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

Rīgā
27.11.2017.

BV-17-193-ls

Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums
zemes vienību un ēku adrešu maiņai un
piešķiršanai Purvciema un Dārzciema 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
Purvciema un Dārzciema apkaimēs tika rīkota no 10.10.2017. līdz 08.11.2017.,
pamatojoties uz Būvvaldes 09.10.2017. lēmumu Nr. BV-17-165-ls (publicēts laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” 2017. gada 10. oktobrī, Nr. 201 (6028)). Publiskās apspriešanas laikā
tika saņemtas viens simts deviņdesmit divas aptaujas anketas un seši 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

01000860013001

Palmu iela 4

2

01009211415

Lubānas iela
121

3

4

01000710849
(zeme, uz kuras
atrodas ēkas, kurām
paredzēta adreses
maiņa)

01000712395

Augusta
Deglava iela
41A,
Nīcgales iela
26

Augusta
Deglava iela
51

Respondenta
viedoklis par
adreses maiņu
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Ēkām ar kadastra
apzīmējumiem
01000712435001
un
01000712435002
vēlas saglabāt
adresi Augusta
Deglava iela 41A,
jo tās ir
funkcionāli
saistītas, savukārt
ēkai ar kadastra
apzīmējumu
01000712435003
(dienesta
viesnīca) ierosina
mainīt adresi uz
Deglava iela 41A
k-1.
Ēkām ar kadastra
apzīmējumiem
01000710146001
(skola) un
01000712465002
(darbnīcas ēka)
vēlas saglabāt
adresi Nīcgales
iela 26, jo tās ir
funkcionāli
saistītas, savukārt
ēkai ar kadastra
apzīmējumu
01000712465003
(dienesta
viesnīca) piekrīt,
adreses maiņai uz
Nīcgales iela 26
k-1.
Piebraukšana no
A. Deglava,
Purvciema un
Nīcgales ielām.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Īsti nav skaidrs,
kādēļ dzīvojamā
māja, kurai šobrīd
2

Būvvaldes viedoklis par adreses maiņu
Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā
nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts.
Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā
nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts.

Tā kā būve ar kadastra apzīmējumu
01000712435002 reģistrēta nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 01005710478 sastāvā un pēc
respondenta sniegtās informācijas tā ir
funkcionāli saistīta ar šajā īpašumā reģistrēto ēku
ar kadastra apzīmējumu 01000712435001, tad
Būvvalde secina, ka atbilstoši Adresācijas
noteikumu 8.2.apakšpunktam tām kā funkcionāli
saistītam adrešu kopumam nepieciešama viena
adrese. Savukārt attiecībā uz respondenta
ierosinājumu ēkai ar kadastra apzīmējumu
01000712435003 (dienesta viesnīca) mainīt adresi
uz Deglava iela 41A k-1, Būvvalde nevar atbalstīt
priekšlikumu, jo atbilstoši Adresācijas noteikumu
18.punktam, lai izvairītos no iepriekš piešķirtu
numuru atkārtošanās, pašvaldība savā teritorijā,
piemērojot vienotu praksi, apbūvei paredzētas
zemes vienības vai ēkas numuru papildina ar
vienu no šādiem adreses papildelementiem:
latviešu alfabēta lielo burtu (bez diakritiskām
zīmēm),
mazo burtu "k" un defisi (aiz defises norāda
korpusa numuru). No tā izriet, ka adreses numuru
nav iespējams papildināt gan ar burtu, gan
korpusu.
Tā kā būve ar kadastra apzīmējumu
01000712465002 (mācību darbnīca) reģistrēta
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
01005710351 sastāvā un pēc respondenta sniegtās
informācijas tā ir funkcionāli saistīta ar šajā
īpašumā reģistrēto ēku ar kadastra apzīmējumu
01000710146001 (mācību korpuss), tad Būvvalde
secina, ka atbilstoši Adresācijas noteikumu
8.2.apakšpunktam tām kā funkcionāli saistītam
adrešu kopumam nepieciešama viena adrese.
Ņemot vērā iepriekš minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā daļēji.

Būvvalde paskaidro, ka uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 01000712395 neatrodas
neviena dzīvojamā māja, kam būtu paredzēta
adreses maiņa.
Papildu informācija par adresācijas sakārtošanas
projektu pieejama Būvvaldes mājas lapā:

ir nr.51, tiks
piešķirts numurs
51B un tāds pats
numurs plānots
arī netālu esošajai
Erebuni ēstuvei.
Ja runa ir par
numerācijas
sakārtošanu, tad
kā var būt, ka
diviem īpašumiem
būs vienāds
UNIKĀLS
numurs?
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01000712513001

Lielvārdes
iela 111

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo ļoti
daudzās
institūcijās
jāmaina adrese.
Kā arī:
1. Uz veco adresi
ir paņemts kredīts
- būs jāpārslēdz
līgums.
2. No interneta
veikaliem sūtītas
dāvanas uz
Ziemassvētkiem
var arī nepienākt.
3. Daudziem
draugiem iedota
vecā adrese, un
kontakti ir zuduši.
Šie cilvēki paši
raksta uz
Ziemassvētkiem
kartiņas.
4. Piedāvāju
Andromedas ielu
nomainīt uz
skaisto un skanīgo
Lielvārdes ielu.
(Kurai apakšā ir
vēsturisks
mantojums un
piesaiste skaistai
Latvijas
pilsētiņai).
Piebraukšana no
Džohara
Dudajeva gatves.
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http://www.rpbv.lv/adresacijas-sakartosanasprojekts.
Būvvalde paskaidro, ka dzīvojamai mājai ar
adresi Augusta Deglava iela 51 (kadastra
apzīmējums 01000712192001) adreses maiņa nav
paredzēta.
Ņemot vērā augstāk minēto respondenta viedoklis
ir noraidāms kā nepamatots.

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 Lielvārdes iela 111
(piemēram, zemesgrāmatu apliecības, zemes
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 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 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
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7

01000702172001

Braslas iela
51A

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo tas
nav loģiski – ēkai
ar adresi Braslas
iela 53 būtu
jāmaina adrese, jo
tai nav piekļuves
no Braslas ielas.
Ja maina adresi,
tad vajadzētu
izvairīties no a, b,
c … utt.
Vajadzētu tikai
ciparus. Vai
Austrumu
maģistrāle atkal
neienesīs
korekcijas?
Nav saprotams
patiesais iemesls
adreses maiņai,
lūdz sniegt
izvērstu un
pamatotu
skaidrojumu.
Piebraukšana no
Braslas ielas.
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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 papildus paskaidro, ka iela ar
nosaukumu “Lielvārdes iela” jau pastāv, līdz ar to
šādu nosaukumu kādai citai ielai nav iespējams
piešķirt, jo tas radītu pārpratumus esošās ielas
viennozīmīgai identificēšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde norāda, ka 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.
Būvvalde piekrīt respondentu sniegtajam
argumentam, ka ēkai ar esošo adresi Braslas iela
53 būtu nepieciešama adreses maiņa, jo šobrīd pie
tās iespējama piekļuve izmantojot Vējavas ielu,
savukārt nākotnē iespējama jaunas ielas izbūve,
kas nodrošinātu tiešu piekļuvi pie ēkas.
Līdz ar to respondentu viedoklis ir būtisks un
atzīstams par pamatotu. Gadījumā, ja Būvvalde
nomainītu adresi, taču pie ēkas ar esošo adresi
Braslas iela 53 tiktu nodrošināta piebraukšana no
jaunizveidotas ielas, tad ēkai ar esošo adresi
Braslas iela 51A adrese būtu jāmaina divas reizes,

8

01000700924001

Braslas iela
27 k-1

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo būs
jāmaina adresi
visos līgumos ar
starptautiskām
organizācijām un
kontragentiem.
Tas paņems daudz
darbalaiku bet
nekāda labuma no
adreses maiņas
nav.
Piebraukšana no
Braslas ielas.

9
10

01001211029002

Dārzciema
iela 131

Respondenti
adresācijas maiņu
5

tādēļ adreses maiņa ir atliekama līdz brīdim, kad
iestāsies apstākļi ēkas ar esošo adresi Braslas iela
53 adreses maiņai.
Respondentu viedoklis ir ņemts vērā daļēji.
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 Braslas iela 27 k-1
(piemēram, zemesgrāmatu apliecības, zemes
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 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 norāda, ka adresēm pilsētvidē ir būtiska
loma, jo galvenokārt tieši ar to palīdzību
iedzīvotāji un pilsētas viesi orientējas pilsētas
teritorijā. Atbilstoši Adresācijas noteikumu 17.1.
apakšpunktam pilsētās apbūvei paredzētu zemes
vienību un ēku numurus ielās piešķir augošā
secībā. Ēkas pašreizējā adrese Braslas iela 27 k-1
neatbilst 17.1.apakšpunktam, jo tā atrodas starp
adrešu numuriem 19 un 23, līdz ar to, lai tiktu
ievērota augošā numuru secība, ēkai ir maināma
adrese uz Braslas iela 19A.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu būt
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neatbalsta.
Ņemot vērā
nesakārtoto
sistēmu
likumdošanā
atbilstoši nomas
maksai par zemes
gabalu, kas
atrodas zem daļas
no mana īpašuma
esmu kategoriski
pret adreses
maiņu, kamēr šī
likumdošana
netiks sakārtota.
Kamēr ir
kredītsaistības, ir
kategoriski pret
kaut kādam
maiņām.
Gadījumā, ja būtu
jāsedz hipotekārā
kredīta līguma
komisijas maksa,
sagaida, kas šo
summu segs
struktūrvienība,
kas ir
ierosinājusi/plāno
adreses maiņu.
Nav nekādas
informācijas,
kāpēc adrese tiek
mainīta un kā tas
var ietekmēt
respondentu no
likumdošanas
viedokļa, skaidrā
un saprotamā
valodā, nevis ar
juridiskiem
terminiem.
Piebraukšana no
Dārzciema ielas,
daļa
Sitas/Kupravas
ielas.
Šī māja ir zināma
kā Dārzciema iela
131, mainot to
radīsies liekas
nesaprašanās
sadzīvē. Adreses
maiņa radīs
papildus
izdevumus un
laika tēriņus
mainot adresi uz
parējām sadzīves
formām. Atkal
būs jāpavada
neskaitāmas
stundas, mainot
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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 Dārzciema iela 131
(piemēram, zemesgrāmatu apliecības, zemes
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 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 norāda, ka adresēm pilsētvidē ir būtiska
loma, jo galvenokārt tieši ar to palīdzību
iedzīvotāji un pilsētas viesi orientējas pilsētas
teritorijā. Šo iemeslu dēļ 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. Galvenie adresācijas sistēmās
pamatprincipi, kas tiks nodrošināti, realizējot
adrešu reformu: adresācija ēkām ir saistīta ar
tuvāko ielu, no kuras tajās var nokļūt, bet katrai
ēkai tiks nodrošināta viena unikāla adrese.
Šobrīd divām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
ir vienāda adrese (ēkas ar kadastra apzīmējumiem
0100 121 1029 001 un 0100 121 1029 002), līdz
ar to adrese nav unikāla un tā nespēj nodrošināt
tās galveno funkciju - adresācijas objekta
atrašanās vietas noteikšanu valstī. Kā viens no
respondentiem norādīja, ka dienestiem, kurjeriem

