25.09.2017. lēmuma Nr. BV-17-155-ls “Par
publiskās apspriešanas rīkošanu zemes vienību un
ēku adrešu maiņai un piešķiršanai Ziepniekkalna
apkaimē” (lēmums elektroniski pieejams
https://www.vestnesis.lv/op/2017/191.10)
1.pielikuma 30. un 31.punktam adrešu maiņa plānota
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
01000730221 un 01000730022.
Būvvalde norāda, ka ēkai ar kadastra apzīmējumu
01000730022001 (dzīvojamā māja) Kartupeļu ielā
19, Rīgā adreses maiņa nav paredzēta.
Papildus informācija par adresācijas sakārtošanas
projektu pieejama Būvvaldes mājaslapā:
http://www.rpbv.lv/adresacijas-sakartosanas-projekts.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis ir
ņemts vērā.

loģisko
domāšanu. Būtu
labāk
piebraucamo ceļu
mājai saveduši
kārtībā, drīz ar
traktoru te
piebraukt nevarēs.
Visās instancēs
jāmaina adrese,
lai korespondence
atnāktu pēc
adreses un
sasniegtu
īpašnieku. Tas
aizņem ļoti daudz
laika, kura
mūsdienās nav, ja
cilvēks strādā un
mācās.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
patīk pašreizējais
nosaukums.
Piebraukšanu
nevar precīzi
pateikt:
Ozolciema iela
vai Bruknas iela.
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Būvvalde norāda, ka respondenta subjektīvais
viedoklis nevar būt par pamatojumu normatīvo aktu
neievērošanai. Atbilstoši Adresācijas noteikumu
9.punktam pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas,
izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt,
likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja
reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos
minētajām prasībām. Ēkas adrese Ozolciema iela 10
k-6 neatbilst Adresācijas noteikumu 19.punkta
prasībām, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai
vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko
nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. Konkrētajā
situācijā ēkai tuvākā iela ir Bruknas iela, no tās
iespējama tieša piebraukšana pie ēkas, kā arī zemes
vienība, uz kuras atrodas ēka robežojās ar Bruknas
ielu, savukārt Ozolciema iela atrodas aptuveni 400 m
attālumā un no tās nav iespējama tieša piekļuve pie
ēkas. Līdz ar to atbilstoši normatīvo aktu prasībām
ēkai ir maināma adrese uz Bruknas iela 14.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Ozolciema iela 10 k-6, tie joprojām ir spēkā
esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo personām,
ar kurām ir līguma saistības un līguma noteikumi
paredz obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi par
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par interneta
abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
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Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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, respondentu viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 19.punkta
prasībām, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai
vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko
nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. Konkrētajā
situācijā ēkai tuvākā iela ir Īslīces iela, no tās
iespējama tieša piebraukšana pie ēkas, kā arī zemes
vienība, uz kuras atrodas ēka robežojās ar Īslīces ielu,
savukārt Ozolciema iela atrodas aptuveni 130 m
attālumā un no tās nav iespējama tieša piekļuve pie
ēkas. Līdz ar to atbilstoši normatīvo aktu prasībām
ēkai ir maināma adrese uz Īslīces iela 7.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Ozolciema iela 10 k-1, tie joprojām ir spēkā
esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo personām,
ar kurām ir līguma saistības un līguma noteikumi
paredz obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi par
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par interneta
abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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, respondenta viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
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Tieša piekļūšana pie ēkas no Valdeķu ielas nav
iespējama, ēkai tuvākā iela ir Bruknas iela.
Respondenta viedoklis ņemts vērā.
Būvvalde paskaidro, ka adresācijas maiņa ir
paredzēta transformatoru apakšstacijai, nevis
dzīvojamajai mājai, par kuru respondents izsaka
viedokli. Turklāt tiks mainīts tikai numurs (lai
atbilstoši Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunktam
novērstu adrešu atkārtošanos), nevis piesaistāmais
ielas nosaukums. Adresācijas noteikumu 32. punkts
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja precizēta
pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos
minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav
jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais
akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja līdz šim tika izdoti
dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas
pats dokumenta turētājs.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Ozolciema iela 56 k-6, tie joprojām ir spēkā
esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo personām,
ar kurām ir līguma saistības un līguma noteikumi
paredz obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi par
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par interneta
abonēšanu u.c.). Būvvalde norāda, ka par adrešu
maiņu informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt, informācija no
Valsts adrešu reģistra par aktuālajām adresēm
elektroniski tiek nodota Kadastra informācijas
sistēmai un Valsts vienotajai datorizētajai
zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm, kurām ir
noslēgts sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija par
mainītajām adresēm tiek paziņota arī Latvenergo,
Lattelecom, Latvijas pastam u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka personai, kas bauda vai vēlas baudīt

iedzīvotāji
adresācijas maiņu
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iela, bet tikai
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ceļš.
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kopējo
arhitektonisko
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stāvošām ēkām un
atrodas
krustojumā ar
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šāda veida ēku
grupas un to
numurēšanas
sistēma ir daļa no
dzīvojamā rajona
“Ziepniekkalns 4”
atšķirības
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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 arhitektūra nenosaka adresācijas
principus, bet gan pilsētas teritorijā esošais ielu tīkls,
kā tas noteikts Adresācijas noteikumu 19.punktā pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir,
ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju.
Konkrētajā situācijai ēkai tuvākā iela ir Līvciema
iela, kā arī zemes vienība, uz kuras atrodas ēka,
robežojās ar Līvciema ielu, savukārt tieša piekļuve
ēkai no Ozolciema ielas, neizmantojot Līvciema ielu,
nav iespējama. Kā arī Līvciema ielas segums
konkrētajā posmā pie ēkas ir labā stāvoklī, līdz ar to
nav nekādu šķēršļu, kas liegtu izmantot Līvciema
ielu.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.

pazīmēm. Ēkas,
kas izveido
kopējo sētu
Ozolciema ielā –
apvienotas zem
viena ēkas
numura un
atšķiras tikai ar
korpusa
numuriem, šī
loģiskā sistēma
atvieglo ēkas
atrašanu
cilvēkiem, kas
dzīvo un apmeklē
Ziepniekkalna
rajonu.
2. ēka ir pieguļoša
vienai no
galvenajām
mikrorajona ielām
un vairāk kā 30
gadus Līvciema
iela bija
neremontēta.
3. Mājā dzīvo
daudz gados veci
cilvēki un viņiem
būs ļoti
apgrūtinoši
nomainīt visus
dokumentus.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, nav
sniegti argumenti.
Piebraukšana no
Ozolciema ielas.
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Ozolciema
iela 14 k-2
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Ozolciema
iela 10 k-3

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo šeit
ir dzimuši, auguši
un gājuši skolā.
Piebraukšana no
Vienības gatves.

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo tas
radīs izmainīto
dokumentu
noformēšanas
izdevumus, kā arī
12

Novērtējot ēkas (kadastra apzīmējums 0100 107 0529
003) novietojumu attiecībā pret Rīgas pilsētā
noteiktajām ielām ir redzams, ka pie ēkas iespējams
piekļūt gan no Īslīces ielas, kas atrodas aptuveni 40
metru attālumā no ēkas, gan Ozolciema ielas, kas
atrodas aptuveni 90 metru attālumā no ēkas.
Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka pilsētā,
kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko
ielu, kas konkrētajā situācijā ir Īslīces iela, tāpēc,
atbilstoši Adresācijas noteikumiem, adresi plānots
mainīt no Ozolciema iela 14 k-2 uz Īslīces iela 9.
Turklāt izvietojot ēkas numura zīmes, tās labāk
pamanāmas no Īslīces ielas, no Ozolciema ielas ēkas
numura zīmes ir grūtāk saskatīt, līdz ar to secināms,
ka ēka vieglāk atrodama no Īslīces ielas.
Savukārt piekļūt pie ēkas no Vienības gatves, kas
atrodas vismaz 400 metru attālumā, tieša piekļuve
nav iespējama.
Respondentu norādītie argumenti, ka šeit ir dzimuši,
auguši un gājuši skolā, neattiecas uz adrešu
veidošanu un nevar kalpot par iemeslu Būvvaldei
neievērot Ministru kabineta normas.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 19.punkta
prasībām, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai
vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko
nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. Konkrētajā
situācijā ēkai tuvākā iela ir Īslīces iela, no tās
iespējama tieša piebraukšana pie ēkas, kā arī zemes

tiks patērēts laiks
u.tt.
Piebraukšana no
Ozolciema ielas.
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Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
esošā adrese ir
saistīta ar
vairākām dzīves
jomām, ieraksta
pasta ziņojumiem,
adreses maiņa var
izraisīt grūtības
saistībā ar
komunikāciju un
sūtījumiem.
Piebraukšana no
Ozolciema ielas.

13

vienība, uz kuras atrodas ēka robežojās ar Īslīces ielu,
savukārt Ozolciema iela atrodas aptuveni 220 m
attālumā un no tās nav iespējama tieša piekļuve pie
ēkas. Līdz ar to atbilstoši normatīvo aktu prasībām
ēkai ir maināma adrese uz Īslīces iela 3.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, taču 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. Adresācijas noteikumu 32. punkts
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja precizēta
pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos
minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav
jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais
akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja līdz šim tika izdoti
dokumenti, kuros ir fiksēta adrese Ozolciema iela 10
k-3, tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama
tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma
saistības un līguma noteikumi paredz obligātu
adreses maiņas informācijas paziņošanu līdzējiem
(iespējami gadījumi par apdrošināšanas līgumiem,
līgumi par interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Piebraukšana no Ozolciema ielas, neizmantojot
Īslīces ielu vai nešķērsojot svešām personām
piederošus īpašumus, nav iespējama.
Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu piegāde tiek
veikta ievērojot sekojošas tiesību normas: Pasta
likuma 1. panta 20. punkts nosaka, ka pasta sūtījums
ir adresēts sūtījums galīgajā formā, kādā pasta
komersants to nogādā adresātam. Sūtījumu uzskata
par adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā
iesaiņojuma norādīta sūtījuma saņēmēja adrese.
Ministru kabineta 27.03.2010. noteikumi Nr.392
„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
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Ozolciema
iela 10 k-2

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
īpašniekam ir
sirds veselības
problēmas un
jaunu dokumentu
kārtošana par
īpašumu ir lieks
stress un
apgrūtinājums.
Jāmaina deklarētā
dzīvesvieta.
Jāziņo par to
iestādēm: bankai,
LMT,
apdrošināšanas
kompānijām u.c.
iestādēm, kurām
nepieciešami
personas dati.
Izsaukt NMP ir
vienkārši un
pierasti, nosaucot
esošo adresi.
Piebraukšana no
Ozolciema ielas.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo tas
ir lieks laika
patēriņš, papildus
finanšu izdevumi.
Piebraukšana no
Vienības gatves,
Valdeķu ielas,
Ozolciema ielas.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
pašreizējais
adreses
nosaukums
Ozolciema iela
sevī ietver
spēcīgus
elementus - Ozols
ir šīs zemes
simbols un ciems
(ciemošanās)
veicina
integrāciju. Šie
elementi ļauj
14

iekšzemes pasta sūtījuma raksta saskaņā ar
adresācijas sistēmas noteikumiem, ievērojot adreses
elementu rakstības atbilstību Valsts adrešu reģistrā
reģistrētajai adresei. Būvvalde norāda, ka pastnieki
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie ēkām. Jo
ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek piestiprināta
numurzīme, jo vieglāk apvidū ir orientēties
pastniekiem, kaimiņiem u.c.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 19.punkta
prasībām, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai
vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko
nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. Konkrētajā
situācijā ēkai tuvākā iela ir Īslīces iela, no tās
iespējama tieša piebraukšana pie ēkas, kā arī zemes
vienība, uz kuras atrodas ēka robežojās ar Īslīces ielu,
savukārt Ozolciema iela atrodas aptuveni 180 m
attālumā un no tās nav iespējama tieša piekļuve pie
ēkas. Līdz ar to atbilstoši normatīvo aktu prasībām
ēkai ir maināma adrese uz Īslīces iela 5. Piebraukšana
no Ozolciema ielas, neizmantojot Īslīces ielu vai
nešķērsojot svešām personām piederošus īpašumus,
nav iespējama.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, taču 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. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese mainīta, kā
arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos
noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros
lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais
normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja līdz šim
tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta adrese
Ozolciema iela 10 k-2, tie joprojām ir spēkā esoši un
to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo personām,
ar kurām ir līguma saistības un līguma noteikumi
paredz obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi par
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par interneta
abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
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Ozolciema
iela 56 k-4

mājas
iemītniekiem būt
psiholoģiskā
komfortā. Vārds
sevī iekļauj
negatīvu pieskaņu
- slīkšanu,
iespējams, īslīkšanu interneta
vidē.
Avārijas dienesti
vadās pēc
navigācijas
sistēmas (ievadot
precīzu adresi,
Rīgas pilsētā arī
pieved pie
precīzas adreses).
Īslīces ielas
nosaukums
samazina īpašuma
tirgus vērtību ikkatrs, kas vēlas
iegādāties vai īrēt
īpašumu, tomēr
pievērš uzmanību
nosaukuma
labskanējumam
(nosaukums var
piesaistīt vai
atgrūst).
Būs papildus
izdevumi visiem
mājas
iemītniekiem,
kurus pašvaldība
nesegs.
Piebraukšana no
Ozolciema ielas.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, iemesli
nav norādīti.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, iemesli
nav norādīti.
Piebraukšana no
Ozolciema ielas.
Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo visu
mūžu ir dzīvojuši
šajā adresē un ir
pierasts pie tās.
Pilnīgi apmierina
esošā adrese, kura
ir jau ļoti sen.
Māja atrodas
tuvāk Ozolciema
ielai nekā
Līvciema ielai.
Adreses maiņa
15

(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde informē, ka īpašnieks var pilnvarot citu
personu rīkoties ar tā īpašumu, ja kaut kādu iemeslu
dēļ pats to nevēlas vai nespēj.
Būvvalde informē ka vārds “Īslīce” ir vietvārds,
Latvijas teritorijā ir upe ar nosaukumu Īslīce
(Lielupes pieteka), kā arī apdzīvotas vietas
nosaukums un dabas liegums Viduslatvijas Zemgales
līdzenumā, savukārt “slīce” ir apvidvārds, tas ir putns
- Cekulainais dūkuris (Podiceps cristatus, senāk
Lophaethya cristata). Līdz ar to vārdam “Īslīce” nav
saistības ar vārdu “slīkšana”.
Respondenta arguments saistībā ar to, ka adrese
ietekmē tirgus vērtību, ir nepamatots, jo tikai
īpašnieks var noteikt par kādu summu ir gatavs
pārdot savu īpašumu un adrešu maiņa nevar ietekmēt
īpašuma tirgus vērtību, jo fiziski ēka nemaina savu
atrašanās vietu.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.