adresi un labojot
citus dokumentus,
par ko būs
jāmaksā.
Adresācijas maiņa
negatīvi ietekmēs
likumiskās
intereses, negatīvi
ietekmēs
ekonomiski un
negatīvi ietekmēs
sadzīvi un radīs
papildus
izdevumus un
stresu ģimenei.
Līdz šim māja
Dārzciema ielā
131 ir bijis visa
vienā zemes
grāmatā, un tikai
pagājušo gadu
tika sakārtota
zemes grāmata
visai mājai.
Mainot ielu
nosaukumu, atkal
būs nepieciešams
kārtot zemes
grāmatu, radot
liekus izdevumus
un laika tēriņus
iedzīvotājiem.
Sadalot to māju
divās daļās
radīsies dažādas
kadastrālās
vērtības un
nodokļi par
līdzvērtīgiem
dzīvokļiem.
Pievienojot adresi
Kupravas ielai,
dzīvokļu īpašumu
nodokļi var
mainīties
vienādiem
dzīvokļiem un
negatīvi ietekmēs
iedzīvotājus
finansiāli. Var
rasties grūtības
pērkot vai
pārdodot dzīvokli,
jo dzīvokļa
vērtība var krist,
pārdodot
līdzvērtīgus
dzīvokļus abās
mājas daļās.
Uz konkrētā
zemes gabala ir
uzbūvētas divas
dzīvojamās mājas
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u.c. ir grūti atrast vajadzīgo kāpņu telpu, un katru
reizi ir jāpaskaidro, kur tā atrodas, taču viņi
vismaz var orientēties pēc adreses “Dārzciema
iela 131”. Šis arguments norāda, ka nezinātājam
nav saprotams, kura no 2 mājām ar vienādo adresi
ir tā, kurā jānokļūst. Līdz ar to, lai nerastos
pārpratumi, katrai ēkai ir nepieciešama unikāla
adrese, kas nodrošinātu tās viennozīmīgu
atrašanu.
Būvvalde paskaidro, ka adrešu maiņa neietekmē
īpašuma objektu 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 un Zemesgrāmatu likuma
12.pantu noteikts neatkārtojamības un
nemainīguma princips. Līdz ar to adreses maiņas
rezultātā ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 121
1029 002 no kopīpašuma netiks izdalīta, kā to
apgalvo respondenti. Līdz ar to jaunā adrese
neietekmē tiesības izmantot bērnu rotaļu
laukumu.
Būvvalde paskaidro, ka kadastrālo vērtību
aprēķina kadastra objektiem un to identificēšanā
izmanto kadastra numurus un apzīmējumus. Tā kā
ir divas ēkas ar dažādiem kadastra apzīmējumiem
(0100 121 1029 001 un 0100 121 1029 002), tad
jau šobrīd tām ir katrai atsevišķi aprēķināta
kadastrālā vērtība. Kadastrālās vērtības aprēķinā
netiek ņemta vērā adrese, bet gan ēkas
raksturojošie rādītāji, tādi kā platība, būves
lietošanas veids, būves fiziskais nolietojums u.c.
Informācija par kadastrālo vērtību pieejama
Valsts zemes dienesta izveidotajā lapā:
http://kadastralavertiba.lv/.
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.
Respondentu arguments saistībā ar to, ka adrese
ietekmēs 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.
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

kā vienots
īpašums.
Dzīvojamās mājas
ir funkcionāli
saistītas (kopīgi
iekšējie
inženiertīkli,
komunikācijas un
siltummezgli).
Adresācijas maiņa
būtu MK
noteikumiem NR.
698 "Adresācijas
noteikumi" 8.2.
un 12.2.
apakšpunktu
pārkāpums, jo
ēkas ir
funkcionāli
saistītas un visas
komunikācijas
ēkās ir vienotas,
visa ēka ir viens
īpašums. Tās ir
uzbūvētas uz
vienas zemes
vienības, arī
zemesgrāmatā
ierakstītas kā
vienots īpašums.
No kopīpašuma
nedrīkst izdalīt
māju ar kadastra
apzīmējumu
01001211029002.
Adresācijas maiņa
ietekmēs
Satversmē
noteiktās tiesības
uz īpašuma un
mājokļa
neaizskaramības
principu. Arī
Civillikuma 847.
un 849. pants
nosaka lietu
kopības
nedalāmību –
viens nosaukums.
Ietekmēs ar
likumu
aizsargātās
mantiskās
intereses, tiesības
būt vienādiem
likuma priekšā, jo
mazpazīstama iela
var mazināt
īpašuma tirgus
vērtību, radot
zaudējumus.
Kupravas iela
nevienam nav
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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.
Līdz ar to adreses maiņa neaizskar respondentu
mājokli vai īpašumu, vai privāto dzīvi.
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.
Respondentu norādītie argumenti saistībā par
māju pārvaldīšanu, kā arī par naudas līdzekļu
izlietošanu neattiecas uz adrešu veidošanu un
nevar tikt ņemti vērā.
Būvvalde norāda, ka respondenta 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 Dārzciema iela 131 neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. apakšpunkta
prasībām, kas nosaka, ka administratīvajā
teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, kā arī
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

zināma, tā ir maza
un nepievilcīga,
piekļuvē pa
Kupravas ielu nav
iespējams māju
atrast.
Var nepienākt
pasta sūtījumi.
Negatīvi tiks
ietekmēta
sazināšanās
tiesības ar radiem
un draugiem
valstī un pasaulē.
Māja, kurai
pašlaik ir adrese
Dārzciema 131
sastāv no divām
ēkām. Maiņa
notiek tikai vienai
ēkai. Tas ir
nekorekti, jo nav
saprotams, kas
notiks ar mājas
pārvaldīšanu. Būs
jauns līgums? Kā
tiks sadalīti
uzkrājumi
remontdarbiem?
Iespējams par
remontu veikšanu
būs jāmaksā tikai
šīs mājas
iedzīvotājiem, kas
būtiski
sadārdzinās
remontu.
Kādēļ jāmaina
ielas nosaukums,
kas minimums
bijis jau 40
gadus?
Psiholoģiski nav
pieņemams
Kupravas ielas
nosaukums
Kupravas ielas
sasaiste ar mājas
ģeogrāfisko
atrašanos, ir
neloģiska un
nepraktiska.
Estētiski māja
izskatās kā viens
ansamblis, nevis
kā divas
atsevišķas mājas.
Jau tagad
kurjeriem,
taksometriem,
ātrajai palīdzībai,
policijai utt. ir
grūti atrast mūsu
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divām dzīvojamām ēkām ir vienāda adrese un
ēkai ar kadastra apzīmējumu 01001211029002
tuvākās ielas ir Sitas iela (atrodas apmēram 20 m
attālumā) un Kupravas iela (atrodas apmēram 5 m
attālumā), savukārt Dārzciema iela atrodas
apmēram 60 m attālumā. Līdz ar to ēkai ar
kadastra apzīmējumu 01001211029002 ir
nepieciešama adreses maiņa. Tā kā vairāki
respondenti norādīja, ka tiem šķiet nevēlams
Kupravas ielas nosaukums, kā arī adreses numurs
– 2A, kā arī ņemot vērā, ka daži respondenti
norāda piebraukšanu no Sitas ielas, tad adrese
būtu maināma uz Sitas iela 2.
Respondenti norādījuši, ka abas dzīvojamās ēkas
ir funkcionāli saistītas un atbilstoši Adresācijas
noteikumu 8.2.apakšpunktam, kas nosaka, ka
katram adresācijas objektam (funkcionāli
saistītam objektu kopumam) piešķir vienu adresi,
tām jāsaglabā viena adrese. Būvvalde paskaidro,
ka no adresācijas sistēmas viedokļa par
funkcionāli saistītām ēkām uzskata palīgēkas,
kuru mērķis ir nodrošināt galvenās ēkas
(adresācijas objekta) uzturēšanu un netraucētu
funkcionēšanu. Tā kā neviena no ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 01001211029001 un
01001211029002 nav otras palīgēka, tad katrai no
tām nepieciešama sava unikāla adrese.
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.
Būvvalde informē, ka iesniegumu izziņas par
adrešu maiņu saņemšanai iespējams pasūtīt 3
veidos:
- elektroniski, kas sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu
buvvalde@riga.lv un apliecinot tos ar drošu
elektronisko parakstu, laika zīmogu;
- dokumentus iesniegt Būvvaldes Klientu
apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā
vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas
centros Daugavpils ielā 31, Kungu ielā 7/9,
Rūpniecības ielā 21, E. Smiļģa ielā 46 vai
Brīvības ielā 49/53;
- dokumentus nosūtīt pa pastu Rīgas pilsētas
būvvaldei Rīgā, Amatu ielā 4, LV-1050.
Un izvēlēties sev piemērotāko saņemšanas veidu:
- izziņu ar elektronisko parakstu un drošu laika
zīmogu par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai jau
esošo/piešķirto adresi nosūta nekustamā īpašuma
īpašniekam uz iesniegumā norādīto e-pastu;
- izziņu saņem Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu
apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1.stāvā vai
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā
Daugavpils ielā 31, 1.stāvā;
- dokumentus nosūta pa pastu uz klienta
norādīto adresi.
Līdz ar to personai ir iespējams izvēlēties sev
ērtāko izziņas pasūtīšanas un saņemšanas veidu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, respondentu

kāpnes, un katru
reizi ir
jāpaskaidro, kur
tās atrodas, taču
viņi vismaz var
orientēties pēc
adreses
“Dārzciema iela
131”, jo mājas
fasāde iziet uz
Dārzciema ielu un
tādejādi ir loģiska.
Taču, ja adrese
mainīsies uz
Kupravas ielu,
būs gandrīz
neiespējami to
atrast, jo
Kupravas iela
beidzas diez gan
lielā attālumā no
mājas. Ir viens
bērnu laukums,
kas pieder visai
mājai, ja sadalīs
vienu adresi uz
divām, tad tas
paliks tikai pie
vienas mājas. Vai
šajā gadījumā
valdībai būs
iespēja uzcelt vēl
vienu bērnu
laukumu priekš
otrās mājas? No
tā, ka mainīsies
adreses
nosaukums,
neizmainīsies
nekas cits ne
dzīves kvalitāte,
ne mājas
stāvoklis.
Uzskata, ka
nauda, kura tiks
iztērēta uz šo
pasākumu, varētu
izmantot daudz
efektīvākos
nolūkos – lai
uzlabotu dzīves
līmeni bērnu
namos, dzīvnieku
patversmēs,
soc.mājās,
internātos u.c.
Ja adrese tiks
mainīta, būs jāiet
uz Būvvaldi, lai
dabūtu izziņu par
adreses maiņu.
Ļoti bieži tiek
veikti pirkumi
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viedoklis ņemts vērā daļēji.

internetveikalos,
arī tur būs
jānorāda jaunā
adrese, jāmaina
bankas kartes,
jāpaziņo dažādām
kompānijām
(Lattelecom,
mobilo sakaru
operatoriem,
medicīnas
centriem, klienta
kartes veikalos
u.c.)
Kā arī meitai ir
izsniegta vīza ar
šo adresi un tā
atkal būs
jāpārformē.
Respondenti
pārsvarā
norādījuši
piebraukšanu no
Dārzciema ielas,
arī Sitas ielas.

52

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Iemesli nav
norādīti.

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.
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Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta.
Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Īpašniekiem nekas
nav zināms, jo no
Būvvaldes nav
bijis nekāds
paskaidrojums
iedzīvotājiem.
Dzīvokļu
īpašniekiem ir
tiesības personīgi
saņemt
paziņojumu par
gaidāmo
adresācijas maiņu
vismaz mēnesi
iepriekš.
Ietekmēs tiesības
dzīvot savā
īpašumā, jo visi
dokumenti
noformēti uz
adresi Dārzciema
ielā.
11

Viedoklis ņemts vērā.