Persona nav norādījusi uz piedāvātās adreses maiņas
prettiesiskumu, līdz ar ko to neapstrīd un respondenta
subjektīvais viedoklis nevar ietekmēt adreses
veidošanas prasības, jo tam nav nekāda sakara ar
adreses veidošanas procesu un tā noteiktajām
prasībām, kas pašvaldībai ir obligāti jāievēro un
jāizpilda.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Ozolciema iela 56 k-4, tie joprojām ir spēkā
esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs.
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek

sagādās grūtības,
būs jātērē laiks un
resursi sakarā ar
dokumentācijas
maiņu.
Līvciema iela
beidzas ar lielu
smilšu klajumu
pirms Ēbelmuižas
ielas.
Piebrauktuvi pie
veikala " Mego"
un tālāk nevar
uzskatīt par
Līvciema ielas
turpinājumu, jo
nav izbraucama
krustojuma. Tikai
pēc krustojuma
izveides varēs
runāt par adrešu
maiņu. Pašlaik
adrese nav
atrodama no
Graudu ielas
puses braucot vai
ejot pa Līvciema
ielu.
Apgrūtina
saskarsmes un
pakalpojumu
saņemšanas
iespējas.
Iebraukšana ēkas
pagalmā notiek no
Ozolciema ielas
puses (divās
iebrauktuves),
tāpēc uzskata ka
ēka attiecās pie
Ozolciema ielas.
Līvciema iela
atrodas diezgan
tālu no ēkas un
nevaru saprast,
kāpēc jāpiešķir
ēkai tieši šīs ielas
adresi. Svešam
cilvēkam ļoti
apgrūtinās atrast
ēku pēc jaunās
adreses.
Nomaiņa pašu
māju skaits:
Ozolciema 56/1;
Ozolciema 56/2,
56/3 Ozolciema
adrese nemainās.
Šajā sakarā nav
jēgas mainīt
adresi un mūsu
mājās, jo ielu
Līvciema iela
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nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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.
Līvciema iela atrodas aptuveni 30 m attālumā no
ēkas, savukārt Ozolciema iela atrodas aptuveni 120 m
attālumā. Līdz ar to respondentu norādītais
arguments, ka ēka atrodas tuvāk Ozolciema ielai nekā
Līvciema ielai, ir nepamatots.
Līvciema iela posmā no Ēbelmuižas ielas līdz
Ozolciema ielai ir labā tehniskā stāvoklī, līdz ar to
nav nekādu šķēršļu, kas liegtu izmantot Līvciema
ielu.
Tā kā Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot vērā
tuvāko ielu, kas konkrētajā situācijā ir Līvciema iela,
kā arī no tās iespējama piebraukšana pie ēkas, tad
ēkai ir maināma adrese uz Līvciema iela 57.
Papildus Būvvalde paskaidro, ka ēkas ar adresēm
Ozolciema iela 56 k-1 un Ozolciema iela 56 k-2
atrodas tuvāk Ozolciema ielai, nekā Līvciema ielai,
tādēļ šo ēku adreses atbilst Adresācijas noteikumu
prasībām un tām adreses maiņa nav nepieciešama.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis
noraidāms kā nepamatots.

(sānu sāns
kandidēt, adrese:
Ozolciema 56/5)
mums ir pašu
attieksme kā
Ozolciema ielā.
Ozolciema iela,
kā arī Ēbelmuižas
iela un
piebrauktuve,
kuru, liekas,
uzskatāt par
Līvciema ielu.
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62

Ozolciema
iela 10 k-5

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
adreses maiņa var
prasīt izmaiņu
veikšanu vairākos
dokumentos
(dažādos līgumos,
pasta adresē). Ir
pierasts pie esošās
adreses un adreses
maiņā nav jēgas.
Adreses maiņa
izraisīs dažādas
problēmas un
neērtības.
Nepatīk arī
jaunais
piedāvātais ielas
nosaukums.
Būs sarežģījumi
ar radiniekiem un
paziņām, kuriem
jāpaziņo par jauno
adresi.
Korespondence,
dokumentācija.
Par to vajadzēja
domāt 26 gadus
atpakaļ.
Šajā mājā ar šo
adresi dzīvo kopš
1992.gada.
Respondenti
norādījuši, ka
piebraukšana ir no
Vienības gatves,
Valdeķu ielas un
Bruknas ielas.
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Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Ozolciema iela 10 k-5, tie joprojām ir spēkā
esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo personām,
ar kurām ir līguma saistības un līguma noteikumi
paredz obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi par
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par interneta
abonēšanu u.c.). Būvvalde norāda, ka par adrešu
maiņu informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt, informācija no
Valsts adrešu reģistra par aktuālajām adresēm
elektroniski tiek nodota Kadastra informācijas
sistēmai un Valsts vienotajai datorizētajai
zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm, kurām ir
noslēgts sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija par
mainītajām adresēm tiek paziņota arī Latvenergo,
Lattelecom, Latvijas pastam u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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 respondentu subjektīvais
viedoklis par patikšanu, kā arī tas, ka adrese ir sena
nevar būt par pamatojumu normatīvo aktu
neievērošanai. Atbilstoši Adresācijas noteikumu
9.punktam pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas,
izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt,
likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja
reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos
minētajām prasībām. Līdz ar to adresēm nav
paredzēts nemainīguma princips.
Ēkas adrese Ozolciema iela 10 k-5 neatbilst

Adresācijas noteikumu 19.punkta prasībām, kas
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir
ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka,
izvērtējot konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
ēkai tuvākā iela ir Bruknas iela, no tās iespējama
tieša piebraukšana pie ēkas, kā arī zemes vienības, uz
kuras atrodas ēka. Savukārt Ozolciema iela atrodas
aptuveni 400 m attālumā un no tās nav iespējama
tieša piekļuve pie ēkas. Kā arī ēkai nav tiešas
piekļuves no norādītās Vienības gatves (atrodas
aptuveni 300 m attālumā) un Valdeķu ielas (atrodas
aptuveni 350 m attālumā). Līdz ar to atbilstoši
normatīvo aktu prasībām ēkai ir maināma adrese uz
Bruknas iela 8.
Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu piegāde tiek
veikta ievērojot sekojošas tiesību normas: Pasta
likuma 1. panta 20. punkts nosaka, ka pasta sūtījums
ir adresēts sūtījums galīgajā formā, kādā pasta
komersants to nogādā adresātam. Sūtījumu uzskata
par adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā
iesaiņojuma norādīta sūtījuma saņēmēja adrese.
Ministru kabineta 27.03.2010. noteikumi Nr.392
„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. Būvvalde norāda, ka pastnieki
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie ēkām. Jo
ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek piestiprināta
numurzīme, jo vieglāk apvidū ir orientēties
pastniekiem, kaimiņiem u.c.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
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Ozolciema
iela 10 k-4

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
jāmaina
dokumenti, jātērē
nauda un laiks,
jābrīdina visas
paziņas un
radinieki. Visi jau
ir pieraduši pie šīs
adresācijas un nav
jēgas to mainīt.
Visas kāpņu
telpas iziet uz
Ozolciema ielu.
Respondentiem
patīk pašlaik
esošais ielas
nosaukums.
Nav informācijas,
kas jādara
18

Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Ozolciema iela 10 k-4, tie joprojām ir spēkā
esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo personām,
ar kurām ir līguma saistības un līguma noteikumi
paredz obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi par
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par interneta
abonēšanu u.c.). Būvvalde norāda, ka par adrešu
maiņu informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt, informācija no
Valsts adrešu reģistra par aktuālajām adresēm
elektroniski tiek nodota Kadastra informācijas
sistēmai un Valsts vienotajai datorizētajai
zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm, kurām ir
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adresācijas
maiņas gadījumā.
Visiem
iedzīvotājiem un
uzņēmumiem būs
jāmaksā nodevas
ielas nosaukuma
maiņas gadījumā,
jo jāmaina adrese
zemesgrāmatā,
uzņēmumu
reģistrā un
Pilsonības un
migrācijas
dienestā. Ja
parēķina kopējo
izmaksu summu,
ko katrs dzīvoklis,
uzņēmums
samaksās, tad
māja, kurā dzīvo,
kopumā iztērēs ~
8400 Eur (rupji
rēķinot katrs
dzīvoklis iztērēs
30 Eur (pat
mazliet vairāk,
atkarībā no tā, cik
katram ir svarīgi
dokumenti, kuros
nepieciešama
adreses maiņa).
Tātad, mājā ir 7
kāpņutelpas, katrā
ir 40 dzīvokļi.
Izmaksas = (40
dzīv.
kāpņutelpā*30
iztērēti Eur
nodevās)*7 visas
mājas
kāpņutelpas=
8400 Eur. Šo
naudu tad jau
labāk var ieguldīt
cēlākiem mērķiem
- labdarībai.
Apskatīja arī
visus Rīgas
pilsētas būvvaldes
pielikums, kas
saistīti ar adreses
maiņu
Ziepniekkalna
apkārtnē, un nav
saprotams, kādēļ
pēkšņi
nepieciešams
mainīt tik daudz
ielu nosaukumus.
Atsaucoties uz
augstāk rakstīto,
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noslēgts sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija par
mainītajām adresēm tiek paziņota arī Latvenergo,
Lattelecom, Latvijas pastam u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
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.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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 paskaidro, ka adrešu maiņas procesā netiek
plānotas manipulācijas ar pilsētas ielu tīklu t.i. ielu
robežas netiek grozītas un to nosaukumi netiek
mainīti, bet gan ēku un zemes vienību adreses tiek
piesaistītas vistuvāk esošo ielu nosaukumiem.
Būvvalde norāda, ka respondenta subjektīvais
viedoklis par patikšanu nevar būt par pamatojumu
normatīvo aktu neievērošanai. Atbilstoši Adresācijas
noteikumu 9.punktam pašvaldības domei vai
pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu,
ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos
minētajām prasībām. Līdz ar to adresēm nav
paredzēts nemainīguma princips.
Ēkas adrese Ozolciema iela 10 k-4 neatbilst
Adresācijas noteikumu 19.punkta prasībām, kas
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir
ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka,
izvērtējot konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
ēkai tuvākā iela ir Īslīces iela. Zemes vienības, uz
kuras atrodas ēka robežojās ar Īslīces ielu, kā arī
vienai no zemes vienībām, uz kuras atrodas būve,
Valsts adrešu reģistrā ir reģistrēta adrese Īslīces iela
1, savukārt Ozolciema iela atrodas vairāk kā 200 m
attālumā. Līdz ar to atbilstoši normatīvo aktu
prasībām ēkai ir maināma adrese uz Īslīces iela 1.
Darbības, kas veicamas adreses maiņas gadījumā ir
aprakstītas Būvvaldes mājas lapā:
http://www.rpbv.lv/adrese-mainita-ko-darit
Būvvaldes mājas lapā iespējams iepazīties ar
vispārīgu informāciju par adresācijas sakārtošanas
projektu:
http://www.rpbv.lv/adreses
Būvvalde informē, ka adrešu maiņa neietekmē
īpašuma objekta apjomu. Īpašuma objektu
identificēšanā tiek izmantoti kadastra apzīmējumi,
savukārt īpašuma identificēšanā kadastra numuri un
zemesgrāmatu nodalījuma numuri, kuriem saskaņā ar
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.pantu
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var piebilst, ka
līdz ar tik daudzu
ielu nosaukumu
maiņai būs vēl
vairāk iztērēts
laiks un vēl
lielākas kopējās
izmaksas
iedzīvotājiem un
uzņēmumiem.
Neredz iemeslu,
lai ieguldītu tik
daudz darba,
finanses ielas
nosaukuma
maiņai.
Nekur nav minēts,
kādēļ adrešu
maiņa ir
nepieciešama, kas
tiek plānots pēc
tam. Kādus
papildus nodokļus
pierēķinās klāt par
zemi? Vai un kas
tiks būvēts
jaunajā adresē, ko
"pieliks" klāt
(piešķirot jauno
adresi
palielināsies šai
adresei
piederošais zemes
gabals, līdz ar to
palielināsies
nekustamā
īpašuma
nodoklis)?
Balstoties uz
pieredzi, ir
pārliecība, ka
adreses maiņas
gadījumā
sastapsies ar
nepatīkamiem
pārsteigumiem
(pacelti nodokļi,
jaunas būves), kas
atbildīgajām
institūcijām būs
mazsvarīgi (tas,
ka tas būs par
sliktu
iedzīvotājiem).
Šāda adrese ir 20+
gadus un
joprojām nepastāv
nekādu problēmu
saistībā ar šo
adresi (ielas
nosaukumu).
Tiesības un
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un Zemesgrāmatu likuma 12.pantu noteikts
neatkārtojamības un nemainīguma princips. Līdz ar
to adreses maiņas rezultātā īpašniekiem pie īpašuma
nekas netiks “pielikts” klāt kā apgalvo respondenti.
Adreses maiņa neietekmēs nodokļu apmēru, jo adrese
nodokļu aprēķinā netiek ņemta vērā. Kārtība, kādā
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā piemēro
nekustamā īpašuma nodokļa likmes, noteikta
09.06.2015 Rīgas domes saistošajos noteikumos
Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”. Ar
tiem iespējams iepazīties šeit:
https://likumi.lv/ta/id/275681-par-nekustamaipasuma-nodokli-riga.
Adresēm pilsētvidē ir būtiska loma, jo galvenokārt
tieši ar to palīdzību iedzīvotāji un pilsētas viesi
orientējas pilsētas teritorijā. Rīgas pilsēta dinamiski
attīstās un nepārtraukti pilnveidojas: tiek veidotas
jaunas ielas, ēkas, pilsētas teritorija tiek labiekārtota,
lai nodrošinātu iedzīvotāju praktiskās vajadzības.
Līdz ar to Rīgā ir nepieciešama adresācija, kas precīzi
pilda savas funkcijas un uz kuru var paļauties. Precīzi
sakārtota adresācija nepieciešama arī operatīvo
dienestu veiksmīgai darbībai, jo no tās var būt tieši
atkarīgi arī jautājumi, kas ietekmē cilvēku veselību
un dzīvību.
Rīgā pastāvošās adresācijas pārskatīšana un
pielāgošana pastāvošajai infrastruktūrai ir nozīmīgs
solis pilsētvides uzlabošanai un iedzīvotāju ērtību un
labsajūtas nodrošināšanai. Adrešu maiņa īslaicīgi
radīs neērtības, bet ilgtermiņā pilsēta un tās
iedzīvotāji iegūs sakārtotu un stabilu adresācijas
sistēmu.
Līdz ar to adrešu maiņai nav nekāda cita mērķa kā
tikai pilsētvides sakārtošana, uzlabojot orientēšanās
iespējas.
Saskaņā ar tīmekļa vietnē PayPal norādīto
informāciju, adreses maiņa ir iespējama sadaļā
“Settings”:
https://www.paypal.com/us/selfhelp/article/how-do-iview-or-edit-my-account-informationfaq772?app=searchAutoComplete.
Savukārt, attiecībā par to, ka Īslīces iela nav iezīmēta
Google maps, Būvvalde paskaidro, ka kartogrāfijas,
kā arī navigācijas pakalpojumu nodrošinātāji ir
atbildīgi par savu produktu kvalitāti un atbilstību
aktuālajai situācijai. Informāciju saviem produktiem
un pakalpojumiem tie iegūst no dažādiem avotiem –
gan no iestādēm un informācijas sistēmām, gan
veicot kartogrāfisko datu iegūšanu no situācijas
apvidū vai izmantojot tālizpētes tehnoloģijas.
Aktuālie teksta dati par adresēm ir bez maksas
pieejami Valsts zemes dienesta datu publicēšanas
portāla www.kadastrs.lv sadaļā „Valsts adrešu
reģistrs”. Rīgas pilsētas oficiālā kartogrāfiskā
informācija par ielām un adresēm ir pieejama Rīgas
ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, kur informācija
tiek nepārtraukti aktualizēta atbilstoši jaunākajiem
pašvaldības lēmumiem. Ar vispārīgajiem
administratīvajiem aktiem veiktās adresācijas
izmaiņas tiks publicētas oficiālajā Būvvaldes mājas
lapā arī automatizētai apstrādei piemērotā formātā.
Laikā, kad ēkai tika mainīta adrese no Ozolciema iela
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likumiskās
intereses
augstākajām
iestādēm un to
cilvēkiem būs
mazsvarīgas un
bez spēka.
Piemēram,
gadījumā, ja
notiks adreses
maiņa, un pēc tam
tiks palielināti
nodokļi
iedzīvotājiem/uzņ
ēmumiem un/vai
tiks uzbūvēts kāds
jauns objekts
u.tml.,
iedzīvotajiem tas
būs, maigi sakot,
nepatīkami. Šajā
gadījumā, ja
iedzīvotāji
vērsīsies pret
nodokļu
palielināšanas/
jauna objekta
celtniecību u.c.,
tad mūsu tiesības
tiks ignorētas un
taisnīgā tiesā
mūsu pretenzijas
būtu bez spēka.
Ir tādas sistēmas
ka PayPal vai nu
šai sistēmai
līdzīgas, kur
adreses izmaiņa
nav iespējama.
No Īslīces ielas
pie mājas nav
iespējams
piebraukt.
Īslīces iela nav pat
Google maps.
Nesaskata
nekādus būtiskus
ieguvumus
sabiedrībai.
Ātrā palīdzība
nevarēja atrast
jauno adresi.
Jau daudzus
gadus atpakaļ
adrese tika
mainīta no k-4A
uz k-4.
Piespiedu adreses
maiņa pārkāpj
tiesības uz savu
personisko
viedokli.
Piebraukšana no
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10 k-4A uz Ozolciema iela 10 k-4 pastāvēja citi
tiesiski apstākļi, vēl nepastāvēja iela ar nosaukumu
Īslīces iela.
Būvvalde atbilstoši Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturtajai prim daļai
pirms vispārīgā administratīvā akta izdošanas par
adrešu piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai
likvidēšanu rīkoja publiska apspriešanu, lai
uzklausītu lēmuma iespējamos adresātus. Tā kā
publiskās apspriešanas posmā lēmuma iespējamajiem
adresātiem bija iespēja paust savu viedokli, tad
apgalvojums, ka tiek pārkāptas tiesības uz personisko
viedokli, ir nepamatots.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Tā kā daži respondenti ir norādījuši, ka nepieciešama
adrešu sakārtošana telpu grupām, tad, lai tas būtu
iespējams, īpašniekiem jāvēršas Būvvaldē ar
iesniegumu, kam pievienota būves kadastrālās
uzmērīšanas lietas (stāva plāni) kopija.