Būvvalde norāda, ka ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 121 1029 001 (dzīvojamā ēka) Dārzciema
ielā 131, Rīgā adreses maiņa nav paredzēta.
Papildu informācija par adresācijas sakārtošanas
projektu pieejama Būvvaldes mājas lapā:
http://www.rpbv.lv/adresacijas-sakartosanasprojekts.
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 publisko
apspriešanu, lai uzklausītu lēmuma iespējamos
adresātus. Tā kā viedokli par adreses maiņu ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 121 1029 002
snieguši iedzīvotāji no ēkas ar kadastra
apzīmējumu 0100 121 1029 001, bet viņi nav
iespējamā lēmuma adresāti, tad respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
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Māja stāv uz
Dārzciema un
Lubānas ielas
stūra, nevis
Kupravas ielas.
Burts A
kombinācijā ar
ciparu 2 slikti
skan galotnē,
izrunāšanas laikā
skaņu A var
saprast kā runas
defektu. Kupravas
2A rada iespaidu,
ka tā ir piebūve.
Tiks negatīvi
ietekmētas
intereses, jo tiek
uzspiesta jaunā
iniciatīva,
neargumentējot
tās
nepieciešamību.
Acīmredzot šī
aptauja tiek veikta
formāli, bet RD
jau visu izlēma.
Ēka neatrodas uz
Kupravas ielas,
bet gan uz
Dārzciema ielas.
Iespējamā
numerācijas
secība nav loģiska
- Kupravas ielas
2a ēkai vajadzētu
atrasties pēc 2.
numura, nevis
pirms.
Lieki laika un
finansiālie
izdevumi
dokumentācijas
sakārtošanai,
piem.,
zemesgrāmatā.
Visās iestādēs būs
jāprecizē adrese,
neskaidrības ar
korespondenci.
Nākotnē radīsies
daudz kļūdu ar
tiem burtu
pievienojumiem.
Nesaprot, kāpēc
tas ir vajadzīgs.
Jāsaprot, ka
dzīvojamā ēka
Dārzciema ielā
131 ir vienots
komplekss ar
vienotu dzīvokļu
numerāciju.
12

Iznāk, ka katram
mājas blokam būs
sava adrese, jo
katrs bloks
atrodas uz savas
ielas. Kāpēc tad
ne Lubānas iela?
Ja vajadzīgs radīt
jucekli jau
normāli
funkcionējošā
adresē, tad Jūs to
radīsiet. Nezin
kurš šīs mājas
iedzīvotājs varētu
nobalsot par
adreses maiņu.
Dārzciema iela
131 ēku
komplekss sastāv
no 9 kāpņu
telpām/
korpusiem. Katrā
ir 14 dzīvokļi, no
kuriem gandrīz
visi ir privatizēti.
Adreses maiņas
gadījumā būs
jāmaina
zemesgrāmatas un
privatizācijas
informācija, būs
jāmaina īres
līgumi un
pakalpojuma
līgumi. Turklāt,
lielākā daļa ēkas
nevienā brīdī pat
nesaskaras ar
Kupravas ielu.
Ēku komplekss
atrodas Lubānas
un Dārzciema ielu
krustojumā, pie
Slāvu rotācijas
apļa. Vienīgā ēkas
saskare ar
Kupravas ielu ir
tas, ka šī iela
beidzās pie
minētajām ēkām.
Jau 30 gadus šai
mājai nav mainīta
adrese un nav
bijusi arī
nepieciešamība to
darīt, un reti kurš
pat zina, kur tāda
Kupravas iela
vispār atrodas.
Iespējamo
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
13

saskaņā ar
Ministru kabineta
noteikumiem
dzīvojamās mājas
Dārzciema ielā
131 kopīpašuma
172 dzīvokļiem
laicīgi, t.i. uz
visām 13 kāpņu
telpām netika
izvietota pilnīga
informācija par to,
ka ir jāizsaka
viedoklis par
dzīvojamās mājas
Dārzciema ielā
131 ar kadastra
apzīmējumu
01001211029002.
Faktiski
informācija par
publisko
apspriešanu, kas
aizskar visu
Dārzciema ielas
nama 131
kopīpašuma 172
dzīvokļu
īpašnieku tiesības
uz kāpņu telpu
durvīm tika
izvietota
2017.gada
7.novembrī,
neskatoties uz to,
ka publiskās
aptaujas sākuma
datums ir
2017.gada
10.oktobris.
Uzskata, ka ir
pārkāptas tiesības
uz lietu tiesību, kā
kopīpašumu, kā
arī tiesības uz
adresāciju.
Uzskata, ka ir
pārkāptas tiesības
par laicīgu
viedokļa
izteikšanu, kurš
šobrīd ir liegts, jo
steidzamības
kārtībā pēc
informācijas
saņemšanas ir
jāapkopo
viedoklis.
Uzskata, ka veicot
publisku
apspriešanu,
informācija
saskaņā ar
14

Ministru kabineta
noteikumiem bija
jāizvieto visā
Dzīvojamās mājas
Dārzciema ielā
131 kopīpašumā,
t.i. uz visām
kāpņu telpām,
nevis tikai uz tām
uz kurām attiecas
publiskā
apspriešana par
adresācijas maiņu.
Adresācijas
noteikumu
8.punkts nosaka,
ka Adresācijas
sistēmai piemēro
šādus
pamatprincipus:
8.1.
administratīvajā
teritorijā adrese
nedrīkst
atkārtoties.
Rīgas pilsētas
Būvvalde pārkāpj
Dārzciema ielas
nama 131
dzīvokļu
īpašnieku un
lietotāju tiesības
par precīzu
informācijas
sniegšanu, jo
Rīgas pilsētas
Būvvalde savā
paziņojumā
norāda maldinošu
informāciju.
Rīgas pilsētas
Būvvalde
paziņojumā
nenorādīja precīzu
informāciju, kas
attiecas tikai un
vienīgi uz
Dārzciema ielas
nama 131,
11.12.13. kāpņu
telpām, kā arī
paziņojumā nav
norādītas atsauces
uz konkrētiem
Ministru kabineta
noteikumiem, kā
arī atsaucēm uz
konkrētiem
pantiem u.c.
likumdošanas
normatīvajiem
aktiem.
Adreses maiņa ir
15

79

80

01000710524

01009032479

Dārzciema
iela 25

Dzelzavas
iela 76 k-5

tikai un vienīgi
zaudējumu
radīšana visiem
dzīvokļu
īpašniekiem un to
lietotājiem, jo
netiek ņemts vērā,
tas, ka iespējams,
ka privātpersonām
ir nepieciešams
paziņot savu pasta
adresi, citām
personām, kuras
jau no 1983.gada
zina šo adresi. Un
šo adresi būs
jāpaziņo ne tikai
Latvijā esošām
paziņām un
draugiem, bet arī
visā pasaulē
dzīvojošiem
draugiem un
paziņām, ar
kuriem ir reta
komunikācija, bet
adreses maiņa šīm
personām liegs
komunikāciju ar
Dārzciema ielas
131 dzīvokļu
īpašniekiem.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
īpašums jau no
sākta gala ir
atradies uz
Dārzciema ielas
un tā tam būtu
jābūt.
Dārzciemam
vajag arī savu ielu
un tā noteikti ir
Dārzciema iela.
Būs jāpierod pie
cita nosaukuma
un visur tas būs
jāpārraksta, kas
noteikti patērēs
brīvo laiku.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo tā ir
saistīta ar
nepieciešamību
veikt izmaiņas
daudzos reģistros
un līgumos.
Piebraukšana no
Dzelzavas ielas.
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Būvvalde norāda, ka zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 01000710524 Dārzciema ielā 25,
Rīgā adreses maiņa nav paredzēta.
Papildu informācija par adresācijas sakārtošanas
projektu pieejama Būvvaldes mājas lapā:
http://www.rpbv.lv/adresacijas-sakartosanasprojekts.

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
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01000711550001
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Ilūkstes iela
101 k-3

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo ir
pierasts pie esošās
adreses un maiņas
gadījumā radīsies
nesaprašanās, nav
jēgas un loģiska
pamatojuma.
Problēmas var
rasties ar pensijas
saņemšanu no
Krievijas.
Piebraukšana no
Gunāra Astras
ielas.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Tas ir pilnīgi
nevajadzīgs, lieks,
apgrūtinošs
pasākums, kurš
ikdienu padarīs
problemātiskāku.
Piebraukšana no
Ilūkstes ielas.
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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 Dzelzavas iela 76 k-5
(piemēram, zemesgrāmatu apliecības, zemes
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 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, respondenta
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. Ēkas adrese Ilūkstes iela 101 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 ir
Pūces iela, tā atrodas aptuveni 100 m attālumā,
savukārt Ilūkstes iela atrodas aptuveni 300 m
attālumā. Līdz ar to atbilstoši normatīvo aktu
prasībām ēkai ir maināma adrese uz Pūces iela 53.
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.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
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Ieriķu iela
36

Respondenti
adresācijas maiņu
atbalsta.
Piebraukšana no
Pūces ielas.
Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Nav pamatojumu,
kāpēc adrese būtu
jāmaina. Šī māja
atrodas Ieriķu
nevis Vaidavas
ielā. Bez tam tās
būs papildu
izmaksas
dokumentu
maiņām. Kurš tās
apmaksās?
Visas 12 ieejas
ēkā ir no Ieriķu
ielas puses. Mājas
fasāde orientēta
uz Ieriķu ielu un
tās garums ir 200
metri, bet uz
Vaidavas pusi
tikai 10 metrus
garš mājas gals.
Vēlas saglabāt
ilggadējo
korespondences
adresi.
Piebraukšana no
Ieriķu ielas un
Vaidavas ielas.
Norāda, ka māja
ir viena vesela
būve ar kopējām
komunikācijām,
kurai pēc
padomju
būvnormatīviem
un ugunsdrošības
noteikumiem bija
uzbūvēta arka
starp 4. un 5.
kāpņu telpām.
Mājai ir 2
iebrauktuves (no
Ieriķu ielas un
Vaidavas ielas),
bet galvenā
18

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 Ieriķu iela 36 neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunktam, kas
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Ieriķu iela 36 ir
reģistrēta divām dzīvojamām ēkām, tad vienai
ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai saglabājama.
Turklāt ēkas adrese Ieriķu iela 36 neatbilst arī
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 Vaidavas iela, no tās
arī iespējama tieša piekļuve pie ēkas. Līdz ar to
atbilstoši normatīvo aktu prasībām ēkai ir
maināma adrese uz Vaidavas iela 2.
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 Ieriķu iela 36 (piemēram,
zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu plāni,
līgumi u.c. dokumenti), 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

iebrauktuve ir no
Ieriķu ielas. Mājai
piesaistītais zemes
gabals, kuru
apkalpo sētnieki,
atrodas Ieriķu ielā
un sētnieki
apkalpo gandrīz
200 metrus garu
Ieriķu ielas
trotuāru. Māja ar
adresi Vaidavas
ielā 2 jau ir un
sastāv no 5
korpusiem.
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Induļa iela 9

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
būvē Nr.1 atrodas
veļas mazgātava,
kas darbojas jau
vismaz 45 gadus,
šī adrese ir sena
un plaši
pazīstama, šajā
ēkā notiek
īpašnieka
pamatdarbība.
Savukārt būve
Nr.2 tiek izīrēta
un tai notiek
19

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 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.
Būvvalde paskaidro, ka Valsts adrešu reģistrā
šobrīd nav reģistrēta adrese Vaidavas iela 2, Rīga.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 13.punktam, ja
uz apbūvei paredzētas zemes vienības atrodas
vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai
un ar to funkcionāli saistītajām ēkām piešķir
atsevišķu adresi neatkarīgi no tā, vai ēkas ir viena
īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā
(valdījumā). Tā kā uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 01000700099 reģistrētas ēkas ar
dažādu funkcionalitāti – veļas mazgātava un
kokapstrādes darbnīca, bet tām šobrīd ir vienāda
adrese, tad vienai no ēkām adrese ir maināma.
Ņemot vērā respondenta sniegto informāciju, ka
īpašnieka pamatdarbība notiek ēkā ar kadastra
apzīmējumu 01000700099001 (veļas mazgātava)
un priekšlikumu par adreses saglabāšanu veļas
mazgātavai un adreses maiņu kokapstrādes

darbības maiņa un
viņiem adreses
maiņa nav
aktuāla. Būvei
Nr.1 jāpaliek ar
adresi Induļa iela
9, bet būvei Nr.2
– Induļa iela 9A.
Piebraukšana no
Induļa ielas.
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Lielvārdes
iela 113

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta. Ēka
Lielvārdes ielā
113, Rīgā nodota
ekspluatācijā
1974.gadā un tai
piešķirta esošā
adrese. Tātad tā ir
bijusi iela, kas
saistīta ar esošo
ēku un ir iela, no
kuras organizēta
galvenā
piebraukšana
objektam.
Andromedas
gatve izveidota
tikai 1975.gadā.
ēkas faktiskā
atrašanās ir
izvietota attālāk
no Lielvārdes
ielas, bet
Andromedas gatvi
nevar uzskatīt par
ielu, no kuras
organizēta
galvenā
piebraukšana
adresācijas
objektam un
Andromedas
gatves
izvietojums dabā
ir sarežģīts un
nesaprotams.
Tādēļ adreses
maiņa uz
Andromedas gatvi
5B uzliek
papildus
administratīvo,
morālo un
materiālo slogu.
Piebraukšana no
Lielvārdes ielas.

20

darbnīcai, tad adrese ir maināma ēkai ar kadastra
apzīmējumu 01000700099002 (kokapstrādes
darbnīca).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.