Ozolciema ielas
un Valdeķu ielas.
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Respondents
atbalsta
adresācijas maiņu
234
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Putnu iela 12

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta. Tā kā
adresē Putnu iela
12 ir divas ēkas,
viena, kas fiziski
atrodas uz pašas
Putnu ielas un
kurā ir dzīvokļi no
1-12, bet otra ēka,
kas atrodas
pagalmā un tajā ir
dzīvokļi no 13-24,
tad neloģiski
otrajai ēkai likt
korpusu 1.
Vēl varētu
saprast, ka ēka,
kurā ir dzīvokļi no
1-12 būtu korpuss
1, un otrā ēka, kas
atrodas pagalmā
un kurā ir dzīvokļi
no 13-24 būtu
korpuss 2.
Situācijās, kad
nepieciešama,
piemēram,
steidzama
neatliekama
palīdzība, tad
loģiski, meklējot
korpusu 1,
vispirms tiks
izstaigāta pirmā
ēka, kura arī
fiziski atrodas uz
Putnu ielas, bet
neatrodot tajā
dzīvokli no 13-24,
neienāks prātā, ka
jāmeklē pagalma
ēkā (pagalma ēka
atrodas starp
Putnu un Ķekavas
ielām). Jau tagad,
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Ēkas adrese Ozolciema iela 10 k-4 neatbilst
Adresācijas noteikumu 19.punkta prasībām, kas
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir
ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka,
izvērtējot konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
ēkai tuvākā iela ir Īslīces iela. Zemes vienības, uz
kuras atrodas ēka robežojās ar Īslīces ielu, kā arī
vienai no zemes vienībām, uz kuras atrodas būve,
Valsts adrešu reģistrā ir reģistrēta adrese Īslīces iela
1, savukārt Ozolciema iela atrodas vairāk kā 200 m
attālumā. Līdz ar to atbilstoši normatīvo aktu
prasībām ēkai ir maināma adrese uz Īslīces iela 1.
Respondenta viedoklis ņemts vērā.

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunktam
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties,
savukārt atbilstoši 18.punktam, lai izvairītos no
iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās, pašvaldība
savā teritorijā, piemērojot vienotu praksi, ēkas
numuru papildina ar vienu no papildelementiem latviešu alfabēta lielo burtu (bez diakritiskām zīmēm)
vai mazo burtu "k" un defisi. Aiz defises norāda
korpusa numuru.
Tā kā adrese Putnu iela 12 ir reģistrēta divām
dzīvojamām ēkām, tad vienai ēkai tā ir maināma, bet
otrai ēkai saglabājama, jo tā ir atbilstoša normatīvo
aktu prasībām.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
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Rītausmas
iela 1

ja tiek izsaukts
taksometrs, tas
brauc uz Ķekavas
ielu. Ceru uz
saprātīgu un
loģisku adreses
maiņas
izskatīšanu nevis
lielāka jucekļa
radīšanu.
Piebraukšana no
Putnu ielas.
Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Aizskartas
tiesības, jo vairāk
kā 35 gadus ir
nodzīvots
Rītausmas ielā.
Ielas adrešu
sistēma nav
sakārtota visai
ielai. Jaunā
paredzamā
numerācijas
sistēma neveicina
ielas sakārtošanu vispirms ir Nr.3B,
tad seko Nr.3A,
tad paredzēts
numurs 3C un tad
Nr.3.
Protams, ņemot
vērā, ka, lai
nomainītu adreses
divām pirmajām
ēku grupām, būtu
jāsaskaras ar lielu
uzņēmumu adrešu
maiņu, ko,
protams, labāk
nedarīt, jo tas nav
izdevīgi
Būvvaldei.
Sāciet numurus
no ielas sākuma ar
Nr.1 un tā uz
priekšu, tad nebūs
pretenzijas.
MK noteikumi
paredz, ka numuri
ir rakstāmi ar
arābu cipariem,
un adresācijas
objektiem numuri
būtu jāpiešķir no
ielas sākuma
augošā secībā
virzienā no
apdzīvotās vietas
centra uz nomali,
ielas kreisajā pusē
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Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot
konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt vai
precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese
neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Līdz
ar to adresei nav paredzēts nemainīguma princips.
Ēkas adrese Rītausmas iela 1 neatbilst Adresācijas
noteikumu 19.punkta prasībām, kas nosaka, ka
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir,
ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā ēkai tuvākā
iela ir Tīraines iela, no tās iespējama tieša
piebraukšana pie ēkas, kā arī zemes vienība, uz kuras
atrodas ēka, robežojās ar Tīraines ielu. Savukārt ēkas
ar esošajām adresēm Tīraines iela 3A un Tīraines iela
3B atbilst Adresācijas noteikumu prasībām, jo
atbilstoši Adresācijas noteikumu 17.1. apakšpunktam
pilsētās un ciemos apbūvei paredzētu zemes vienību
un ēku numurus piešķir ielās – no ielas sākuma
augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz
nomali, bet nav noteikts, ka numerācijai jāsākas ar
ciparu “1”. Līdz ar to Būvvaldei nav pamata veikt
adrešu maiņu šīm ēkām.
Savukārt par respondentu norādīto, ka pēc adrešu
maiņas tās neatbildīs Adresācijas noteikumos
noteiktajai pieaugošajai numuru secībai, Būvvalde
paskaidro, ka numuri būs augošā secībā (vispirms 3,
tad 5 utt.), jo adresēm tiek piemērots Adresācijas
noteikumu 18.1.apakšpunktā noteiktais - lai izvairītos
no iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās zemes
vienības vai ēkas numuru papildina ar latviešu
alfabēta lielo burtu (bez diakritiskām zīmēm).
Par respondentu minēto adrešu maiņu Dižozolu ielā
Būvvalde paskaidro, ka situācija ir būtiski atšķirīga,
jo gandrīz visu ēku esošās adreses neatbilst
Adresācijas noteikumos minētajām prasībām, t.i., tām
visām adrešu numuri ir piesaistīti Valdeķu ielai, lai
gan pēc šā brīža situācijas ēkām tuvākā iela ir
Dižozolu iela.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Rītausmas iela 1, tie joprojām ir spēkā esoši
un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo personām,
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Saulkalnes

piešķirot nepāra
numurus.
Patreizējais
piedāvātais
variants ir
pretrunā
noteikumiem, jo
burti ir jauktā
secībā un nav
saprotams burtu
izmantojums
neblīvi apbūvētā
teritorijā.
Vēsturiskā adrese
ir veidojusies, jo
īpašums atrodas
blakus ielai, bet ar
laiku ticis sadalīts.
Vai tad nebūtu
pareizi nomainīt
adreses visai ielai
un sakārtot
piemēram kā
plānots Dižozolu
ielā tikai piešķirt
numurus bez
jebkādiem
burtiem.
Esošā adrese ir
viegli atrodama,
pieejama visās
kartēs un
elektroniskajos
informācijas
avotos.
Adreses maiņa
nozīmētu visu
dokumentu
mainīšanu. Radītu
apjukumu, gan
valsts iestādēm,
gan privātajiem
servisiem, kā arī
uzliktu visu
atbildību uz
lietotāja, lai
nesniegtu
nevienam
nepareizu
informāciju
neapzināti. Tiktu
pasliktināta
pakalpojumu
saņemšanas
iespēja, dažādām
piegādēm uz
māju. Papildus
tam tiktu iztērēts
daudz laiks un arī
naudas resursi.
Piebraukšana no
Tīraines ielas.
Respondenti
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ar kurām ir līguma saistības un līguma noteikumi
paredz obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi par
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par interneta
abonēšanu u.c.). Būvvalde norāda, ka par adrešu
maiņu informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt, informācija no
Valsts adrešu reģistra par aktuālajām adresēm
elektroniski tiek nodota Kadastra informācijas
sistēmai un Valsts vienotajai datorizētajai
zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm, kurām ir
noslēgts sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija par
mainītajām adresēm tiek paziņota arī Latvenergo,
Lattelecom, Latvijas pastam u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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, respondentu viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.

Adreses maiņa plānota pamatojoties uz Adresācijas

iela 1

adresācijas maiņu
neatbalsta, jo tam
neredz iemeslu.
Bezjēdzīga
dokumentu
maiņa, laika un
līdzekļu tērēšana.
Piebraukšana no
Valdeķu ielas.
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Valdeķu iela
50 k-5

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Piebraukšana jau
27 gadus notiek
no Ēbelmuižas
ielas.
Nevēlas mainīt
dokumentus un
tērēt savus
līdzekļus.
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noteikumu 9.punktā noteikto, ka pašvaldības domei
vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu,
ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos
minētajām prasībām. Ēkas adrese Saulkalnes iela 1
neatbilst Adresācijas noteikumu 19.punkta prasībām,
kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir
ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka,
izvērtējot konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
ēkai tuvākā iela ir Tadaiķu iela, no tās iespējama tieša
piebraukšana pie ēkas (tieša piebraukšana no
Valdeķu ielas nav iespējama), kā arī zemes vienība,
uz kuras atrodas ēka tieši robežojās ar Tadaiķu ielu.
Līdz ar to paredzēta adreses maiņa uz Tadaiķu iela
9A.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Saulkalnes iela 1, tie joprojām ir spēkā esoši
un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo personām,
ar kurām ir līguma saistības un līguma noteikumi
paredz obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi par
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par interneta
abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
Respondenti norāda, ka piebraukšana pie ēkas
iespējama no Ēbelmuižas ielas. Valsts kadastra
informācijas sistēmā norādīts, ka starp ēku Valdeķu
ielā 50 k-5 un Ēbelmuižas ielu ir ēkas pamati, bet
reāli dabā ir izbūvēta labiekārtota piebrauktuve.
Izvērtējot situāciju un respondentu sniegto
informāciju par piekļuves iespējām pie ēkas,
Būvvalde secina, ka ēkai tuvākā iela ir Ēbelmuižas
iela. Līdz ar to atbilstoši normatīvo aktu prasībām
ēkai ir maināma adrese uz Ēbelmuižas iela 6.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,

ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Valdeķu iela 50 k-5, tie joprojām ir spēkā
esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo personām,
ar kurām ir līguma saistības un līguma noteikumi
paredz obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi par
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par interneta
abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija par
mainītajām adresēm tiek paziņota arī Latvenergo,
Lattelecom, Latvijas pastam u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis ir
ņemts vērā daļēji.
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Valdeķu iela
52 k-3

Respondenti
atbalsta
adresācijas maiņu.
Piebraukšana no
Jāņa Čakstes
gatves un
Valdeķu ielas.
Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Jau 30 gadus ir šī
adrese.
Adresācijas maiņa
skar manas
personiskās
intereses un
tiesības un
nodarīs morālu
kaitējumu.
Neērtības ar
jaunās adrese
maiņas
paziņošanu
ārzemēs
dzīvojošajiem
radiniekiem.
Piebraukšana no
Valdeķu ielas,
Ēbelmuižas ielas.
19 Respondenti
norādījuši
piekļūšanu no
Jāņa Čakstes
gatves.
Mans dzīvoklis ir
hipotēkā, sakarā
ar to var būt
dažādas grūtības
saistītas ar
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Respondentu viedoklis ir ņemts vērā.

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot
konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt vai
precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese
neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Ēkas
adrese Valdeķu iela 52 k-3 neatbilst Adresācijas
noteikumu 19.punkta prasībām, kas nosaka, ka
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir,
ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Daži respondenti norāda, ka
piebraukšana iespējama no Valdeķu ielas, taču tā
atrodas aptuveni 180 m attālumā un no tās nav
iespējama tieša piekļuve pie ēkas. Vairāki
respondenti norādījuši, ka piebraukšana pie ēkas
iespējama no Jāņa Čakstes gatves, bet pēc šā brīža
situācijas tā atrodas aptuveni 600 m attālumā. Līdz ar
to secināms, ka respondenti domājuši Ēbelmuižas
ielu, jo šajā vietā vēsturiski bijusi Čakstes gatve.
Vairāki respondenti norāda, ka piebraukšana pie ēkas
iespējama no Ēbelmuižas ielas. Valsts kadastra
informācijas sistēmā norādīts, ka starp ēku Valdeķu
ielā 52 k-3 un Ēbelmuižas ielu ir ēkas pamati, bet
reāli dabā ir izbūvēta labiekārtota piebrauktuve.
Izvērtējot situāciju un respondentu sniegto
informāciju par piekļuves iespējām pie ēkas,
Būvvalde secina, ka ēkai tuvākā iela ir Ēbelmuižas
iela. Līdz ar to atbilstoši normatīvo aktu prasībām
ēkai ir maināma adrese uz Ēbelmuižas iela 10.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši

dokumentiem.
rodas grūtības arī
ar adreses
informācijas
maiņu gan visās
iestādes gan arī
sadzīves
situācijās.
Papildus
materiālie, brīvā
laika un tml.
izdevumi.
Jaunu adrešu
struktūra nav
saprotama un
loģiska, līdz ar to
tā neuzlabos
navigācijas
problēmas.
Adresācijas
maiņas izdevumi
neatbilst
potenciālajam
ieguvumam. Nav
līdz galam skaidra
situācija, kas
notiks ar
zemesgrāmatas
ierakstiem.
Respondents
norāda, ka ir
jūrnieks un pēc
adrešu maiņas
jāmaina daudzi
dokumenti –
Jūrnieku pases,
kas nes
finansiālus tēriņus
(apmēram 200
dolārus).

Respondents
atbalsta
adresācijas maiņu.
Piebraukšana no
Ēbelmuižas ielas.

276

277
278
279
280

281

0100 079 0385 001

Valdeķu iela
50 k-3

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo šajā
ielā dzīvo 26
gadus. Adreses
nomaiņa radīs
neērtības. Cilvēki
ir pieraduši pie
ielas nosaukuma
un novietojuma
un nerodas
grūtības šīs
adreses atrašanā.
Būs arī nekārtības
27

šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Valdeķu iela 52 k-3, tie joprojām ir spēkā
esoši (piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese
jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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, respondentu viedoklis ir
ņemts vērā daļēji.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 19.punkta prasībām
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir,
ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Ēbelmuižas iela atrodas aptuveni
135 m attālumā, tādēļ ēkai maināma adrese uz
Dižozolu iela 5, jo iela atrodas aptuveni 20 m
attālumā.
Respondentu viedoklis ņemts vērā.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot
konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt vai
precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese
neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Līdz
ar to adresei nav paredzēts nemainīguma princips un
respondentu arguments, ka adrese ir sena nevar
kalpot par iemeslu Būvvaldei neievērot Ministru
kabineta normas. Ēkas adrese Valdeķu iela 50 k-3
neatbilst Adresācijas noteikumu 19.punkta prasībām,
kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir
ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka,
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izvērtējot konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
ēkai tuvākā iela ir Dižozolu iela (tā atrodas aptuveni
20 m attālumā), no tās iespējama piebraukšana pie
ēkas. Savukārt Valdeķu iela atrodas aptuveni 70 m
attālumā.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Valdeķu iela 50 k-3, tie joprojām ir spēkā
esoši (piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese
jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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, respondentu viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot
konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt vai
precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese
neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Līdz
ar to adresei nav paredzēts nemainīguma princips un
respondentu arguments, ka adrese ir sena nevar
kalpot par iemeslu Būvvaldei neievērot Ministru
kabineta normas. Ēkas adrese Valdeķu iela 50 k-1
neatbilst Adresācijas noteikumu 19.punkta prasībām,
kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir
ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka,
izvērtējot konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
ēkai tuvākā iela ir Ēbelmuižas iela (tā atrodas
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aptuveni 35 m attālumā), no tās iespējama tieša
piebraukšana pie ēkas. Savukārt Valdeķu iela atrodas
aptuveni 75 m attālumā un piekļūšana pie tās,
nešķērsojot svešus īpašumus, nav iespējama.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Valdeķu iela 50 k-1, tie joprojām ir spēkā
esoši (piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese
jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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.
Ministru kabineta noteikumu normu izpilde arī
gadījumā, kad personas tam nepiekrīt, nevar tikt
iztulkota kā tiesiskuma principa pārkāpumus. Tieši
pretēji – izpildot tiesību normas tiek nodrošinātas
valsts garantētās tiesības gan indivīdam, gan
sabiedrībai.
Savukārt, tiesiskuma princips nosaka, ka iestādes
rīcībai jāatbilst tiesību normām. Konkrētajā gadījumā
Būvvalde pieņemot lēmumu mainīt adresi ēkai un
zemes vienībai Valdeķu ielā 50 k-1, Rīgā, ievēro
Ministru kabineta normas par adreses veidošanas
principiem (Adresācijas noteikumu 19.punkts).
Adreses maiņa ir nepieciešama, lai nodrošinātu
normatīvajos aktos noteikto adrešu veidošanas
kārtību, kas noteikta, lai radītu iespējas ātri un
viennozīmīgi valsts teritorijā identificēt adresācijas
objektu apvidū. Adreses maiņa ir tiesiski pamatota,
un ar adreses maiņu faktiski tiks sasniegts tiesisks
mērķis. Adreses maiņa atbilstoši Adresācijas
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noteikumiem ir iespējama vienīgi, izdodot
administratīvo aktu, līdz ar ko administratīvā akta
izdošana ir vienīgais iespējamais veids, lai
nodrošinātu adresācijas objekta identificēšanu
apvidū, ievērojot adresācijas sistēmas prasības.
Administratīvais akts par adreses maiņu būtiski
neierobežo Administratīvā procesa dalībnieku
tiesības un tiesiskās intereses, jo vienīgais tiesiskais
pienākums, kas izriet saistībā ar administratīvo aktu
par adreses maiņu, ir jaunās adreses lietošana, kas
nav vērtējama kā tiesību ierobežojums, bet gan kā
pienākums, lai nodrošinātu saziņas un atrašanas
iespējas. Adresācijas noteikumiem atbilstošu adrešu
piešķiršana adresācijas objektiem valsts teritorijā
nodrošina valsts, pašvaldības un sabiedrības būtiskās
intereses, kas saistītas ar personas sasniedzamību,
orientēšanos apvidū un adresācijas objektu
identificēšanu. Salīdzinot sabiedrības un valsts
pārvaldes intereses ar privātpersonai uzlikto
pienākumu lietot piešķirto adresi, ir secināms, ka
privātpersonas tiesiskās intereses netiek aizskartas vai
kā savādāk ierobežotas, jo persona jau lieto adresi un
tai jauns tiesisks pienākums netiek noteikts. Ievērojot
Administratīvā procesa likuma 13. pantā noteikto
samērīguma principu, ir secināms, ka labumu, ko
sabiedrība un valsts pārvalde iegūst ar noteikto
ierobežojumu, proti, lietot administratīvā akta
adresātam mainīto adresi, kas atbilst pilsētā
pastāvošajam ielu tīklam, uzliek administratīvā akta
adresātam ļoti nelielu ierobežojumu, taču sabiedrības
ieguvums ir ievērojami lielāks, jo sakārtota adresācija
nodrošina arī operatīvo dienestu efektīvāku darbību,
kas var ietekmēt ar cilvēku veselību un dzīvību
saistītus jautājumus.
Būvvalde paskaidro, ka adrešu maiņas procesā netiek
plānotas manipulācijas ar pilsētas ielu tīklu, t.i., ielu
robežas netiek grozītas un to nosaukumi netiek
mainīti, bet gan ēku un zemes vienību adreses tiek
piesaistītas vistuvāk esošo ielu nosaukumiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde informē, ka nepieciešams mainīt tās
adreses, kas neatbilst adresācijas sistēmas
pamatprincipiem, jo pēc vienotas sistēmas piešķirtas
adreses nodrošina valsts, pašvaldības un sabiedrības
būtiskās intereses, kas saistītas ar personas
sasniedzamību, orientēšanos apvidū un adresācijas
objektu identificēšanu.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot
konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt vai
precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese
neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Ēkas
adrese Valdeķu iela 52 k-6 neatbilst Adresācijas
noteikumu 19.punkta prasībām, kas nosaka, ka
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir,
ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā ēkai tuvākā
iela ir Ēbelmuižas iela (tā atrodas aptuveni 50 m
attālumā), no tās iespējama piebraukšana pie ēkas.
Savukārt Valdeķu iela atrodas aptuveni 250 m
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attālumā.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde informē, ka nepieciešams mainīt tās
adreses, kas neatbilst adresācijas sistēmas
pamatprincipiem, jo pēc vienotas sistēmas piešķirtas
adreses nodrošina valsts, pašvaldības un sabiedrības
būtiskās intereses, kas saistītas ar personas
sasniedzamību, orientēšanos apvidū un adresācijas
objektu identificēšanu.
Būvvalde norāda, ka respondenta subjektīvais
viedoklis par “patikšanu" nevar būt par pamatojumu
normatīvo aktu neievērošanai. Atbilstoši Adresācijas
noteikumu 9.punktam pašvaldības domei vai
pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu,
ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos
minētajām prasībām. Ēkas adrese Valdeķu iela 52 k-4
neatbilst Adresācijas noteikumu 19.punkta prasībām,
kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir
ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka,
izvērtējot konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
ēkai tuvākā iela ir Dižozolu iela (tā atrodas aptuveni
20 m attālumā), no tās iespējama piebraukšana pie
ēkas. Savukārt Valdeķu iela atrodas aptuveni 165 m
attālumā.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Valdeķu iela 52 k-4, tie joprojām ir spēkā
esoši (piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese
jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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
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Valdeķu iela
52 k-2