Būvvalde norāda, ka respondenta arguments, 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 Lielvārdes iela 113 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 Andromedas gatve, no
tās iespējama tieša piebraukšana pie ēkas, kā arī
zemes vienības, uz kuras atrodas ēka, robežojās ar
Andromedas gatvi, savukārt Lielvārdes 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 Andromedas gatve 5B.
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.
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,
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Lielvārdes
iela 111

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Prakse rāda, ka
piegāde ir daudz
grūtāk
realizējama, ja
adreses
nosaukumā
parādās korpusa
numurs, burti aiz
mājas numura un
pārējie liekie
apzīmējumi.
Ēka atrodas
perpendikulāri
Andromedas
gatvei, vienā
ieplakā ar
Lielvārdes ielas
mājām.
Andromedas
gatves ceļš iet
paralēli gan
Džohara
Dudajeva, gan
Lielvārdes ielai
un māja 111 un
113 atrodas patālu
no Andromedas
gatves
brauktuves, tā
atrodas tuvāk
Lielvārdes ielas
mājām (Gandrīz
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ja to paredz speciālais normatīvais akts. Tādējādi
šajā gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta adrese Lielvārdes iela 113
(piemēram, zemesgrāmatu apliecības, zemes
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 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, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Piebraukšana no Lielvārdes ielas, Ķeguma ielas.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 18.punktam, lai
izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru
atkārtošanās, pašvaldība savā teritorijā,
piemērojot vienotu praksi, apbūvei paredzētas
zemes vienības vai ēkas numuru papildina ar
vienu no šādiem adreses papildelementiem:
- latviešu alfabēta lielo burtu (bez diakritiskām
zīmēm);
- mazo burtu "k" un defisi. Aiz defises norāda
korpusa numuru. Līdz ar to šie papildelementi ir
nevis lieki apzīmējumi, bet gan tiem ir būtiska
nozīme unikālu adrešu veidošanā.
Ēka ar adrešu numur 113 atrodas aptuveni 20 m
attālumā no Andromedas gatves brauktuves un
180 m attālumā no Lielvārdes ielas brauktuves,
savukārt ēka ar adrešu numuru 111 atrodas
aptuveni 50 m attālumā no Andromedas gatves
brauktuves un 180 m attālumā no Lielvārdes ielas
brauktuves.
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. Konkrētajā
situācijā ēkai tuvākā iela ir Andromedas gatve,
līdz ar to nepieciešama adreses maiņa.
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 Lielvārdes iela 111

blakus). Nav
iemeslu mainīt
adresi.
Adreses maiņai
būs negatīva
ietekme, būs
jātērē papildus
līdzekļi,
Zemesgrāmatas
datu
aktualizēšanai,
jaunai
inventarizācijas
lietai.
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Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta.
Piebraukšana no
Zvaigznāja
gatves.
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Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Iemesli nav
norādīti.
Piebraukšana no
Dzelzavas ielas.
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Lielvārdes
iela 137

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Cilvēki, kuri
dzīvo šajās ēkās,
jau ir pieraduši
pie šīm ielām.
Instances un citi
pakalpojumi
automātiski jauno
adresi nemainīs.
Nebija nekādu
problēmu mājas
atrašanas vietā
(taksometri un citi
interesējušie).
Lieka laika un
līdzekļu tērēšana.
Nama Lielvārdes
ielā 137
novietojums gals
no Zvaigznāja
gatves ir 20 m
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(piemēram, zemesgrāmatu apliecības, zemes
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 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 noraidāms kā nepamatots.

Respondenta viedoklis ņemts vērā.

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.
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 Lielvārdes iela 137
(piemēram, zemesgrāmatu apliecības, zemes
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 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

attālumā, nama
fasāde atrodas
paralēli
Lielvārdes ielai,
turklāt
84.vidusskolai ar
adresi Lielvārdes
iela 141, kas
atrodas vienā
līnijā ar namu
Lielvārdes ielā
137, adreses
maiņa nav
paredzēta. Līdz ar
to nama
Lielvārdes ielā
137 adresācijas
maiņa ir neloģiska
un nevajadzīga.
Piebraukšana no
Lielvārdes ielas,
Zvaigznāja
gatves.
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Lielvārdes
iela 139

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta. Mājas
atrašanas vieta jau
ir zināma visiem,
kam tas varētu būt
nepieciešams,
turklāt ņemot vērā
mūsdienīgu
navigācijas
līdzekļu
pieejamību,
jebkuras adreses
atrašana nesagādā
grūtības.
Savukārt, adreses
maiņa izraisīs
domstarpības,
kamēr visas
saistītas personas
un organizācijas
neuzzinās par
jauno mājas
adresi, kas
noteikti aizņems
laiku. Turklāt,
esošā adrese ir
norādīta vairākos
dokumentos un
līgumos, kas var
izraisīt
nepieciešamību
tos atjaunot.
Jebkādas izmaiņas
dokumentos
maksā papildus
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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 ).
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. Konkrētajā
situācijā ēkai ar esošo adresi Lielvārdes ielā 137
tuvākā iela ir Zvaigznāja gatve, kā arī zemes
vienība, uz kuras atrodas ēka, tieši robežojas ar
Zvaigznāja gatvi un starp zemes vienību, uz kuras
atrodas ēka, un Lielvārdes ielu atrodas citai
personai piederoša zemes vienība, līdz ar to
nepieciešama adreses maiņa.
Savukārt ēkai ar esošo adresi Lielvārdes iela 141
adreses maiņa nav nepieciešama, jo zemes
vienība, uz kuras atrodas ēka, tieši robežojās ar
Lielvārdes ielu, kā arī ēkai Lielvārdes iela ir
tuvākā iela.
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 Lielvārdes iela 139
(piemēram, zemesgrāmatu apliecības, zemes
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 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 ).
Respondentu norādītais arguments saistībā par
naudas līdzekļu izlietošanu neattiecas uz adrešu
veidošanu un nevar tikt ņemti vērā.
Tieša piekļūšana no Lielvārdes ielas,
neizmantojot Zvaigznāja gatvi, nav iespējama.

līdzekļus pie
notāra, kurus
Rīgas Dome
nekad
neapmaksās.
Tāpat - jāmaina
līgumi ar
pakalpojumu
slēdzējiem, bankā
- būs jāmaina
līgums, atkal
pārskatīs
kredītkomitejā,
jāmaksā papildus
komisija,
iespējams jāmaina arī
inventarizācijas
lieta - tas ļoti
apgrūtinās ikdienu
un, konsultējoties
ar juristu, tas var
sasniegt vismaz
1000 EUR
izmaksas.
Ērtāka
piebraukšana ir no
Lielvārdes ielas.
Autovadītāji ( gan
privātie, gan
taksisti, atkritumu
izvešanas
mašīnas) piebrauc
pie mājas tikai no
Lielvārdes ielas,
jo piebraukt no
Zvaigznes gatves
vispār ir
problemātiski, jo
labais pagrieziens
no Zvaigznes
gatves ir ar
mazāku nekā 90
grādu leņķi.
Burtiņam “A”
netiks pievērsta
uzmanība. Ja jau
ir ēka ar šādu
ciparu, tad tas
nekam neder.
Labāka prakse ir
kad katrai mājai ir
savs unikālais
numurs bez kaut
kādiem papildu
burtiem vai
papildu cipariem.
Pašlaik ielu
plānojums
Purvciemā – 3 ir
ļoti sarežģīts, viss
kļūs vēl
sarežģītāk, tuvākā
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Būvvalde, ņemot vērā respondentu argumentu par
numura papildināšanu ar papildelementu (burtu
A), mainīs adresi uz Zvaigznāja gatve 14, Rīga.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.

iela – Lielvārdes
iela ir labs
orientieris.
Piebraukšana no
Lielvārdes ielas
un Zvaigznāja
gatves.
106

107

108

109

110

01001212469001

01000710192007

01000380015
01000380244
01000382036
01000380210006
01000380210009

01000382026001

Ūbeles iela
11

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta, jo
adreses maiņai
nesaskata nekādu
pamatojumu un
tas radīs
problēmas.
Piebraukšana no
Preiļu ielas.

Upeņu iela 6

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Iemesli nav
norādīti.

Vestienas
iela 2

Vestienas
iela 6A

Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta, jo
klientiem un
piegādātājiem būs
vieglāk atrast
uzņēmumu.
Piebraukšana no
Vestienas ielas.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Īpašums ir privāta
teritorija, kas
iežogota, un
vienīgā
iebraukšana
teritorijā ir no
Vestienas ielas.
No Piedrujas nav
iespējams
iebraukt, no
Vietalvas ielas var
virzienā no centra
uz Dārzciemu, bet
ne otrādi,
attiecīgi, tikai no
Vestienas ielas.
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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 Ūbeles iela 11 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 Latgales iela (atrodas
pie ēkas), kā arī no šīs ielas iespējama tieša
piebraukšana pie ēkas. Savukārt Ūbeles iela
atrodas apmēram 50 m attālumā. Līdz ar to ēkai ir
nepieciešama adreses maiņa uz Lubānas iela 1.
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.

Respondenta viedoklis ņemts vērā.

Atbilstoši Rīgas domes 07.06.2001. rīkojuma
Nr.135-r pielikuma 89.punktu adrese Vestienas
iela 6A noteikta noliktavai, savukārt ēkai ar
kadastra apzīmējumu 01000382026001
(tirdzniecības un servisa centrs) adrese ar lēmumu
nav piešķirta. Tā kā zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 01000382026, uz kuras atrodas ēka
ar kadastra apzīmējumu 01000382026001, Valsts
adrešu reģistrā ir reģistrēta adrese Vestienas iela
6A, Rīga, kā arī ņemot vērā respondenta viedokli,
ēkai ar kadastra apzīmējumu 01000382026001
(tirdzniecības un servisa centrs) ir piešķirama
adrese Vestienas iela 6A, Rīga.
Ņemot vērā iepriekš minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.

Arī otru
iebrauktuvi no
Vietalvas ielas
puses izbūvēt
nevar: dzelzceļa
sarkanā līnija, ļoti
sarežģīts un
bīstams
krustojums, kā arī
4 ielu nosaukumu
krustojums
(Piedrujas,
Braslas, Vietalvas
un Vestienas
ielas), kā arī
satiksmes
organizācija
teritorijā.
Objekta
nomniekiem būs
jāmaina juridiskā
adrese visās
veidlapās,
vizītkartēs,
sadarbības
partneru un
bukletu, u.c.
informācijas
izplatīšanas un
reklāmas
materiālos. Tas
prasīs lielus
līdzekļus un
sagādās neērtības,
jo objektā atrodas
12 reģistrēti
uzņēmumi.
111
Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Iemesli nav
norādīti.

112

113
114
01000712201001

115

Zvaigznāja
gatve 8

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Galvenā
piebraukšana
organizēta no
Zvaigznāja gatves
un mājas numurs
atbilst ielas pāra
skaitļa
numerācijai.
Absolūti
nevajadzīga,
neracionāla
adreses maiņa.
Tas nesīs tikai
zināmas neērtības
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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.
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 Zvaigznāja gatve 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 Varavīksnes gatve
(atrodas aptuveni 25 m attālumā no ēkas), kā arī
no šīs ielas iespējama tieša piebraukšana pie ēkas,
nešķērsojot citu personu īpašumus. Savukārt
Zvaigznāja gatve atrodas apmēram 50 m
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117
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01000710108001
01000710108002
01000710108003
01000710108004
01000710108005
01000710108006
01000710108007

Augusta
Deglava iela
60

- jātērē nauda par
mājas adresācijas
maiņu. Un nekādu
labuma vai
loģikas.
Turklāt piedāvāju
uzstādīt mājas
numura zīmi uz
mājas gala sienas,
lai nodrošinātu
redzamību tiem,
kuri iebrauc no
Zvaigznāja gatves
puses.
Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta.
Piebraukšana no
Varavīksnes
gatves.
Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta. Lai
sakārtotu
juridisko personu
atrašanu adresē
A.Deglava iela
60, nav
nepieciešamas
mainīt ēkas (ēku)
numuru, vēl jo
vairāk tāpēc, ka
tas attiecas uz
īpašumu ar
vienotu kadastra
numuru un pieder
vieniem un tiem
pašiem
īpašniekiem.
Piedāvātā adreses
maiņa attiecas uz
ēkām, kurās
atrodas juridiskās
personas, bet
netiek mainīts
numurs ēkai, kurā
ir dzīvokļi.
Lūdzu ņemt vērā,
ka jau ļoti senā
adreses maiņa
Deglava biznesa
centram vēl
joprojām ietekmē
negatīvi
uzņēmumus, kas
tur atrodas, jo
vēstules tiek
sūtītas uz veco
adresi un tās
nenonāk pie
adresāta. Daudz
vēstules ir no
ārzemju
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attālumā, lai no tās piebrauktu pie ēkas,
nepieciešams šķērsot citām personām piederošus
īpašumus. Līdz ar to ēkai ir nepieciešama adreses
maiņa uz Varavīksnes gatve 11.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.