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
gadu desmitiem ir
lietota šī adrese
un pie tās ir
pieraduši ne tikai
iedzīvotāji, bet arī
glābšanas
dienesti. Turklāt
esošās adreses
kvartālā izkārtotas
loģiski saprotami.
Esošā Ēbelmuižas
iela nav pārāk
liela un plaši
pazīstama un ielas
nosaukuma maiņa
var sarežģīt
satiksmi.
Nav nekādu
manāmu labumu,
kas kompensētu
iztērēto naudu,
darba resursus un
neērtības
iedzīvotājiem, kas
saistītas ar
nepieciešamību
mainīt personīgus
datus vairākās
instancēs.
Būs problemātiski
paziņot jauno
adresi sūtījumu
piegādātājiem
ārzemēs.
Tas ir stulbi,
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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.
Komersantiem Uzņēmumu reģistrā adreses nomaiņa
ir jāveic pašiem, tas ir, jāsagatavo un Uzņēmumu
reģistrā jāiesniedz juridiskās adreses maiņai
nepieciešamie dokumenti. Taču valsts nodeva – ja
adrese reģistrā tiek mainīta, atsaucoties uz Būvvaldes
lēmumu jeb saskaņā ar administratīvi teritoriālo
adrešu maiņu – nav jāmaksā.
Tā kā norādīts, ka 13 numurs nav vēlams, tad
Būvvalde veiks adreses maiņu uz Dižozolu iela 9,
Rīga.
Būvvalde paskaidro, ka objekta adresācijas maiņa
neietekmē nekustamā īpašuma rādītājus (apjomu,
sastāvu, kadastra numuru).
4 respondenti norādījuši, ka piebraukšana pie ēkas
iespējama no Jāņa Čakstes gatves, bet pēc šā brīža
situācijas tā atrodas aptuveni 500 m attālumā. Līdz ar
to secināms, ka respondenti domājuši Ēbelmuižas
ielu, jo šajā vietā vēsturiski bijusi Čakstes gatve.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis
tiek ņemts vērā daļēji.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot
konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt vai
precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese
neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Līdz
ar to adresei nav paredzēts nemainīguma princips un
respondentu arguments, ka adrese ir sena nevar būt
par iemeslu neievērot Ministru kabinetu normas.
Ēkas adrese Valdeķu iela 52 k-2 neatbilst Adresācijas
noteikumu 19.punkta prasībām, kas nosaka, ka
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir,
ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā ēkai tuvākā
iela ir Ēbelmuižas iela (tā atrodas aptuveni 20 m
attālumā), no tās iespējama tieša piebraukšana pie
ēkas, kā arī zemes vienība, uz kuras atrodas ēka,
robežojās ar Ēbelmuižas ielu. Savukārt Valdeķu iela
atrodas aptuveni 200 m attālumā un piekļūšana pie no
tās, nešķērsojot, svešām personām piederošus
īpašumus, nav iespējama.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Valdeķu iela 52 k-2, tie joprojām ir spēkā
esoši (piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese
jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).

bezjēdzīgi.
Piebraukšana no
Ēbelmuižas ielas,
2 respondenti
norādījuši Jāņa
Čakstes gatvi.
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Valdeķu iela
54 k-8

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
jātērē nauda un
laiks dokumentu
maiņai, kā arī
jāpaziņo visiem
radiem un
draugiem dažādās
pasaules vietās.
Nepatīk ielas
nosaukums.
Piebraukšana no
Valdeķu ielas.
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Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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.
2 respondenti norādījuši, ka piebraukšana pie ēkas
iespējama no Jāņa Čakstes gatves, bet pēc šā brīža
situācijas tā atrodas aptuveni 500 m attālumā no ēkas.
Līdz ar to secināms, ka respondenti domājuši
Ēbelmuižas ielu, jo šajā vietā vēsturiski bijusi
Čakstes gatve.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Valdeķu iela 54 k-8, tie joprojām ir spēkā
esoši (piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese
jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt

saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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.
Respondentu subjektīvais viedoklis par
“nepatikšanu” nevar būt par argumentu normatīvo
aktu neievērošanai. Atbilstoši Adresācijas noteikumu
9.punktam pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas,
izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt,
likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja
reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos
minētajām prasībām. Līdz ar to adresei nav paredzēts
nemainīguma princips un respondentu arguments, ka
adrese ir sena nevar būt par pamatojumu. Ēkas adrese
Valdeķu iela 54 k-8 neatbilst Adresācijas noteikumu
19.punkta prasībām, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu
teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes
vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko
ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju.
Konkrētajā situācijā ēkai tuvākā iela ir Ēbelmuižas
iela (tā atrodas aptuveni 40 m attālumā), no tās
iespējama piebraukšana pie ēkas, kā arī zemes
vienība, uz kuras atrodas ēka, robežojās ar
Ēbelmuižas ielu. Savukārt Valdeķu iela atrodas
aptuveni 500 m attālumā.
1 respondents norādījis, ka piebraukšana pie ēkas
iespējama no Jāņa Čakstes gatves, bet pēc šā brīža
situācijas tā atrodas aptuveni 500 m attālumā. Līdz ar
to secināms, ka respondenti domājuši Ēbelmuižas
ielu, jo šajā vietā vēsturiski bijusi Čakstes gatve.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
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Valdeķu iela
54 k-11

Respondenti
adresācijas maiņu
atbalsta.
Piebraukšana no
Ēbelmuižas ielas.
Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo nav
laika kārtot visus
dokumentus.
Braucot pa
Graudu ielu
nezinātājs
Līvciema ielai var
pabraukt garām,
jo tā ir norobežota
ar apmalēm.
Ziepniekkalna
daļā (uz Mego
veikala pusi) iela
ir neapgaismots
smilšu laukums ar
bedrēm, kur lietus
laikā milzīgajā
peļķē tiek
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Respondentu viedoklis ir ņemts vērā.
Ja šīs ēkas atrašanai jānorāda kāds cits blakus esošs
labi identificējams objekts (šajā gadījumā veikals
“Mego”), tad tas norāda, ka bez tā konkrēto ēku ar
līdzšinējo adresi nav iespējams atrast. Un esošā
adrese nespēj nodrošināt Adresācijas noteikumos
noteikto funkciju - nodrošināt adresācijas objekta
atrašanās vietas noteikšanu valstī. Līdz ar to ir
nepieciešams mainīt adresi uz tādu, kas spēs
nodrošināt objekta viennozīmīgu atrašanu.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Valdeķu iela 54 k-11, tie joprojām ir spēkā
esoši (piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese

samestas
nevajadzīgas
riepas.
Lūdzu sakārtojiet
ielu un tad
plānojiet ielas
turpinājumu un
adrešu maiņu.
NPD u.c. dienestu
novēlota
ierašanās,
iespējams
apbraucot peļķi
pie Tumes un
Zaļenieku ielām.
Līdz šim ar
adreses atrašanu
problēmu nav
bijis – “pretī
Mego tirgum”.
Piebraukšana no
Valdeķu ielas un
Ēbelmuižas ielas.
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Valdeķu iela
54 k-10

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Piebraukšana no
Ēbelmuižas ielas.

Valdeķu iela
54 k-9

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo ir
pierasts pie esošās
adreses.
Piebraukšana no
Ēbelmuižas ielas
un Valdeķu ielas.

Valdeķu iela
54 k-5

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo tam
nav ekonomiska
pamatojuma vai
kāda cita svarīga
iemesla, radīsies
lieli izdevumi
saistībā ar
īpašuma
dokumentu
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jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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.
Kā arī Līvciema ielas segums konkrētajā posmā pie
ēkas ir labā tehniskā stāvoklī, līdz ar to nav nekādu
šķēršļu, kas liegtu izmantot Līvciema ielu.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Persona nav norādījusi uz piedāvātās adreses maiņas
prettiesiskumu, līdz ar ko to neapstrīd un respondenta
subjektīvais viedoklis nevar ietekmēt adreses
veidošanas prasības, jo tam nav nekāda sakara ar
adreses veidošanas procesu un tā noteiktajām
prasībām, kas pašvaldībai ir obligāti jāievēro un
jāizpilda.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Persona nav norādījusi uz piedāvātās adreses maiņas
prettiesiskumu, līdz ar ko to neapstrīd un respondenta
subjektīvais viedoklis nevar ietekmēt adreses
veidošanas prasības, jo tam nav nekāda sakara ar
adreses veidošanas procesu un tā noteiktajām
prasībām, kas pašvaldībai ir obligāti jāievēro un
jāizpilda.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde informē, ka nepieciešams mainīt tās
adreses, kas neatbilst adresācijas sistēmas
pamatprincipiem, jo pēc vienotas sistēmas piešķirtas
adreses nodrošina valsts, pašvaldības un sabiedrības
būtiskās intereses, kas saistītas ar personas
sasniedzamību, orientēšanos apvidū un adresācijas
objektu identificēšanu.
Ar informāciju par adresācijas sakārtošanas projektu
iespējams iepazīties Būvvaldes mājaslapā:
http://www.rpbv.lv/adreses.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam

maiņu.
Iedzīvotājiem nav
nepieciešamība
pēc adreses
maiņas.
Cilvēki ir jau
pieraduši pie
savas adreses un
tās maiņa tikai
izjauks visu, kas
ierasts.
Nekur nav minēts
iemesls adreses
maiņai.
Cilvēkiem, kam
zemesgrāmata ir
uz rokas, dzīvokļa
pārdošanas
gadījumā būs
jāizlieto pilnībā
nevajadzīgi
nauda, lai
pārrakstītu adresi.
Papildus slogs,
kas saistīts ar
dažāda veida
dokumentu maiņu
un ziņošanu
dažādām valsts un
privātām
iestādēm.
Piespiedu kārtā
tiks mainīta mana
deklarētā un
faktiskā adrese,
kas ir pilnībā pret
manu gribu,
vēlmēm un
nepieciešamību.
Neatbalstu, jo,
gan es, gan mājas
iedzīvotāji šajā
adresē - Valdeķu
iela 54/5 dzīvo jau
aptuveni 25 gadus
un vairāk. Visi jau
šo adresi un
adrešu
izvietojumu
Ziepniekkalnā
zina. Zina arī
policija, ātrā
medicīniskā
palīdzība,
ugunsdzēsēji. Šo
adresi un
Ziepniekkalna
adresāciju zina
visi, gan jauni,
gan (īpaši) vecāka
gājuma cilvēki.
Visiem
pazīstamajiem,
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pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot
konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt vai
precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese
neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Ēkas
adrese Valdeķu iela 54 k-5 neatbilst Adresācijas
noteikumu 19.punkta prasībām, kas nosaka, ka
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir,
ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā ēkai tuvākā
iela ir Ēbelmuižas iela (tā atrodas aptuveni 50 m
attālumā), no tās iespējama piebraukšana pie ēkas.
Savukārt Valdeķu iela atrodas aptuveni 380 m
attālumā.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Valdeķu iela 54 k-5, tie joprojām ir spēkā
esoši (piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese
jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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.
Komersantiem Uzņēmumu reģistrā adreses nomaiņa
ir jāveic pašiem, tas ir, jāsagatavo un Uzņēmumu
reģistrā jāiesniedz juridiskās adreses maiņai
nepieciešamie dokumenti. Taču valsts nodeva – ja
adrese reģistrā tiek mainīta, atsaucoties uz būvvaldes
lēmumu jeb saskaņā ar administratīvi teritoriālo
adrešu maiņu – nav jāmaksā.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis

draugiem un
radiem būs
jāstāsta par jauno
adresi un "jājauc"
visiem galva.
Piebraukšana no
Ēbelmuižas ielas
un Valdeķu ielas.
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Valdeķu iela
54 k-4

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
adreses maiņas
dēļ būs jātērē savs
laiks un nauda
formalitāšu
nokārtošanai. Būs
jāmaina dati
bankās, kā arī būs
jāveic izmaiņas
hipotekārā kredīta
līgumā, jo līguma
objekts ir
nomainījis adresi
un var tikt
pārskatīti kredīta
nosacījumi
nelabvēlīgā
virzienā.
Kā arī iespējama
sūtījumu
nozaudēšana
adreses maiņas
gadījumā.
Piebraukšana no
Valdeķu ielas un
Ēbelmuižas ielas.
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noraidāms kā nepamatots.

Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Valdeķu iela 54 k-4, tie joprojām ir spēkā
esoši (piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese
jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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 paskaidro, ka pasta sūtījumu piegāde tiek
veikta ievērojot sekojošas tiesību normas: Pasta
likuma 1. panta 20. punkts nosaka, ka pasta sūtījums
ir adresēts sūtījums galīgajā formā, kādā pasta
komersants to nogādā adresātam. Sūtījumu uzskata
par adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā
iesaiņojuma norādīta sūtījuma saņēmēja adrese.
Ministru kabineta 27.03.2010. noteikumi Nr.392
„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

318
319
320
321
322

0100 079 0388 001
323

Valdeķu iela
54 k-3

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
adreses maiņas
iecere pilnīgi nav
pamatota.
Vaicā, kāpēc tā ir
nepieciešama. Cik
daudz līdzekļi būs
iztērēti šīm
vajadzībām?
Kāpēc par to Jūs
klusējāt? Gribētos
saņemt atbildes uz
šiem jautājumiem.
Kā godīgi
nodokļu maksātāji
uzskata, ka
naudas līdzekļi,
ko katru mēnesi
no algām maksā
nodokļos, tiks
neefektīvi
izmantoti.
Būs neērtības
saistītas ar
nepieciešamību
sniegt informāciju
visām iestādēm,
kur figurē adrese,
piemēram, banka,
darba vieta.
Jāmaina visi
dokumenti
(līgumi,
pilnvaras), kas ir
maksas
pakalpojums.
Nāksies ņemt 2
brīvdienas darbā
(neapmaksātas),
lai nomainītu
zemesgrāmatu un
attiecīgi apmaksāt
šo procedūru.
Patīk esošais ielas
nosaukums.
Pasta sūtījumi var
būt nepiegādāti.
Rajona
iedzīvotāji ir jau
pieraduši, ka
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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. Būvvalde norāda, ka pastnieki
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie ēkām. Jo
ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek piestiprināta
numurzīme, jo vieglāk apvidū ir orientēties
pastniekiem, kaimiņiem u.c.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde informē, ka nepieciešams mainīt tās
adreses, kas neatbilst adresācijas sistēmas
pamatprincipiem, jo pēc vienotas sistēmas piešķirtas
adreses nodrošina valsts, pašvaldības un sabiedrības
būtiskās intereses, kas saistītas ar personas
sasniedzamību, orientēšanos apvidū un adresācijas
objektu identificēšanu.
Respondentu norādītie argumenti, ka adrešu maiņa
prasīs papildus izmaksas no nodokļu maksātāju
naudas, kā arī izteiktais subjektīvais viedoklis par
“nepatikšanu” par ielas nosaukumu nevar kalpot par
iemeslu Būvvaldei neievērot Ministru kabineta
normas. Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot
konkrēto situāciju, ir tiesības mainīt, likvidēt vai
precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese
neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Ēkas
adrese Valdeķu iela 54 k-3 neatbilst Adresācijas
noteikumu 19.punkta prasībām, kas nosaka, ka
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir,
ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā ēkai tuvākā
iela, no kuras iespējama piekļūšana ir Ēbelmuižas
iela (tā atrodas aptuveni 50 m attālumā), no tās
iespējama piebraukšana pie ēkas. Savukārt Valdeķu
iela atrodas vairāk kā 300 m attālumā.
Adresācijas noteikumi neparedz adrešu piešķiršanu,
kategorizējot ielas pēc lieluma vai nozīmīguma, līdz
ar to šajā rajonā nav iespējams ēku un zemes vienību
adreses piesaistīt rajona galvenajām ielām – Valdeķu
ielai un Ozolciema ielai (saskaņā ar 28.12.2000.
Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.106 “Rīgas
transporta būvju aizsardzības noteikumi” 1.pielikumu
ir 3.kategorijas ielas), jo šajā rajonā ir izveidojies
biezāks ielu tīkls ar dažādu kategoriju ielām,
piemēram, Ēbelmuižas iela (saskaņā ar iepriekš
minēto noteikumu 1.pielikumu ir 4.kategorijas iela).
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Valdeķu iela 54 k-3, tie joprojām ir spēkā
esoši (piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese
jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas

Ziepniekkalnā ir 2
galvenās ielas
Valdeķu un
Ozolciema un tas
ir diezgan ērti,
būs nepieciešams
laiks, lai pierastu
pie jaunās adreses
un tas radīs
pārpratumus un
dažas neērtības.
Iecere mainīt
dažas mājas
Ozolciemā ielā uz
Īslīces iela, vispār
ir absurda un
neadekvāta, ielas
nosaukumu pat
grūti izrunāt, pie
tam pārējās mājas
paliks Ozolciema
ielā, ļoti dīvaini.
Naudas līdzekļus
pašvaldība varētu
izmantot citām
vajadzībām,
piemēram, ceļa
labošanai
Ēbeļmuižas parkā,
savādāk ar bērnu
ratiem grūti
pārvietoties, bērna
laukumus
pilnveidot.
Vispār rajonā ir
daudz problēmas
un vajadzības, ko
varētu un
vajadzētu
atrisināt, nevis ar
nevajadzīgām
lietām kā adreses
maiņa
nodarboties. Būtu
labāk
iedzīvotājiem
pajautājuši par
ikdienas lietām, ar
ko saskaramies un
kas mums ir
vajadzīgas, lai
pilnveidotu mūsu
rajonu.
Piebraukšana no
Ēbelmuižas ielas,
Valdeķu ielas.
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informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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
pēc adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu maiņu, ir
jāsedz pašiem.
Komersantiem Uzņēmumu reģistrā adreses nomaiņa
ir jāveic pašiem, tas ir, jāsagatavo un Uzņēmumu
reģistrā jāiesniedz juridiskās adreses maiņai
nepieciešamie dokumenti: pieteikums. Taču valsts
nodeva – ja adrese reģistrā tiek mainīta, atsaucoties
uz būvvaldes lēmumu jeb saskaņā ar administratīvi
teritoriālo adrešu maiņu – nav jāmaksā.
Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu piegāde tiek
veikta ievērojot sekojošas tiesību normas: Pasta
likuma 1. panta 20. punkts nosaka, ka pasta sūtījums
ir adresēts sūtījums galīgajā formā, kādā pasta
komersants to nogādā adresātam. Sūtījumu uzskata
par adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā
iesaiņojuma norādīta sūtījuma saņēmēja adrese.
Ministru kabineta 27.03.2010. noteikumi Nr.392
„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. Būvvalde norāda, ka pastnieki
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie ēkām. Jo
ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek piestiprināta
numurzīme, jo vieglāk apvidū ir orientēties
pastniekiem, kaimiņiem u.c.
2 respondenti norādījuši, ka piebraukšana pie ēkas
iespējama no Jāņa Čakstes gatves, bet pēc šā brīža
situācijas tā atrodas aptuveni 500 m attālumā. Līdz ar
to secināms, ka respondenti domājuši Ēbelmuižas
ielu, jo šajā vietā vēsturiski bijusi Jāņa Čakstes gatve.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis
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Valdeķu iela
54 k-2

Respondents
adreses maiņu
neatbalsta, jo
rezultātā vajadzēs
arī mainīt adresi
visos citos
dokumentos, kas
maksās naudu un
arī jaunais
nosaukums ļoti
nepatīk.

Valdeķu iela
58B k-1

Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta, jo iegūs
skaistu latvisku
nosaukumu ar
spēcīgu
enerģētiku.
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noraidāms kā nepamatots.
Respondenta izteiktais subjektīvais viedoklis par ielas
nosaukumu nevar kalpot par iemeslu Būvvaldei
neievērot Ministru kabineta normas, kas noteiktas
Adresācijas noteikumos. Ēkas adrese Valdeķu iela
54 k-2 neatbilst Adresācijas noteikumu 19.punkta
prasībām, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai
vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko
nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. Konkrētajā
situācijā ēkai tuvākā iela ir Ēbelmuižas iela (tā
atrodas aptuveni 30 m attālumā), no tās iespējama
piebraukšana pie ēkas, kā arī zemes vienība, uz kuras
atrodas ēka, robežojās ar Ēbelmuižas ielu. Savukārt
Valdeķu iela atrodas vairāk kā 300 m attālumā.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Valdeķu iela 54 k-2, tie joprojām ir spēkā
esoši (piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese
jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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
pēc adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu maiņu, ir
jāsedz pašiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
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adrese Valdeķu iela 58B k-1, tie joprojām ir spēkā
esoši (piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese
jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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
pēc adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu maiņu, ir
jāsedz pašiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde informē, ka atbilstoši Būvvaldes
25.09.2017. lēmumam Nr. BV-17-155-ls “Par
publiskās apspriešanas rīkošanu zemes vienību un
ēku adrešu maiņai un piešķiršanai Ziepniekkalna
apkaimē” (lēmums elektroniski pieejams
https://www.vestnesis.lv/op/2017/191.10)
1.pielikuma128.punktam ēkai ar kadastra
apzīmējumu 01000790398002 (transformatoru
apakšstacija (TP-1093)) plānots mainīt adresi no
Valdeķu iela 68 k-1, Rīga uz adresi Valdeķu iela 68
k-3, Rīga. Būvvalde norāda, ka ēkai ar kadastra
apzīmējumu 01000790398001 (dzīvojamā māja)
Valdeķu ielā 68 k-1, Rīgā adreses maiņa nav
paredzēta.
Papildu informācija par adresācijas sakārtošanas
projektu pieejama Būvvaldes mājaslapā:
http://www.rpbv.lv/adresacijas-sakartosanas-projekts.
Respondentu viedoklis ir ņemts vērā.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Vienības gatve 192 k-2, tie joprojām ir spēkā
esoši (piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese

dēļ.
Ar šo mājas adresi
saistīts dzīvokļu
īpašnieku
Biedrības
nosaukums un
visa
dokumentācija.
Psiholoģiskais
slogs, pārejot uz
mazpazīstamo
ielu pilsētas
nomalē.
Dzīvokļa tirgus
vērtības
samazināšanās
sakarā ar adreses
maiņu no slavenās
ielas netālu no
centra uz
nezināmu nomalē.
Nepatīk jaunais
ielas nosaukums.
Piebraukšana no
Vienības gatves,
Ozolciema ielas
un Īslīces ielas.

333
0100 107 2124 001

334

Vienības
gatve 192 k3

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
neredz nekādu
iemeslu to darīt.
Kā arī maiņas
rezultātā nāksies
mainīt visus
dokumentus, lieka
naudas tērēšana.
Jau sākot no
1987. gada līdz
šim brīdim mājai
ir adrese Vienības
42

jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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
pēc adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu maiņu, ir
jāsedz pašiem.
Respondentu izteiktais subjektīvais viedoklis par
“nepatiku” par ielas nosaukumu nevar kalpot par
iemeslu Būvvaldei neievērot Ministru kabineta
normas, kas noteiktas Adresācijas noteikumos. Ēkas
adrese Vienības gatve 192 k-2 neatbilst Adresācijas
noteikumu 19.punkta prasībām, kas nosaka, ka
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir,
ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā ēkai tuvākā
iela ir Īslīces iela, no tās iespējama piebraukšana pie
ēkas, kā arī zemes vienība, uz kuras atrodas ēka,
robežojās ar Īslīces ielu. Savukārt Vienības gatve
atrodas aptuveni 150 metru attālumā un piekļūt pie
ēkas no tās, nešķērsojot citām personām piederošus
īpašumus, nav iespējams.
Papildus Būvvalde norāda, ka adrešu maiņa
neietekmē īpašuma tirgus vērtību, jo fiziski ēka
nemaina savu atrašanās vietu.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde informē, ka nepieciešams mainīt tās
adreses, kas neatbilst adresācijas sistēmas
pamatprincipiem, jo pēc vienotas sistēmas piešķirtas
adreses nodrošina valsts, pašvaldības un sabiedrības
būtiskās intereses, kas saistītas ar personas
sasniedzamību, orientēšanos apvidū un adresācijas
objektu identificēšanu.
Respondentu norādītais arguments, ka adrese ir sena
nevar kalpot par iemeslu Būvvaldei neievērot
Ministru kabineta normas. Atbilstoši Adresācijas
noteikumu 9.punktam pašvaldības domei vai
pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu,
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ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos
minētajām prasībām. Līdz ar to adresēm nav
paredzēts nemainīguma princips. Ēkas adrese
Vienības gatve 192 k-2 neatbilst Adresācijas
noteikumu 19.punkta prasībām, kas nosaka, ka
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir,
ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā ēkai tuvākā
iela, no kuras iespējama piekļūšana ir Īslīces iela (tā
atrodas aptuveni 20 m attālumā), no tās iespējama
piebraukšana pie ēkas. Savukārt Vienības gatve
atrodas aptuveni 200 m attālumā un no tās nav
iespējama tieša piekļūšana pie ēkas.
Būvvalde informē, ka respondenta minētais
risinājums, ka jāizveido piekļuvi no Vienības gatves
gar “Dienvidu Pakavs 1 un 2 Dienvidu Pakavs” nav
Būvvaldes kompetencē, turklāt tie ir citām personām
piederoši īpašumi.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Vienības gatve 192 k-3, tie joprojām ir spēkā
esoši (piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese
jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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
pēc adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu maiņu, ir
jāsedz pašiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde informē, ka Adresācijas noteikumu
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19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā
gadījumā ir Bērzlapu iela, tāpēc ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 107 0518 001 plānota adreses
maiņa no Vienības gatve 168, Rīga uz Bērzlapu iela
2, Rīga.
Personas nav norādījušas uz piedāvātās adreses
maiņas prettiesiskumu, līdz ar ko to neapstrīd un
respondenta subjektīvais viedoklis nevar ietekmēt
adreses veidošanas prasības, jo tam nav nekāda
sakara ar adreses veidošanas procesu un tā
noteiktajām prasībām, kas pašvaldībai ir obligāti
jāievēro un jāizpilda.
Tieša piebraukšana no Vienības gatves, neizmantojot
citas ielas vai nešķērsojot citu personu īpašumus, nav
iespējama.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta
adrese Zaļenieku iela 40C, tie joprojām ir spēkā esoši
(piemēram zemesgrāmatas apliecības, tehniskās
inventarizācijas lietas) un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese
jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma saistības un
līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, tomēr Civillikuma 863.
pants nosaka, ka 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
pēc adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu maiņu, ir
jāsedz pašiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis
noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde norāda, ka ēkai ar kadastra apzīmējumu
01000502015046 (tirdzniecības centrs) un zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 01000500092
Mūkusalas ielā 73, Rīgā adreses maiņa nav paredzēta.
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0100 107 0472 036
0100 107 0472 004

Vienības
gatve 144

341

342

343
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0100 107 0464 001

0100 074 2076 001

Zaļenieku
iela 9D

Valdeķu iela
21

tirdzniecības
centra klientiem
un nomniekiem,
kā arī nesīs lielus
izdevumus.
Ēka ir
tirdzniecības
centrs, kura telpas
ir nodotas nomā
citām
juridiskajām
personām.
Adreses maiņa
gan īpašniekam,
gan nomniekiem
nozīmē zināmas
neērtības (klientu
un piegādātāju
informēšana par
adreses maiņu) un
ievērojamas
papildizmaksas
(dokumentācijas
pārtaisīšana, kases
aparātu
pārprogrammēšan
a u.c. ar to
saistītas izmaksas)
Piebraukšana no
Mūkusalas ielas.
Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta, ja ēkām
ar kadastra
apzīmējumiem
0100 107 0472
003 un 0100 107
0472 001 adrešu
maiņa netiks
veikta.
Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo no
Zaļenieku ielas
īpašumā nekādi
nav iespējams
nokļūt. Piedāvā
adresi mainīt vai
nu uz Graudu iela
41X (nākamais
numurs kā blakus
mājām), vai arī
Blīdenes ielu.
Īpašumā var
nokļūt no Graudu
vai Blīdenes ielas.
Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
māja Nr. 21
atrodas uz
Valdeķu ielas ap
45

Papildu informācija par adresācijas sakārtošanas
projektu pieejama Būvvaldes mājaslapā:
http://www.rpbv.lv/adresacijas-sakartosanas-projekts.
Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.

Būvvalde paskaidro, ka adrešu sakārtošanas projekta
ietvaros ēkām ar kadastra apzīmējumiem 0100 107
0472 003 un 0100 107 0472 001 adrešu maiņa nav
paredzēta.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis ir
ņemts vērā.

Ņemot vērā respondentu sniegto informāciju par
piekļūšanas iespējām pie ēkas ar kadastra apzīmēju
0100 107 0464 001 no Graudu ielas nevis no
Zaļenieku ielas, tad Būvvalde veiks adrešu maiņu uz
adresi Graudu iela 41D.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis ir
ņemts vērā.