Respondenta viedoklis ņemts vērā.

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 13. punktam, ja
uz apbūvei paredzētas zemes vienības atrodas
vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai
un ar to funkcionāli saistītajām ēkām piešķir
atsevišķu adresi neatkarīgi no tā, vai ēkas ir viena
īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā
(valdījumā). Tā kā uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 0100 071 0108 reģistrētajām ēkām ir
vienāda adrese, bet tām ir dažāda funkcionalitāte,
tad nepieciešams novērst adrešu atkārtošanos.
Ņemot vērā respondentu viedokli, ēkām ir
piešķiramas šādas adreses:
- Augusta Deglava iela 60 k-5 ar kadastra
apzīmējumu 01000710108001
(dzīvojamā ēka);
- Augusta Deglava iela 60 ar kadastra
apzīmējumu 01000710108002
(galdniecības darbnīca);
- Augusta Deglava iela 60 k-2 ar kadastra
apzīmējumu 01000710108003
(noliktava);
- Augusta Deglava iela 60 k-1 ar kadastra
apzīmējumu 01000710108004
(caurlaide);
- Augusta Deglava iela 60 k-3 ar kadastra
apzīmējumu 01000710108005 (veikals);
- Augusta Deglava iela 60 k-4 ar kadastra
apzīmējumu 01000710108006
(kafejnīca).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir ņemts vērā.

klientiem/sadarbī
bas partneriem, jo
uzņēmumi
ilggadēji saviem
klientiem izsniedz
adresi (parasti ar
vizītkartēm). Līdz
ar to, pastāv liela
iespēja, ka tiks
negatīvi ietekmēta
uzņēmējdarbība
uzņēmumiem, kas
atrodas šajā
teritorijā.
Piedāvā neveikt
izmaiņas
numerācijā, bet
tikai sadalīt ēkas
korpusos:
01000710108001
- Augusta
Deglava iela 60 k4 (vai - k6)
01000710108002
- Augusta
Deglava iela 60 k3 (vai 60)
01000710108003
- Augusta
Deglava iela 60 k2 (vai 60 - k2)
01000710108004
- Augusta
Deglava iela 60 k1 (vai 60 - k1)
01000710108005
- Augusta
Deglava iela 60 k5 (vai 60 - k3)
01000710108006
- Augusta
Deglava iela 60 k6 (vai 60 - k4)
Kā valdes
loceklim
uzņēmumā, kas
apsaimnieko šo
teritoriju, man ir
pienākums
rūpēties, lai
nomniekiem
netiktu traucēta
uzņēmējdarbība,
bet mainot
numerāciju,
saskatu ilgstošu
negatīvu ietekmi.
Tāpēc adrešu
maiņas
ierosinājumam
piekrīt daļēji,
proti, ka visas
ēkas tiek
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120

0100 070 0372

Mārcienas
iela 4

121

0100 070 2244 001

Mārcienas
iela 5

122

123

norādītas ar
atbilstošo korpusa
apzīmējumu, tai
pašā laikā
īpašumam
saglabājot vienotu
esošo numuru
A.Deglava iela
60.
Piebraukšana no
Augusta Deglava
ielas.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka uz
viena numura
nedrīkst būt
vairākas mājas, jo
tas ierobežo pasta
piegādi, ārkārtas
gadījuma
izsaukumus.
Norāda, ka vēlas,
lai ielu nosauc par
Mazo Mārcienas
ielu. Tiks
ierobežotas
juridiskās tiesības,
tiks ietekmēts
finansiālais
stāvoklis, būs
jāmaina
dokumenti.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka ēka
atrodas starp trīs
ielām –
Kalsnavas,
Mārcienas un
Purvciema ielām.
Mainot adresi ēku
nebūs vieglāk
atrast, jo ēka
neatrodas uz
Kalsnavas ielas,
bet mikrorajona
iekšienē. Piešķirot
adresi ar burtu
netiks izslēgta
maldīšanās pa
visu mikrorajonu.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
pastnieki bieži
jauc adreses
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Respondenta viedoklis daļā par adrešu veidošanu
ar burtiem ir nepamatots, jo ēkas ar adresi
Mārcienas iela 4A un Mārcienas iela 4B atrodas
starp objektiem ar adresēm Mārcienas iela 4 un
Mārcienas iela 6 un tā kā nav pieejami brīvi
adrešu numuri, tad adreses ir veidotas atbilstoši
Adresācijas noteikumu 18.punktam.
Respondenta viedoklis daļā par ielas nosaukuma
maiņu ir atzīstams par pamatotu, jo ēka ar adresi
Mārcienas iela 2 veido pārrāvumu Mārcienas ielā.
Līdz ar to, lai nemainītu adresi divas reizes,
adreses maiņu ir pamatoti atlikt līdz jautājuma par
ielas pārdēvēšanu izskatīšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā daļēji.

Būvvalde informē, ka Adresācijas noteikumu
19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas
konkrētajā situācijā
ir Kalsnavas iela. Minētā ēka no Kalsnavas ielas
atrodas aptuveni 40 m attālumā, no Purvciema
ielas – 110 m attālumā un no Mārcienas ielas –
220 m attālumā.
Mainot adresi ēku būs vieglāk atrast dabā, jo tā ir
redzama no Kalsnavas ielas, turklāt esošā
numerācija Mārcienas ielā neatbilst Adresācijas
noteikumu prasībām.
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 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.
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0100 070 2243 001

Mārcienas
iela 3

125

Nav norādīts

Mārcienas
iela 3,
Mārcienas
iela 5

Kalsnavas iela 2,
2A, 2B, 2C, 2D.
Nepieciešams
mainīt
dokumentus.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana ir no
Kalsnavas ielas
un adreses maiņa
nav lietderīga.

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
izprotami motīvi
un argumenti
adreses maiņai.
Adrešu maiņa
radīs neērtības.
Norāda uz tuvumā
esošo Mārcienas
iela 1 ēku, kurai
nav paredzēta
adrešu maiņa.
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Būvvalde informē, ka Adresācijas noteikumu
19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas
konkrētajā situācijā
ir Kalsnavas iela, turklāt arī respondents norāda,
ka piebraukšana pie adresācijas objekta ir
organizēta no Kalsnavas ielas.
Esošā numerācija Mārcienas ielā neatbilst
Adresācijas noteikumu prasībām.
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.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde, iepazīstoties ar Mārcienas ēku
iedzīvotāju izteikto viedokli par plānoto adreses
maiņu uz Kalsnavas iela 2E un Kalsnavas iela 2D,
secina, ka respondenti neatbilstoši lietas
apstākļiem norāda uz Mārcienas ielas atrašanās
vietu uzskatot, ka Mārcienas ielā atrodas ēku tiešā
tuvumā. Sniegtais viedoklis ir nepatiess un lietas
apstākļiem neatbilstošs, jo Mārcienas ielas
trasējums savieno Braslas ielu ar Purvciema ielu.
Respondentu norādītie argumenti par adreses
Mārcienas iela 1 nemainīšanu nevar ietekmēt
plānoto ēku adrešu maiņu, jo ēka Mārcienas ielā 1
atrodas tiešā Mārcienas ielas tuvumā.
Kopumā vērtējot respondentu nevēlēšanos mainīt
adresi, Būvvalde atkārtoti izvērtē lietas apstākļus
un konstatē, ka ēku apkārtnē pastāv Mārcienas
iela, Kalsnavas iela un Purvciema iela. Novērtējot
piekļūšanu pie ēkām, ir konstatējams, ka tuvākais
ceļš pie ēkām ir no Kalsnavas ielas, taču
vienlaicīgi Būvvalde atzīmē, ka piekļūšana pie
ēkām ir saistīta ar vairāku citu īpašumu
šķērsošanu. Būvvalde konstatē, ka ēku iedzīvotāji
publiskās apspriešanas laikā Būvvaldē nav
iesnieguši informāciju par tiesiski nodrošinātu
piekļuvi pie abiem adresācijas objektiem. Tāpat,
novērtējot teritorijas inženiertehnisko
nodrošinājumu, ir konstatējami apvidū pastāvoši
piebraucamie ceļi, kas tiek reāli izmantoti
nokļūšanai pie ēkām, bet tiem nav noteikts
publiskās infrastruktūras statuss.
Būvvaldes ieskatā, veicot adreses maiņu, ir
būtiski, nodrošināt optimāli efektīvu adresāciju,
taču pie pastāvošajiem apstākļiem ir secināms, ka
iedzīvotāji prettiesiski un patvaļīgi izmanto
piekļuves ceļus šķērsojot svešus īpašumus.
Izskatot adresācijas optimizēšanu, iedzīvotājiem
būtu pienākums vienlaicīgi ar adreses maiņas
priekšlikumu sakārtot piekļuves tiesības pie sava
īpašuma. Pretējā gadījumā Būvvaldei ir tiesiski
pamatoti jāveic ēku adrešu maiņa uz Kalsnavas
iela 2E un Kalsnavas iela 2D, jo Kalsnavas iela
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0100 070 2420 001

Nīcgales iela
15

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka tā ir
atsevišķa ēka, labi
redzama, ar
piebraucamo ceļu.
Norāda, ka
korpusus numuru
piešķir, ja ir
vairākas vienādas
mājas. Skolas ēka,
31

atrodas 70 m un 40 m attālumā no ēkām, turpretī
no Mārcienas ielas adresācijas objekti atrodas 170
m un 210 m attālumā un no Purvciema ielas 185
m 100 m attālumā.
Līdz ar to atbilstoši Adresācijas noteikumu
19.punktam, kas nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas,
ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas
konkrētajā situācijā ir Kalsnavas iela, tad ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 070 2243 001
Mārcienas ielā 3 ir maināma adrese uz Kalsnavas
iela 2E un ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 070
2244 001 Mārcienas ielā 5 ir maināma adrese uz
Kalsnavas iela 2D.
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.
Būvvalde paskaidro, ka komersantam ir jāinformē
LR Uzņēmumu reģistrs par adreses maiņu
iesniedzot iesniegumu. Adreses maiņa LR
Uzņēmumu reģistrā šajā gadījumā ir bez maksas.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka ēkas ar kadastra
apzīmējumiem 0100 070 2420 001 un 0100 070
0033 001 ir reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā un tām kā
lietošanas veids ir norādīts skolas, universitātes
un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas ar
būvju klasifikācijas kodu 1263, līdz ar to
atbilstoši Adresācijas noteikumu
2.8.apakšpunktam abas ēkas ir adresācijas objekti.
Līdz ar to, lai novērstu adrešu atkārtošanos ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 070 2420 001, tiks
mainīta adrese.
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0100 118 0048 001,
0100 118 0048 002,
0100 118 0048 003,
0100 118 0048

Nīcgales iela
66
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0100 118 0086

Nīcgales iela
75

kuras ēka
arhitektoniski
būtiski atšķiras no
blakus esošajām
mājām nekādā
ziņā neveido
arhitektonisko
ansambli.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
atbilstoši
Adresācijas
noteikumiem ēkām un apbūvei
paredzētām zemes
vienībām numuru
piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu,
ko nosaka,
izvērtējot
konkrēto
situāciju.
Īpašuma ar šobrīd
esošu adresi
Nīcgales ielā 66,
faktiskā atrašanās
vieta un tuvākā
atrašanās vieta ir
Piedrujas ielai, kā
arī īpašuma zemes
vienības garākā
robeža ir gar
Piedrujas ielu.
Norāda, ka
adreses maiņa
īpašumam, kas
atrodas Nīcgales
ielā 66, jāveic uz
Piedrujas ielu tai
sekojošā
numerāciju, tāpat
kā tas paredzēts
īpašumiem, kas
atrodas secīgā
māju rindā (šobrīd
Nīcgales iela 68,
Nīcgales iela 70
utt.).
Adreses maiņa uz
Kaibalas ielu 20A
neatrisinās šobrīd
aktuālo situāciju
ar apgrūtinātu
īpašuma atrašanu
pēc adreses, jo
īpašums faktiski
atrodas uz
Piedrujas ielas.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
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Būvvalde paskaidro, ka adreses maiņa ir
paredzēta tikai ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
070 2420 001 no Nīcgales iela 15 uz Nīcgales iela
15 k-1. Savukārt, ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 070 0033 001 adrese Nīcgales iela 15 netiek
mainīta.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Ņemot vērā, ka zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 0100 118 0048 robežojas gan ar
Kaibalas ielu, gan ar Piedrujas ielu, tad ir
iespējams mainīt adresi ar piesaisti pie Piedrujas
ielas, proti, Piedrujas iela 6.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 118
0086 tieši robežojas tikai ar Pildas ielu un
Piedrujas ielu. Līdz ar to ir iespējams veidot
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0100 121 0053 001

Preiļu iela 6

Norāda, ka
vēsturiski tā
vienmēr ir bijusi
Nīcgales iela.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
vēsturiski tā
vienmēr ir bijusi
Nīcgales iela.
Posma starp
Pildas ielu un
Vestienas ielu ir
trīs paralēlas ielas,
kuras visas vēlas
būt Nīcgales iela,
bet vēsturiski ir
tikai viena
Nīcgales iela un
pārējie ir
jaunievedumi.
Norāda, ka burts
D ir
diskriminācija un
ar to saistās
nelabas
asociācijas.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka traucē
nesen uzbūvētās
mājas Preiļu ielā 2
un Preiļu ielā 4,
kuras šķērso
Ūbeles ielu un
tām ēkām var
mainīt adresi uz
Ūbeles iela 16 un
Ūbeles iela 18,
nevis mainīt
adresi ēkai, kurai
adrese ir piešķirta
jau pirms 60
gadiem.
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adresi ar piesaisti gan no Pildas ielas, gan no
Piedrujas ielas.
Respondenta norādītais arguments par Nīcgales
ielas tuvumu ir nepatiess, jo atbilstoši spēkā
esošajam Rīgas pilsētas teritorijas plānojumam
īpašums robežojas tikai ar Pildas ielu un Piedrujas
ielu.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Adresācijas
noteikumu 18.1. apakšpunktam, lai izvairītos no
adrešu atkārtošanā, adresi papildina ar latviešu
alfabēta lielo burtu.
Tāpat respondentu norādītais arguments par to, ka
adrese ir sena un burts D rada negatīvas
asociācijas nevar kalpot par pamatojumu adresi
nemainīt, jo to neparedz normatīvie akti.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.

Respondenta izteiktais arguments par ēkas
adreses piešķiršanas laiku ir vērtējams kā viens no
argumentiem, kurš var ietekmēt Būvvaldes izvēli
adresācijas objektu maiņai. Respondents norāda,
ka adrese Preiļu iela 6 ir piešķirta pirms adresēm
Preiļu iela 4 un Preiļu iela 2. Līdz ar to ir
jānoskaidro vai respondenta sniegtais viedoklis
var ietekmēt adreses Preiļu iela 6 maiņu.
Adresācijas noteikumu 17.punkts
izdala pāra un nepāra numuru puses, un numuru
pieaugšanas virzienu. Gadījumā, ja respondenta
sniegtais viedoklis apstiprinātu Adresācijas
noteikumu 17.punkta prasību izpildi, tad tas būtu
atzīstams par pamatotu un vērā ņemamu. No
konkrētās lietas apstākļiem secināms, ka Preiļu
ielas sākums ir no Rēzeknes ielas un Preiļu ielas
pāra numuru pusē secīgi izvietojas objekti ar
numuriem 6, 2, 4, 4A, 8 līdz 32. Izvērtējot
situāciju ir konstatējams, ka Preiļu ielā pastāvošā
adresācija varētu tikt atzīta par atbilstošu
Adresācijas noteikumu 17.punktam, ja visi
numuri pieaugtu secīgi. Pastāvošā numerācija ir
atzīstama par optimālu, taču šādā gadījumā adrese
Preiļu iela 6 ir jāmaina, jo tā neiekļaujas
pastāvošajā numerācijā.
Gadījumā, ja respondenta izteiktais viedoklis tiktu
ņemts vērā pilnībā, Būvvaldei būtu pienākums
mainīt adreses Preiļu iela 4 un šajā ēkā esošo 51
dzīvokļa adreses un Preiļu iela 4A uz numuriem
ar burtiem, jo brīvu numuru nav.
Būvvaldes ieskatā, lai adresācija atbilstu Ministru
kabineta noteiktajiem principiem ir samērīgi
mainīt adresi Preiļu iela 6 un nemainīt adreses
Preiļu iela 4 un Preiļu iela 4A.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
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0100 118 0063

Rumbulas
iela 7

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka nav
lietderīgi mainīt
mazai daļai
(divām sekcijām)
adresi uz
Rumbulas iela
7A, bet pārējās
mājas sekcijas
atstāt ar adresi
Rumbulas iela 7,
jo tā ir viena
māja.
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0100 071 2130 001

Rumbulas
iela 11 k-1

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
adresācijas maiņa
uzliks īpašniekam
papildus slogu un
papildus
nepamatotus
finansiālos
izdevumus.
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viedoklis ir atzīstams par pamatotu, taču nav
ņemams vērā.
Respondents anketā ir norādījis nevis ēkas, bet
gan zemes vienības kadastra apzīmējumu, taču
pēc sniegtās informācijas ir saprotams, ka
respondents apraksta ēku. Būvvalde paskaidro, ka
ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 071 2025 001
(dzīvojamā ēka) ar adresi Rumbulas iela 7 atrodas
uz divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 0100 118 0063 un 0100 071 2025.
Atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem abām
zemes vienībām ir adrese Rumbulas iela 7, taču
atbilstoši Adresācijas noteikumu
8.1.apakšpunktam administratīvajā teritorijā
adrese nedrīkst atkārtoties, līdz ar to zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 118 0063 ir
maināma adrese uz Rumbulas iela 7.
Ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 071 2025 001
(dzīvojamā ēka) Rumbulas ielā 7 adreses maiņa
nav paredzēta.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka esošā adrese neatbilst
Adresācijas noteikumu 17.1.apakšpunktam, kas
nosaka, ka zemes vienību un ēku numurus piešķir
no ielas sākuma augošā secībā virzienā no
apdzīvotās vietas centra uz nomali ielas kreisajā
pusē piešķir nepāra numurus, labajā pusē – pāra
numurus. Proti, adrese Rumbulas iela 11 k-1
atrodas starp adresācijas objektiem ar adresēm
Rumbulas iela 7 un Rumbulas iela 9.
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
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Nav norādīts

Sesku iela
11 k-6
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0100 071 2406 001

Sesku iela
11

0100 071 2128 001

Sesku iela
11 k-3
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Respondenti
adresācijas maiņu
atbalsta.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka māja
jau no 1959.gada
ir ar Sesku ielas
adresi. Galvenā
piebraukšana ir no
Sesku ielas.
Zeltiņu iela ir
tālāk nekā Sesku
iela. Respondents
ir neizpratnē par
adreses maiņu.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka būs
problēmas ar
īpašnieku maiņu.
Būs
nepieciešamas
izziņas,
apstiprinājumu.
Netiks veiktas
izmaiņas Google
street view utt.

Respondenti
adresācijas maiņu
atbalsta.
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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 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 norāda, ka komersantiem Uzņēmumu
reģistrā adreses nomaiņa ir jāveic pašiem, taču
valsts nodeva – ja adrese reģistrā tiek mainīta,
atsaucoties uz Būvvaldes lēmumu, nav jāmaksā.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Respondentu viedoklis ir ņemts vērā.
Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā situācijā ir
Zeltiņu ielas turpinājums. Līdz ar to adrese ir
maināma no Sesku iela 11 uz Zeltiņu iela 61.
Būvvalde paskaidro, ka adreses maiņa nav saistīta
ar nekustamā īpašuma darījumiem. 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
Papildus Būvvalde norāda, ka pēc pieprasījuma
var sagatavot bezmaksas izziņu par adreses
maiņu.
Attiecībā par navigāciju Būvvalde paskaidro, ka
kartogrāfijas un 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 arī adresēm ir pieejama
Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, kur
informācija tiek nepārtraukti aktualizēta atbilstoši
jaunākajiem pašvaldības lēmumiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Respondentu viedoklis ir ņemts vērā.
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Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta. Viens
no respondentiem
vaicā, vai labāk
nebūtu uzlikt
norādes ar
bultiņām pie
iebrauktuvēm no
Sesku ielas uz
korpusu
numuriem gan
labajā, gan
kreisajā pusē.
Norāda uz
neērtībām
pārformējot
dokumentus. Būs
juceklis meklējot
konkrēto māju.
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Sergeja
Eizenšteina
iela 21
Sesku iela 3
k-2

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
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Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā situācijā ir
Zeltiņu ielas turpinājums. Līdz ar to adrese ir
maināma no Sesku iela 11 k-3 uz Zeltiņu iela 58.
Ēkas ar adresi Sesku iela 11 k-1, Sesku iela 11 k2, Sesku iela 11 k-3, Sesku iela 11 k-6 un Sesku
iela 11 tieši robežojas ar Zeltiņu ielu, līdz ar to
mainot adreses ar piesaisti no Zeltiņu ielas tās būs
viegli atrodas un nebūs nepieciešamas papildus
informatīvās zīmes.
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.
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. Tāpat jānorāda, ka apvidū
personas orientējas pēc ēkas numurzīmēm, līdz ar
to vēlams pēc adreses maiņas pēc iespējas ātrāk
izvietot jauno ēkas numuru zīmi.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā
nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts.
Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā situācijā ir
Nīcgales iela. Līdz ar to adrese ir maināma no
Sesku iela 3 k-2 uz Nīcgales iela 51 k-1.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
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Slāvu iela 13

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta. Būs
jāmaina
dokumenti
(transportlīdzekļa
tehniskā pase,
Zemesgrāmatas
apliecība),
jāmaina līgumi.
Viens no
respondentiem
norāda, ka ēkā ir
reģistrēta firma un
nevēlas, lai Slāvu
ielai tiek mainīts
nosaukums uz
Zundānu iela.
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Slāvu iela 13
k-2

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka neredz
jēgu mainīt ielai
nosaukumu, jo tas
radīs papildus
neērtības.
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Slāvu iela 13

Respondents
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viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā situācijā ir
Zundānu iela, kas iet paralēli ēkai un savieno
Līvānu ielu ar Slāvu ielu. Jānorāda, ka ēka atrodas
aptuveni 180 m attālumā no Slāvu ielas, bet
Zundānu iela iet tieši gar māju. Līdz ar to adrese
ir maināma no Slāvu iela 13 uz Zundānu 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
(tai skaitā Zemesgrāmatu apliecība,
transportlīdzekļa tehniskā apse), 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.
Būvvalde norāda, ka komersantiem Uzņēmumu
reģistrā adreses nomaiņa ir jāveic pašiem, taču
valsts nodeva – ja adrese reģistrā tiek mainīta,
atsaucoties uz Būvvaldes lēmumu, nav jāmaksā.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā situācijā ir
Zundānu iela, kas iet paralēli ēkai un savieno
Līvānu ielu ar Slāvu ielu. Jānorāda, ka ēka atrodas
aptuveni 110 m attālumā no Slāvu ielas, bet
Zundānu iela iet tieši gar māju. Līdz ar to adrese
ir maināma no Slāvu iela 13 k-2 uz Zundānu iela
5.
Papildus Būvvalde norāda, ka Slāvu ielai netiek
mainīts ielas nosaukums.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka

k-3

adresācijas maiņu
neatbalsta.
Apmierina
iepriekšējais ielas
nosaukums.
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Slāvu iela 13
k-4

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka Slāvu
iela 13 ir liela
māja ar 7
dzīvojamajām
mājām, to
nedrīkst dalīt.
Adrešu maiņa
prasīs papildus
izdevumus.
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Stirnu iela
16