Būvvalde informē, ka Adresācijas noteikumu
19.punkts, kas nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu. Būvvalde
piekrīt, ka šķērsojot svešu īpašumu par tuvāko
piekļuves ceļu var uzskatīt 28 metrus garu posmu,
taču atbilstoši Rīgas pilsētas teritorijas plānojumam ir
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0100 052 0169 001

Bauskas iela
88

50 gadiem un pa
šo laiku nav
bijušas problēmas
ar piebraukšanu
ātrajai palīdzībai,
ugunsdzēsējiem,
taksistiem u.c.
Vienīgā
piebraukšana ir no
Valdeķu ielas. Pa
saviem mājas
logiem redz
Valdeķu ielu, kur
brauc maršruta
autobusi Nr.40,
44, 46, kā arī
pārējais
transports.
Vadakstes iela no
mājas vispār nav
redzama un dažs
labs no
iemītniekiem pat
nezina, kur tā
atrodas.
Tā kā māja
atrodas uz
Valdeķu ielas nav
vajadzība ielu
mainīt.
Vadakstes ielai
loģiskāk būtu
pievienot Irbenes
ielas 14 ēku, kas
“turpina”
Vadakstes ielu,
nevis Valdeķu 21,
kura atrodas
perpendikulāri.
Būs sarežģījumi
ar dokumentācijas
maiņu, arī
dzīvokļa
pārdošanas
gadījumā, ātrās
palīdzības
izsaukšanas
gadījumā.
Nevēlās mainīt
galvenās Valdeķu
ielas nosaukumu
uz mazieliņu.
Valdeķu iela
atrodas tuvāk
nekā Vadakstes
iela, šajā vietā
atrast Vadakstes
ielu būs sarežģīti.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda uz
saimnieciskām
46

secināms, ka Vadakstes ielas sarkanās līnijas ir
pagarinātas līdz konkrētai ēkai un faktiski secināms,
ka vienīgā piekļuve, nešķērsojot svešu privātīpašumu,
ir iespējama tikai un vienīgi no Vadakstes ielas
sarkano līniju koridora. Līdz ar to ēkai maināma
adrese uz Vadakstes iela 20.
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un sakārtota
adresācija ir priekšnoteikums, lai maksimāli
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas iedzīvotāji un viesi
varētu orientēties pilsētvidē, kā arī operatīvajiem
dienestiem būtu atvieglota objektu atrašana apvidū.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, taču 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. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese mainīta, kā
arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos
noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros
lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais
normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja līdz šim
tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie
joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs.
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf).
Tāpat respondentu norādītais arguments par to, ka
adrese ir sena, nevar kalpot par pamatojumu adresi
nemainīt, jo to neparedz normatīvie akti.
Papildus Būvvalde informē, ka ēkai ar pašreizējo
adresi Irbenes iela 14A arī plānota adreses maiņa uz
Vadakstes ielu.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.

Ņemot vērā personas norādītos argumentus, viedoklis
ir vērā ņemams, jo tiek norādīta būtiska informācija
par adrešu veidošanu. Ir būtiski vērtēt adrešu
veidošanu un ievērot pēctecību adrešu numuru
piešķiršanā, jo tādā veidā ir iespējams konstatēt

problēmām, kas
rastos saistībā ar
adrešu maiņu, un
norāda, ka ēkai
numuru secība ir
pareiza, turklāt
ēka ir vecāka,
jāmaina būtu
citām ēkām, kas ir
jaunākas.
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Nav norādīts

Bauskas iela
86

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka ēka
Bauskas ielā 86,
Rīgā atrodas jau
kopš 1993. gada
un to ik dienu
apmeklē vairāk kā
1500 klientu un ik
gadu pa pastu tiek
saņemtas vairāk
kā 5000 vēstules.
Minētā sarakste
nav vienkārši
korespondence, jo
vairums gadījumu
saistīts ar
administratīvo
aktu paziņošanu
un saraksti CSDD
kompetences
jomās, kam ir
būtiskas tiesiskas
sekas un tieša
ietekme un ceļu
satiksmes
drošības
nodrošināšanu.
Kā atsevišķus
klientus, tā
sabiedrību
kopumā var
nelabvēlīgi
ietekmēt jebkura
aizkavēšanās vai
pārpratumi ar
sūtījumiem, kas
nebūtu
pieļaujams, ņemot
vērā, ka tādējādi
var tikt skartas
būtiskas
sabiedrības
intereses. Adreses
maiņa varētu
negatīvi ietekmēt
CSDD Rīgas
nodaļas darbu.
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pareizi veidojamus adrešu numurus. Būvvaldes
ieskatā ir būtiski konstatēt esošos numurus, jo tikai
vadoties no šīs informācijas ir iespējams pieņemt
lēmumu par jaunveidojamu adresācijas objektu
adrešu piešķiršanu.

Adrese Bauskas iela 86, Rīga neatbilst Adresācijas
noteikumu 17.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām,
ka zemes vienību un ēku numurus piešķir ielās – no
ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās
vietas centra uz nomali ielas kreisajā pusē piešķir
nepāra numurus, labajā pusē – pāra numurus.
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un sakārtota
adresācija ir priekšnoteikums, lai maksimāli
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas iedzīvotāji un viesi
varētu orientēties pilsētvidē, kā arī operatīvajiem
dienestiem būtu atvieglota objektu atrašana apvidū.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, taču 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. Adresācijas noteikumu 32. punkts
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja precizēta
pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos
minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav
jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais
akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja līdz šim tika izdoti
dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas
pats dokumenta turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo
personām, ar kurām ir līguma saistības un līguma
noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējami
gadījumi par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmai (turpmāk – Kadastra
informācijas sistēma) un Valsts vienotajai
datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm,
kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Valsts zemes
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī Latvenergo,
Lattelecom, Latvijas pastam u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā respondenta sniegto informāciju,
Būvvalde secina, ka nav norādīti argumenti, kas

varētu ietekmēt adreses veidošanu. Līdz ar to
respondenta viedoklis noraidāms kā nepamatots.
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0100 052 0016 024

Bauskas iela
59

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda uz
saimnieciskām
problēmām, kas
rastos saistībā ar
adrešu maiņu, un
ierosina adresi
Bauskas iela 59 k1 piešķirt biroju
ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100
052 0016 002,
savukārt ēkai ar
kadastra
apzīmējumu 0100
052 0016 024
adresi saglabāt.

Ņemot vērā personas norādīto priekšlikumu, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 052 0016 024 ir iespējams
saglabāt adresi Bauskas iela 59, savukārt ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 052 0016 002 piešķirt
adresi Bauskas iela 59 k-1. Respondenta viedoklis
ņemts vērā.

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda uz
nodokļu
maksātāju naudas
nevajadzīgu
izšķērdēšanu un
uzņēmēja
materiālajiem
zaudējumiem, kas
rastos adreses
maiņas gadījumā,
t.i., zaudē daļu no
klientūras
(ekonomiski
pierādīts),
jāpārtaisa
vizītkartes,
veidlapas,
izkārtnes, zīmogi.

Būvvalde informē, ka, saskaņā ar Rīgas domes
03.02.1998. lēmumu Nr.5536 “Par Rīgas ielu
alfabētiskā saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši
Rīgas pilsētas teritorijas plānojumam, vienīgā tuvākā
iela ir Kārļa Ulmaņa gatve. Adresācijas noteikumu
19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā
situācijā ir Kārļa Ulmaņa gatve, tāpēc, atbilstoši
Adresācijas noteikumiem, adresi plānots mainīt no
Mūkusalas iela uz Kārļa Ulmaņa gatve.
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un sakārtota
adresācija ir priekšnoteikums, lai maksimāli
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas iedzīvotāji un viesi
varētu orientēties pilsētvidē, kā arī operatīvajiem
dienestiem būtu atvieglota objektu atrašana apvidū.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, taču 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.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita
adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa
veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs.
Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma
saistības un līguma noteikumi paredz obligātu
adreses maiņas informācijas paziņošanu līdzējiem
(iespējami gadījumi par apdrošināšanas līgumiem,
līgumi par interneta abonēšanu u.c.). Savukārt, ja tiek
mainīta adrese objektam, kurā ir reģistrēts
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0100 050 2015 020

Mūkusalas
iela 73
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uzņēmums, tad komersantam ir jāinformē LR
Uzņēmumu reģistrs par adreses maiņu iesniedzot
iesniegumu, adreses maiņa šajā gadījumā LR
Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas.
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Līdz ar to šajā gadījumā pēc
adrešu maiņas automātiski tiks precizēta ēkā
deklarēto personu adreses. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota
arī Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Respondentu norādītie argumenti par naudas līdzekļu
izlietošanu neattiecas uz adrešu veidošanu un nevar
tikt ņemti vērā.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
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0100 107 0538 002,
0100 107 0601,
0100 107 0538 001

Vienības
gatve 194A,
Vienības
gatve 194A
k-1

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
galvenā
piebraukšana ir no
Mežkalna ielas,
bet Mežkalna iela
pieguļ adresācijai
pakļautajam
nekustamajam
īpašumam niecīgā
ielas posmā.
Spriežot pēc
pieejamās
informācijas,
Mežkalna iela pēc
Dienvidu tilta
4.kārtas izbūves
ar īpašumu vairs
nebūs saistīta
nemaz. Būvvaldē
ir saskaņots
būvprojekts,
saskaņā ar kuru ir
paredzēta ēku
pārbūve par
tirdzniecības
centru, kā
rezultātā ir
plānots abas ēkas
apvienot vienā un
nodrošināt
piekļūšanu ēkai
galvenokārt no
Vienības gatves
puses, pret kuru
būs vērsta arī ēkas
fasāde. Uzskata,
49

Ņemot vērā iesniedzēja norādīto informāciju par
Būvvaldē iesniegto projektu (būvprojekts
administratīvās ēkas nojaukšanai akceptēts
25.08.2017. Nr. BV-17-859-abv/Ze un būvprojekts
ražošanas korpusa pārbūvei par tirdzniecības centru
akceptēts 10.04.2017. ar Nr. BV-17-373-abv/Ze) un
paredzēto piebraukšanu no Vienības gatves, adrešu
maiņa realizējama reizē ar projekta izstrādi.

ka tuvākā iela ir
Vienības gatve.
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0100 107 2010 003,
0100 107 2247,
0100 107 2010 004,
0100 107 2246,
0100 107 2246 001,
0100 107 2010 002,
0100 107 2010 001,
0100 107 2010

Tīraines iela
2, Tīraines
iela 2A,
Tīraines iela
2B, Tīraines
iela 4

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda uz
papildus
resursiem, kas
radīsies, lai segtu
izmaksas, kas
radīsies, lai
nodrošinātu
operatīvu un
pilnīgu juridisko
un esošo adrešu
maiņu, piemēram,
veidlapu,
dokumentu,
zīmogu u.c.
utilizēšana, jaunu
veidlapu,
dokumentu,
zīmogu
pasūtīšana, kases
aparātu un
grāmatvedības
sistēmas
atjaunošana,
klientu un
piegādātāju
informēšana,
noslēgto līgumu
atjaunošana, auto
pārreģistrācija
CSDD, GPS
sistēmu uzturētāju
informēšana par
adrešu maiņu. Kā
kompromisa
variantam var
piekrist, ja
izdevumu
segšanai saņemtu
2 gadus
nekustamā
īpašuma atlaidi
adrešu maiņas
skartajiem
īpašumiem.
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Būvvalde paskaidro, ka loģiska un sakārtota
adresācija ir priekšnoteikums, lai maksimāli
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas iedzīvotāji un viesi
varētu orientēties pilsētvidē, kā arī operatīvajiem
dienestiem būtu atvieglota objektu atrašana apvidū.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, taču 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.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita
adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa
veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs.
Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir līguma
saistības un līguma noteikumi paredz obligātu
adreses maiņas informācijas paziņošanu līdzējiem
(iespējami gadījumi par apdrošināšanas līgumiem,
līgumi par interneta abonēšanu u.c.). Savukārt, ja tiek
mainīta adrese objektam, kurā ir reģistrēts
uzņēmums, tad komersantam ir jāinformē LR
Uzņēmumu reģistrs par adreses maiņu iesniedzot
iesniegumu, adreses maiņa šajā gadījumā LR
Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas.
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Līdz ar to šajā gadījumā pēc
adrešu maiņas automātiski tiks precizēta ēkā
deklarēto personu adreses. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota
arī Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Publisku karšu lietošana ir pieļaujama un
pakalpojumu sniedzējs nodrošina sava pakalpojuma
kvalitāti, GPS karšu lietotājiem ir saistoši noteikumi,
ko par produkta lietošanu nosaka un garantē
pakalpojuma sniedzējs. Rīgas pilsētas ielu
novietojums ir noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir reģistrēti
Valsts adrešu reģistrā, kas ir oficiāli pieejama un
lietojama informācija.
Jautājums par nodokļu atvieglojumiem neattiecas uz
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Valdeķu iela
19