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta. Būs
jāmaina
dokumenti,
sadarbības līgumi,
kas patērēs laiku
un finanšu
līdzekļus. Norāda,
ka nav saprotams
adreses maiņas
pamatojums.
Jāmaina
uzņēmuma
reģistrētā adrese.
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pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā situācijā ir
Zundānu iela, kas iet paralēli ēkai un savieno
Līvānu ielu ar Slāvu ielu. Jānorāda, ka ēka atrodas
aptuveni 85 m attālumā no Slāvu ielas, bet
Zundānu iela iet tieši gar māju. Līdz ar to adrese
ir maināma no Slāvu iela 13 k-3 uz Zundānu iela
7.
Papildus Būvvalde norāda, ka Slāvu ielai netiek
mainīts ielas nosaukums.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā situācijā ir
Zundānu iela, kas iet paralēli ēkai un savieno
Līvānu ielu ar Slāvu ielu. Jānorāda, ka ēka atrodas
aptuveni 55 m attālumā no Slāvu ielas, bet
Zundānu iela iet tieši gar māju. Līdz ar to adrese
ir maināma no Slāvu iela 13 k-4 uz Zundānu iela
9.
Būvvalde norāda, ka adrešu maiņa tiek veikta
atbilstoši Adresācijas noteikumiem, ņemot vērā
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datus, kuros ir redzams ēku skaits.
Turklāt Būvvalde, mainot adresi, nav tiesīga un
neveic ēku sadali.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde norāda, ka ēka ar kadastra apzīmējumu
0100 071 0100 002 atrodas starp adresācijas
objektiem ar adresēm Stirnu iela 20 un Stirnu iela
26. Secināms, ka numerācija neveido augošu
secību kā to paredz Adresācijas noteikumu 17.1
apakšpunkts. Līdz ar to adrese ir maināma no
Stirnu iela 16 uz adresi Stirnu iela 22.
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
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Stirnu iela
57A

Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
galvenā piekļuve
ir no Ieriķu ielas,
tāpēc loģiskās
būtu piešķirt
adresi no Ieriķu
ielas. No Pīļu
ielas iebraukt
mājas pagalmā
nav iespējams.
Galvenā
piebraukšana
mājai Stirnu ielā
57a un Stirnu 57
ir no Ieriķu ielas
puses.
Piebraukšana pie
abām mājām ir
vienkārša, abas
mājas ir viegli
saredzamas,
orientēšanās
apkārtnē nav
apgrūtināta.
Piebraukšana
mājai nr. 57a ir
iespējama arī no
tālākas
iebrauktuves no
Stirnu ielas,
braucot nevis pa
Pīļu ielu, bet pa
celiņu, kas ved
gar Stirnu ielas
māju nr. 55 un nr.
57 ieejām un
turpinās līdz
mājas nr. 57a
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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. 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_lemu
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Attālums no ēkas Stirnu ielā 57A līdz Stirnu ielai
ir aptuveni 200 metri, līdz Ieriķu ielai aptuveni
100 metri, savukārt līdz Pīļu ielai aptuveni 1
metrs. Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka,
ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā gadījumā ir Pīļu
iela. Atbilstoši lietas faktiskajiem apstākļiem, ir
secināms, ka zemes vienība, kas atrodas zem ēkas
Stirnu ielā 57A, tieši robežojās ar Pīļu ielu.
Piekļuve pie ēkas no Ieriķu un Stirnu ielas ir
saistīta ar svešu īpašumu šķērsošanu un
respondenti Būvvaldē nav iesniegušas
informāciju, kas apliecina tiesības pārvietoties pa
citām personām piederošu īpašumu.
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. Pasta noteikumu 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.
Attiecībā uz pasta sūtījumiem Būvvalde
paskaidro, ka pasta sūtījumi atbilstoši Pasta
konvencijas 6.panta 2.punktam tiek nogādāti līdz

ieejām. Pie tam
visas minētās
mājas ir virknē
esošas vienādas
piecstāvu ēkas.
Māja nr. 57a
atrodas ceļa galā,
strupceļā, kur
uzbraukšana uz
Pīļu ielas nav
iespējama. Līdz
ar to mājas
numerācija šobrīd
ir loģiska un
neapgrūtina
objekta atrašanu
gan piebraucot,
gan ejot kājām,
arī no sabiedriskā
transporta pieturas
Stirnu ielā, jo
mājas ar Stirnu
ielas numuriem ir
vienādas un
atrodas secīgi
blakus, viena ceļa
malā, kurš beidzas
ar strupceļu. Citas
ielas numura
piešķiršana šajā
situācijā sarežģīs
ēkas atrašanu un
neatvieglos
orientēšanos
apkārtnē.
Tā kā piekļūšana
mājai, braucot pa
Pīļu ielu, nav
iespējama, un
mājas ieejām no
Pīļu ielas puses
var piekļūt tikai
pa šauru taciņu
starp mājām, var
gadīties situācijas,
kad operatīvā
transporta ātra
piekļuve mājai ir
traucēta, jo
atkārtoti jāmeklē
piebraukšanas
iespējas.
Pīļu ielu kā adresi
norādot
starptautiskajā
saziņā, jāaizstāj
latviešu burti Ā ar
A un Ļ ar L. Līdz
ar to adrese
izskatīsies šādi:
Pilu iela. Šādi
Pīļu iela kļūst
grūti atpazīstama
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konkrētajai adresei, taču personas pienākums, lai
pasta sūtījums sasniegtu adresātu, ir norādīt
pareizu adresi. Atbilstoši Adresācijas
noteikumiem pēc adreses maiņas ir jālieto jaunā
adrese, līdz ar to respondenta arguments ir
noraidāms kā nepamatots, jo ja persona norādīts
uz pasta sūtījuma pareizu adresi, tad tas tiks
piegādāts.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
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Stopiņu iela
26

un viegli
sajaucama. Ja vēl
ieviešas kāda
kļūda adresē, tad
risks nesaņemt
korespondenci un
citus sūtījumus ir
ļoti augsts. Šāds
ielas nosaukums,
kas sastāv no 4
burtiem, no
kuriem vidējie
divi ir latviešu
alfabēta burti ar
garumzīmi un
mīkstinājuma
zīmi, nav īpaši
veiksmīgs. Arī
tāpēc nav
nepieciešams
mainīt skaidro un
labskanīgo adresi
Stirnu iela 57a uz
ne tik veiksmīgo
Pīļu iela 4.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
nepieciešama
telpu grupu
numerācijas
sakārtošana.
Norāda, ka ir
kopīga siena,
vienota dzīvokļu
numerācija,
01000710211002
ir galvenā ēka
komunikāciju
pievadei.
Zemesgrāmatā ir
reģistrēts
kopīpašnieku
līgums un mainot
vienai ēkai adresi
tiktu ietekmēta
noteikto
dokumentu
nākotnes
pielietošana.
Zemesgrāmatā
veicamās
izmaiņas radīs
nesaprotamu
īpašuma faktisko
sadali.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka tas ir
kopīpašums. Ēkai
ar kadastra
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Adresācijas noteikumu 8.1. apakšpunkts nosaka,
ka administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst
atkārtoties. Līdz ar to secināms, ka vienai no
ēkām ir maināma adrese. Tā kā ir brīvs adrešu
numurs 24, tad tas ir piešķirams ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 071 0211 001.
Būvvalde ņems vērā respondenta lūgumu un telpu
grupai ar kadastra apzīmējumu 0100 071 0211
001 001 mainīs adresi uz Stopiņu iela 24 – 2 un
telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 0100 071
0211 001 002 mainīs adresi uz Stopiņu iela 24 –
1.
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 ņemts vērā daļēji.

Adresācijas noteikumu 8.1. apakšpunkts nosaka,
ka administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst
atkārtoties, taču divām dzīvojamajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 0100 071 0211 001, 0100
071 0211 002 ir adrese Stopiņu iela 26.
Līdz ar to secināms, ka vienai no ēkām ir

apzīmējumu 0100
071 0211 001 nav
savu līgumu ar
komunikāciju
piegādātājiem.
Atdalot to ar citu
adresi, īpašumam
nebūs tehniski
iespējams iegūt
resursus.
Respondents
piedāvā šogad
atdalītajam
īpašumam ar
adresi Stopiņu
iela 26A piešķirt
adresi Stopiņu
iela 24.
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Saktas iela
24

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
adreses maiņa
negatīvi ietekmēs
nekustamā
īpašuma vērtību.
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Stirnu iela
34

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka abas
ēkas dabā
savienotas, kas
saskaņā ar
Adresācijas
noteikumiem ir
adresācijas
objekts.
Adresācijas
noteikumi nosaka,
ka divas vai
vairākas ēkas, kas
ir apvienotas
vienā ēkā, saglabā
nosaukumu vai
numuru, kas
piešķirts vienai no
apvienotajām
ēkām. Atdalot
adreses ēkai, tiktu
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maināma adrese. Tā kā ir brīvs adrešu numurs 24,
tad tas ir piešķirams ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 071 0211 001, kas atrodas secīgi Stopiņu
ielā pirms ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 071
0211 002.
Būvvalde paskaidro, ka pakalpojumu sniegšanu
regulē līgumiskās attiecības.
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 nav iespējams ņemt vērā
respondenta ierosinājumu, jo pēc būtības tas
piedāvā mainīt adreses starp īpašumiem Stopiņu
iela 26 un Stopiņu iela 26A, taču adreses maiņa
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 071 0211 001
ir veicama, lai novērstu adrešu atkārtošanos, kas
ir pretrunā Adresācijas noteikumu prasībām.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde secina, ka adrese ir piešķirta 1998.gadā
ar piesaisti Saktas ielai. Zemes vienība robežojas
gan ar Saktas ielu, gan ar Varžu ielu, līdz ar to
adrese ir veidojama ar piesaisti no abām ielām.
Papildus Būvvalde norāda, ka adrešu maiņa
neietekmē īpašuma tirgus vērtību, jo fiziski ēka
nemaina savu atrašanās vietu.
Būvvalde ņems vērā respondenta lūgumu un
nemainīs adresi.
Respondents ir norādījis, ka viņu īpašumā ir viena
ēka, kas Būvvaldes ieskatā neatbilst lietas
patiesajiem apstākļiem, jo atbilstoši Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
aktuālajiem datiem īpašuma sastāvā ir reģistrētas
2 ēkas – ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 071
0008 002 (mācību centrs) un ēka ar kadastra
apzīmējumu 0100 071 0008 001 (mācību centrs).
Būvvaldes ieskatā likumdevējs viennozīmīgi ir
identificējis adresācijas objektus, kuriem
nepieciešama adreses piešķiršana, proti,
Adresācijas noteikumu 2.8. apakšpunkts paredz,
ka saimnieciskai, administratīvai un publiskai
darbībai paredzētas ēkas ir uzskatāmas par
adresācijas objektiem. Ņemot vērā, ka sniegtā
informācija neapstiprina apstākli par vienas ēkas
esamību, personas norādītais viedoklis noraidāms
kā nepamatots.
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,

nozīmīgi
apgrūtināta
saimnieciskā
darbība un
mākslīgi adīts
administratīvais
slogs.

181
182
183
184

0100 118 0093 002
0100 118 0093 003
0100 118 0092

Pildas iela
43

185

0100 038 0211 001,
0100 038 0211 003,
0100 038 0211 004,
0100 038 0211 005,
0100 038 0211 016

Vietalvas
iela 1

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
ražošanas korpuss
(0100 118 0093
002) funkcionāli
saistīts ar
administratīvo
korpusu (0100
118 0093 001).
Abām būvēm
jāsaglabā adrese
Pildas iela 43. Ja
funkcionāli
saistītām būvēm
(0100 118 0093
002 un 0100 118
0093 001) piešķir
adresi Pildas iela
43, tad darbnīcai
(0100 118 0093
003) un zemes
vienībai (0100
118 0092)
piešķirama adrese
Pildas iela 43A.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Neatbalsta ērtības
labad. Uzņēmuma
ir vairāk kā 25
aktīvi nomas
līgumi, visiem
nomniekiem būs
jāmaina juridiskās
adreses, bet, ja
maiņa ir
neizbēgama, tad
piedāvā adreses
piešķirt šādi:
0100 038 0211
001 – Vietalvas
43

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. Atbilstoši iepriekš minētajam ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 071 0008 002 plānota
adreses maiņa no Stirnu iela 34, Rīga uz Stirnu
iela 34 k-1, Rīga.
Būvvalde atzīst, ka gadījumā, ja abas ēkas tiktu
apvienotas vienā ēkā, ēkai būtu nepieciešama
viena adrese, nevis divas. Gadījumā, ja ēkas tiks
apvienotas, Būvvalde pārskatīs adresāciju, taču
līdz apvienošanai atbilstoši Būvniecības likuma
9.pantam ēkas ir ekspluatējamas atbilstoši
noteiktajam lietošanas veidam, proti, abu minēto
ēku ekspluatācija šajā gadījumā nevar tikt
uzskatīta par vienas ēkas izmantošanu, jo katru
ēku atsevišķi ir tiesības izmantot atbilstoši to
projektētajām funkcijām.
Ņemot vērā respondenta norādīto informāciju par
ēku ar kadastra apzīmējumiem 0100 118 0093
002 un 0100 118 0093 001 funkcionālo saistību,
Būvvalde ņems vērā sniegto informāciju un ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 118 0093 002
adresi nemainīs. Ņemot vērā, ka ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 118 0093 002 adrese Pildas iela
43A netiks piešķirta, tad Būvvalde ņems vērā
respondenta priekšlikumu un ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 118 0093 003 un zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 118 0092
piešķirs adresi Pildas iela 43A.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.