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Iespējami
sarežģījumi ar
korespondenci.
Viens no
respondentiem
norāda, ka
piebraukšana ir no
Valdeķu ielas
nevis no Bērzupes
ielas, ēka stāv
paralēli Valdeķu
ielai un no
Bērzupes ielas to
atdala blakus
māja, diezgan
neloģiski ir
piešķirt dažādus
ielas nosaukumus
2 ēkām kurām ir
kopēja siena un
kuras no malas
izskatās kā viena
ēka.
Viens no
respondentiem
norāda, ka adresē
reģistrēts
uzņēmums.
Nevēlas mainīt
dokuments.
Tiek norādīts, ka
adresācijas maiņa
ir pilnībā
nepamatota, un
neatbilst Ministru
Kabineta
noteikumiem, uz
kuriem tas tiek
pamatots, jo
Bērzupes iela
nekrustojas ar
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adrešu veidošanu, tāpēc nevar tikt ņemts vērā.
Tīraines iela atrodas vairākās vietās un ielas posmi ir
savstarpēji nesaistīti. Ēkas ar šī brīža adresi
galvenokārt apkalpojamas no Vienības gatves un
pilnībā iekļaujas Vienības gatves adresācijā. Tīraines
ielas sākumposms pilnībā iekļaujas Vienības gatves
sarkanajās līnijās. Tāpat par būtisku ir ņemams vērā
pilsētas attīstības virziens, sakārtojot transporta
plūsmas pa maģistrālajiem ceļiem, proti, Dienvidu
tilta 4. kārtas izbūve un plānotās Vienības gatves
rekonstrukcija, kā rezultātā Tīraines ielas posms
sākuma daļā apvidū vairs neiezīmēsies kā atsevišķa
iela. Tāpēc ņemot vērā pilsētvides attīstības
tendences un sabiedrības intereses par sakārtotu
infrastruktūru, kā arī to, ka ēkas iekļaujas Vienības
gatves numerācijā un ēku galvenās fasādes (arī
reklāmas informācija) ir vērstas pret Vienības gatvi,
respondenta argumenti noraidāmi kā nepamatoti un
adreses ir maināmas uz Vienības gatves adresēm.
Būvvalde informē, ka, saskaņā ar Rīgas domes
03.02.1998. lēmumu Nr.5536 “Par Rīgas ielu
alfabētiskā saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši
Rīgas pilsētas teritorijas plānojumam, ēkai vienīgā
tuvākā iela ir Bērzupes iela. Adresācijas noteikumu
19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā
situācijā ir Bērzupes iela, tāpēc, atbilstoši Adresācijas
noteikumiem, adresi plānots mainīt no Valdeķu iela
uz Bērzupes iela 33.
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un sakārtota
adresācija ir priekšnoteikums, lai maksimāli
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas iedzīvotāji un viesi
varētu orientēties pilsētvidē, kā arī operatīvajiem
dienestiem būtu atvieglota objektu atrašana apvidū.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
saistīts ar adreses maiņu, taču 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. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese mainīta, kā
arī, ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos
noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros
lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais
normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja līdz šim
tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie
joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad,
ja to vēlas pats dokumenta turētājs.
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts
zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu
reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar
Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka

Valdeķu ielu
vietā, no kuras
notiek galvenā
piebraukšana
Valdeķu 19 ēkai.
Norāda, ka kartē
kāds ir pamanījies
iezīmēt Bērzupes
ielu līdz pat
Valdeķu ielai,
taču posms no
Valdeķu ielas līdz
Valdeķu 19 ēkai ir
Valdeķu 17
pagalms un
iebrauktuve
pagalmā nevis
Bērzupes iela. Par
to papildus liecina
arī piebraucamais
ceļš pie kāpņu
telpām ēkai, kas
skaitās Bērzupes
31, kuras labajā
pusē ir ceļa
apmale un tālāk ir
zeme, kuru
izbraukājušas
mašīnas un tikai
tāpēc tur neaug
vairs zāle, bet gan
ir lielas bedres un
peļķes. Ne
tehniski, ne
loģiski tā nav iela
un par tādu nevar
tikt nosaukta.
Loģiski ir mainīt
adresāciju
Bērzupes 31 uz
Valdeķu 19A vai
tam līdzīgi, jo
mājas ir fiziski
saistītas. Tāpat arī
Valdeķu 21 ēkas
adresācijas maiņa
uz Vadakstes ielu
ir neloģiska, jo arī
tā ir saistīta fiziski
ar Valdeķu 19,
ieskaitot iekšējās
komunikācijas un
ūdens pievadus.
Pie Valdeķu 19 un
21 mājām bieži
piebrauc ātrās
palīdzības, jo
lielākoties te
dzīvo cilvēki
gados. Nomainot
Valdeķu 19 uz
Bērzupes 33 un
Valdeķu 21 uz
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informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf).
Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu piegāde tiek
veikta ievērojot sekojošas tiesību normas: Pasta
likuma 1. panta 20. punkts nosaka, ka pasta sūtījums
ir adresēts sūtījums 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
27.03.2010. noteikumi Nr.392 „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.
Būvvalde norāda, ka pastnieki apvidū orientējas pēc
numurzīmēm pie ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas
pie ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo vieglāk
apvidū ir orientēties pastniekiem, kaimiņiem u.c.
Komersantiem Uzņēmumu reģistrā adreses nomaiņa
ir jāveic pašiem, tas ir, jāsagatavo un Uzņēmumu
reģistrā jāiesniedz juridiskās adreses maiņai
nepieciešamie dokumenti. Taču valsts nodeva – ja
adrese reģistrā tiek mainīta, atsaucoties uz Būvvaldes
lēmumu jeb saskaņā ar administratīvi teritoriālo
adrešu maiņu – nav jāmaksā.
Attiecībā uz respondentu norādīto informāciju par
ēku Valdeķu ielā 17, Valdeķu ielā 19 un Bērzupes
ielā 31 saistību, Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34
„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 2.64. apakšpunktam, būves, kas
funkcionāli ir saistītas ar atļauto būvi (var teikt –
galveno ēku), sauc par palīgēkām (piemēram,
atsevišķa transportlīdzekļu novietne (garāža),
nojume, darbnīca, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka,
dārza inventāra noliktava, malkas šķūnītis tml.). No
iepriekš minētā izriet, ka vienai dzīvojamajai mājai
par funkcionāli saistītu nevar uzskatīt citu dzīvojamo
māju, jo ēkas funkcija – dzīvojamā māja – ir
uzskatāma par patstāvīgu funkciju. Respondentu
sniegtā informācija par ēku saistību nav uzskatāma
par ēku funkcionālo saistību, kas minēta Adresācijas
noteikumu 8.2. apakšpunktā un 12. punktā, jo,
vadoties no šādiem apsvērumiem, Rīgas pilsētā lielai
daļai ēku būtu jālieto viens un tas pats ēkas adreses
numurs. Līdz ar to secināms, ka katrai ēkai ir jābūt ar
savu adresi un tai ir jābūt piesaistītai tuvākajai ielai,
no kuras tajā var nokļūt atbilstoši Adresācijas
noteikumu 19.punktam.
Respondentu norādītie argumenti par iekšējo
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Tīruma iela
1

Vadakstes XX,
tiks būtiski
apgrūtināta šo ēku
atrašanas iespēja
un tiks
apdraudētas
cilvēku dzīvības.

komunikāciju un ūdens pievadu saistību vairākām
ēkām, kā arī to, ka Bērzupes iela ir bedraina ar
peļķēm, nevar kalpot par iemeslu Būvvaldei
neievērot Ministru kabineta normas, jo Adresācijas
noteikumi neparedz adrešu piešķiršanu, kategorizējot
ielas pēc tehniskā stāvokļa.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Ēku komplekss ir
pirmās ēkas, kas
atrodas Tīruma
ielas sākuma daļā,
līdz ar ko nav
pamata noteikt
citu kārtas
numerāciju.
Tuvākajā laikā ir
plānots dalīt ēku
kompleksu, kā
rezultātā būs
nepieciešams
noteikt katrai ēku
kompleksa daļai
atsevišķu kārtas
numuru, ko, ja šā
ēku kompleksa
adresei tiek
piešķirts burts
“A”, būs ļoti
apgrūtinoši
izdarīt, jo pēc
būtības būs
nepieciešams
atkārtoti mainīt
Tīruma ielas
adresācijas
numurus. Ir
noslēgti daudz
līgumi ar
klientiem un
sadarbības
partneriem, kā
ietvaros būs
nepieciešams
mainīt noslēgto
līgumu un ar to
saistīto
dokumentu
(rēķinu,
pavadzīmju utt.)
noteikumus, jo šī
adrese ir reģistrēta
un norādīta
līgumos kā
juridiskā adrese.
Tāpat būs
nepieciešams
mainīt visu par
attiecīgo objektu
izdoto

Būvvalde atzīst par pamatotiem argumentus, kas
attiecās uz potenciālu adresācijas objektu veidošanos,
jo katram adresācijas objektam ir jāpiešķir vai
jārezervē adreses numurs. Norādītais viedoklis par
adreses Tīruma iela 1 nemainīšanu, jo persona
adreses maiņai nepiekrīt, uzliek Būvvaldei par
pienākumu atkārtoti izvērtēt piedāvātā lēmuma
lietderību. Būvvalde konstatē, ka pastāvošā iedibinātā
adresācija šobrīd iezīmē pāra un nepāra puses ar
adreses numuriem 2, 4, 6, 5 un 7 un vienīgais
numurs, kurš neļauj izšķirt viennozīmīgi pāra pusi ir
“1”. Adresācijas noteikumu 17.1. apakšpunkts
nosaka, ka ielās ir izšķiramas pāra un nepāra puses,
vadoties no pilsētas centra, tāpat arī nosaka numuru
piešķiršanas secību. Mainot adreses Tīruma iela 2, 4,
6, 5 un 7, ir jāpieņem lēmums par adreses maiņu, kas
skar vairāku personu intereses nekā mainot adreses
numuru “1”, lai saglabātu iedibināto pāra pusi.
Ņemot vērā, ka Būvvaldes rīcībā nav informācija par
adrešu numuru 2,4,6,5 un 7 iespējamo maiņu,
jautājums par adreses maiņu atliekams, lai
noskaidrotu pārējo personu viedokli.
Respondenta viedoklis daļēji ņemts vērā, Būvvalde
noskaidros pārējo personu viedokli.
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Antenas iela
3

dokumentāciju, kā
arī ierakstus
zemesgrāmatā,
valsts ieņēmumu
dienestā,
uzņēmumu
reģistrā u.c. Visas
augstāk norādītās
darbības prasīs
ievērojamas
papildus izmaksas
un administratīvos
resursus.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo:
1)Kopš
nekustamā
īpašuma iegādes
no valsts
(privatizācijas)
1994.gadā šajā
adresē ar
komercdarbību ir
nodarbojušies
komersanti, kas
līdz šodienai nav
mainījuši savu
darbošanās jomu.
Klienti, ar kuriem
sadarbojās 23
gadus atpakaļ,
zina tieši šādu
adresi un
korespondenci
sūta tieši uz
Antenas ielu 3.
Adreses nomaiņa
noteikti radīs
negatīvas sekas
komersantiem,
kuri veic
saimniecisko
darbību Antenas
ielā 3 - klientu
sūtītā
korespondence
vienkārši
nenokļūs līdz
adresātam.
Savukārt paziņot
visiem 23 gadu
laikā iegūtajiem
kontaktiem un
sadarbības
partneriem par
jauno adresi ir
neiespējami.
2)Visos
izplatītajos
reklāmas
materiālos, uzziņu
katalogos (t.sk.
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Ņemot vērā respondenta iesniegto līgumu par
servitūta nodibināšanu starp īpašumiem Antenas ielā
3 un Antenas ielā 3A, Būvvalde ņems vērā
respondenta viedokli un adresi nemainīs līdz brīdim,
kamēr ir spēkā minētais servitūta līgums.

drukātos), tajā
skaitā ārvalstīs, un
ilgstošā laikā
Latvijā kā
kontaktadrese
komersantiem,
kuri veic
komercdarbību
Rīgā, Antenas ielā
3, ir norādīta tieši
minētā adrese.
Adreses nomaiņa
visus ieguldītos
līdzekļus šādos
materiālos
padarītu par
zaudējumiem.
3)Antenas ielā 3
esošajām ēkām
fiziska piekļuve ir
tieši no Antenas
ielas. Ir praktiski
neiespējami pie
ēkām, kuru
fasādes atrodas ar
skatu pret
Mūkusalas ielu,
izvietot tādus
paziņojumus, kuri
spētu savlaicīgi
brīdināt
autovadītājus par
to, ka nokļūšana
Mūkusalas ielā 83
ir iespējama tikai
no apmēram
400 m tālas
iebrauktuves citā
ielā (caur Antenas
ielu 3a). Lielākā
daļa
autotransporta,
kurš dodas uz
Antenas ielu 3, ir
kravas transports,
tādēļ tas
apgrūtinās
satiksmi
Mūkusalas ielā, jo
katram
autovadītājam,
kurš dosies uz
Mūkusalas ielu
83, būsim spiesti
klātienē izskaidrot
piekļūšanas
shēmu (tikmēr
kravas
transportam būs
jāstāv uz
Mūkusalas ielas).
Šāda skaidrošana
būtu arī
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nepamatots un
nevajadzīgs
resursu
izlietojums.
4)Ņemot vērā
tiesiskās paļāvības
principu, 23 gadus
esam lietojuši
adresi, kuru
ieguvām,
nopērkot no valsts
šo nekustamo
īpašumu.
Paļāvāmies, ka
adrese ir iegūta ar
šo īpašumu un
netiks mainīta.
5)Uzņēmumi, kuri
ilgstoši nomā
telpas Antenas
ielā 3, ir
reģistrējuši savas
juridiskās adreses
tieši šādā adresē,
veikuši ierakstus
reģistros,
saņēmuši licences
un visādi citādi
saistījuši savu
darbību tieši ar
šādu adresi. Arī
nomnieki
kategoriski iebilst
pret adreses
nomaiņu
(nepieciešamības
gadījumā
iesniegsim arī
nomnieku
rakstiskus
iebildumus pret
adreses nomaiņu).
6)Saskaņā ar
Ministru kabineta
2015. gada 8.
decembra
noteikumu Nr.
698 9.punktu
'Pašvaldības
domei vai
pašvaldības
kompetentai
institūcijai bez
personas
piekrišanas,
izvērtējot
konkrēto
situāciju, ir
tiesības piešķirt
adresi, ja adrese
adresācijas
objektam nav
piešķirta, un
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mainīt, likvidēt
vai precizēt
adreses pieraksta
formu, ja
reģistrētā adrese
neatbilst šajos
noteikumos
minētajām
prasībām, t.i., šajā
likuma normā
nemaz nav
paredzēta adreses
nomaiņa uz citu.

Būvvalde norāda, ka no 372 iesniegtiem viedokļiem (362 anketas un 10 iesniegumi)
19 gadījumos respondenti ir atbalstījuši adresācijas maiņu, bet 355 respondenti adresācijas
maiņu nav atbalstījuši. Vērā ņemti 38 sniegtie viedokļi, daļēji ņemti vērā 35 sniegtie
viedokļi, nav ņemti vērā 297 sniegtie viedokļi, bet 2 viedokļi iesniegti par adresēm, kurām
šajā publiskajā apspriešanā adrešu maiņa nebija paredzēta.

Vadītājs

/paraksts/

Siliņa 67105686
Strupe 67105586
Petrova 67012082
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