Ņemot vērā, ka respondenta piedāvātās adreses
Vietalvas iela 1A un 1B jau ir reģistrētas
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā, un respondenta telefoniski norādītos
priekšlikumus, adreses piešķiramas šādi:
0100 038 0211 001 – Vietalvas iela 1 (adrese
mainīta netiek),
0100 038 0211 003 – Vietalvas iela 1C,
0100 038 0211 004 – Vietalvas iela 1D,
0100 038 0211 005 – Vietalvas iela 1F,
0100 038 0211 002 – Vietalvas iela 1E,
0100 038 0211 016 – Vietalvas iela 1 (adrese
mainīta netiek).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ņemts vērā daļēji.

186

0100 121 2772 002

Rēzeknes
iela 3

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

0100 070 0164 004

Žagatu iela
20A

iela 1, 0100 038
0211 003 –
Vietalvas iela 1A,
0100 038 0211
004 – Vietalvas
iela 1B, 0100 038
0211 005 –
Vietalvas iela 1C,
0100 038 0211
016 – Vietalvas
iela 1D.
Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta.
Atbalsta
adresācijas
sakārtošanu
Rēzeknes un
Piedrujas ielā.
Lūdz saglabāt
ēkai adresi
Rēzeknes iela 3,
jo tā ir ielas
sākumā un iederas
adresācijas
sistēmā ielas
sākumā.
Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana ēkai
notiek pa
piebraucamo ceļu
bez nosaukuma.
Piebraukšana ir
no Medņu ielas un
Žagatu ielas, citi
norāda, ka Stirnu
ielas, viens
respondents
norāda, ka no
Ūnijas ielas.
Uzskata, ka no
adreses maiņas šai
ēkai tās
iedzīvotājiem nav
nekādu ieguvumu,
taču radīsies
dažādi
sarežģījumi un
pārpratumi.
Šī ēka ir daļa no
garas ēkas, ko
Purvciemā sauc
par Ķīnas mūri.
Jau tagad rodas
pārpratumi, jo
daļa šīs garās ēkas
skaitās piederoša
Stirnu ielai un
otra daļa Žagatu
ielai. Ja tagad
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Būvvalde atzīst par pamatotu respondenta izteikto
viedokli par ēkas adreses Rēzeknes iela 3
atbilstību normatīvajiem aktiem, jo ēka atrodas
ielas sākumā nepāru numuru pusē, taču adrese
Rēzeknes iela 1 atrodas ielas vidū un ir attiecīgi
maināma, lai nodrošinātu adresācijas prasībām
atbilstošu numerāciju. Būvvalde organizēs
adreses maiņu, lai nodrošinātu numuru secību
Rēzeknes ielā.
Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.

Būvvalde informē, ka Adresācijas noteikumu
19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas
konkrētajā situācijā ir Medņu iela.
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

viena atsevišķa
ēka skaitīsies uz
Medņu ielas,
pārpratumu būs
vēl vairāk, jo
fiziski starp ēku ar
adresi Žagatu iela
20 un Žagatu 20a
(kurai plānots
mainīt adresi uz
Medņu 1c) nav
nekāda
atdalījuma.
Radīsies virkne
neērtību, jo
visiem jāpaziņo
jaunā adrese.
Tika norādīts, ka
ēkas adreses
maiņas gadījumā
pastu piegādās
tikai pēc jaunās
adreses un
iedzīvotājiem ir
personīgi
jābrīdina visi
iespējamie pasta
sūtītāji. Šajā ēkā
dzīvo daudz
gados vecu
cilvēku, kas
joprojām saņem
vēstules,
apsveikuma
kartiņas un
paciņas no
draugiem un
radiem. Nav
saprotams, kādēļ
kādu laiku
nevarētu piegādāt
pastu, ņemot vērā
abas adreses.
Vienīgais
scenārijs, kurā
adreses maiņa
būtu atbalstāma, ir
nosaukuma
piešķiršana visam
šim
piebraucamajam
ceļam, sākot no
Ūnijas ielas līdz
Žagatu ielai un
attiecīgi jaunu
adrešu piešķiršana
visām ēkām, kuru
pieeja ir no šī
ceļa. Šī brīža
plāns tikai viesīs
haosu,
pārpratumus un
sarežģījumus
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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 ).
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. Pasta noteikumu 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.
Vērtējot vienas personas izteiktos argumentus par
Latvijas Republikas Konstitucionālā likumā
(Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi)
3.pantu un 37.pantu un 17.pantu, 21.pantu,
34.pantu, Būvvalde norāda, ka minētais likums ir
zaudējis spēku. Būvvalde paskaidro, ka spēkā
esoša ir Latvijas Republikas Satversme, kas
respondentam būtu jāņem vērā. Turklāt personas
norādes nav saistītas ne tieši, ne netieši ar adrešu
veidošanas kārtību. Būvvalde paskaidro, ka
Satversmē minētās tiesību normas netiek ne
pārkāptas, nedz arī šajās normās noteiktais ir
attiecināms uz adrešu veidošanu, jo personai tiek
nodrošinātas visas Satversmē minētās normas
neatkarīgi no adreses, kādā persona dzīvo un
adreses maiņas fakts ne tieši, ne netieši neliecina
par Satversmes prasību neizpildi. Gadījumā, ja
iesniedzēja uzskata, ka Adresācijas noteikumu 9.,
19., 17.1 punkts neatbilst kādai no Satversmē
minētajām prasībām, viņai ir tiesības vērsties
Satversmes tiesā ar konstitucionālu prasību.
Būvvalde nesaskata personas izteiktajā viedoklī
jautājumus, kas tieši vai netieši varētu ietekmēt
adreses maiņu, turklāt persona norāda, ka viņa
nav dzīvokļa īpašnieks. Atbilstoši Civillikuma
927. pantam īpašums ir pilnīgas varas tiesība par
lietu, t.i., tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās
visus iespējamos labumus, ar to rīkoties, līdz ar
ko vienīgi īpašniekam ir tiesības izteikt viedokli
par sev piederošo objektu. Personai, kura nav
attiecīgā objekta īpašnieks, nepiemīt tiesības
pārstāvēt īpašnieka viedokli, izņemot, ja īpašnieks
personu ir īpaši pilnvarojis. Būvvaldes rīcībā nav
attiecīgs pilnvarojums.
Būvvalde ņems vērā respondentu priekšlikumu
par nosaukuma piešķiršanu visam

visiem ēkas
iedzīvotājiem,
neatrisinot
nevienu
problēmu.
Medņu iela ir
strupceļš, par ko
neviens līdz šim
nezina. Nav
saņemts
pamatojums,
kāpēc adrese
vispār būtu
jāmaina. Būs
nevajadzīgi
materiālie
izdevumi.
Viens no
respondentiem
norāda, ka
Latvijas
Republikas
Konstitucionālā
likumā (Cilvēka
un pilsoņa tiesības
un pienākumi)
(turpmāk Likums), l. nodaļā
3. pantā nosaka,
ka Valsts
pienākums ir
aizsargāt cilvēku,
viņa dzīvību,
brīvību, drošību,
cieņu, tiesības un
īpašumu.
Neloģiska,
bezjēdzīga,
nepamatota un
nelietderīga ielas
nosaukuma
(konkrēta objekta
- Žagatu 20A)
maiņa apdraud
iedzīvotāju
tiesības uz
drošību un dzīves
aizsardzību, jo
ielas (objekta)
nosaukuma maiņa
apdraudēs
kontaktu
saglabāšanu,
pasūtīto
pakalpojumu
laicīgu
saņemšanu,
iespējas laicīgi
saņemt
medicīnisko
palīdzību (ātras
palīdzības
ierašanos). Tas
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piebraucamajam ceļam, sākot no Ūnijas ielas līdz
Žagatu ielai, un iekļaus jautājumu nākamajā
Rīgas Vietvārdu un pilsētvides objektu
nosaukumu komisijas sēdes darba kārtībā.
Respondentu sniegtais priekšlikums par
nosaukuma piešķiršanu ceļam no Ūnijas ielas līdz
Žagatu ielai var ietekmēt adreses veidošanu.
Gadījumā, ja Būvvalde nomainītu adresi uz
Medņu iela 1C, taču pie ēkas tiktu nodrošināta
piebraukšana no citas ielas, tad adrese būtu
jāmaina divas reizes, tādēļ, lai adrešu maiņa nav
jāveic 2 reizes, adreses maiņa ir atliekama.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir daļēji ņemts vērā.

apdraudēs
drošības tiesības,
jo būs apdraudēta
iespēja laicīgi tikt
uz lidostu, vai citu
"aizbraukšanas"
vietu, dēļ tā, ka
citādi nosaukto
objektu nevarēs
laicīgi atrast
taksometra
vadītāji. Objekta
Žagatu 20A
nosaukuma maiņa
apdraudēs tiesības
minētās Likuma
3. nodaļa 37.
pantā, kas nosaka,
ka ikvienam ir
tiesības uz
medicīnisko
aprūpi. Valsts
aizsargā
iedzīvotāju
veselību un
garantē katram ar
likumu noteiktu
medicīniskās
palīdzības
minimumu.
Attiecīgi Likuma
21. panta noteikts,
valsts atzīst un
aizsargā īpašumu
un tā mantošanas
tiesības. No ilgas
dzīves pieredzes
un visiem māju
denacionalizācijas
procesiem
(faktiski
pieradījumi) var
apgalvot, ka ielas
(konkrēta objekta
(mājas))
nosaukuma maiņa
apdraud tiesības
uz īpašuma
aizsardzību un
mantošanas
tiesības, kā arī
paaugstina
korupcijas risku,
jo ir konkrēti
zināms, ka
dokumenti un
arhīvu materiāli
brīnumainā kārtā
mainās tieši tajos
brīžos, kad notiek
tādas "oficiāli" un
"likumīgi"
noteiktas
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pārmaiņas. Dotajā
brīdī dzīvo pie
savas tantes, kura
ir dzīvokļa
īpašniece.
Pamatojoties uz
Likuma 17. panta
noteikto - Valsts
garantē
korespondences,
telefonsarunu,
telegrāfisko un
citu sakaru
noslēpumu. Ja
adrese tiks
mainīta un mājas
iedzīvotāji
nepaspēs laicīgi,
vai nevarēs
informēt
apkārtējos par
adreses maiņu, tad
tiks apdraudētas
tiesības uz
korespondences
noslēpumu, jo nav
iespējams
nokontrolēt
konfidencialitātes
saglabāšanas
statusu vēstulēm
un sīkpakām,
kuras tiek sūtītas
uz neeksistējošo
adresi.

Būvvalde norāda, ka no 198 iesniegtiem viedokļiem (192 anketas un 6 iesniegumi)
12 gadījumos respondenti ir atbalstījuši adresācijas maiņu, bet 186 respondenti adresācijas
maiņu nav atbalstījuši. Vērā ņemti 22 sniegtie viedokļi, daļēji ņemti vērā 60 sniegtie
viedokļi, nav ņemti vērā 109 sniegtie viedokļi, nemainīs adreses ņemot vērā 2 sniegtos
viedokļus un 5 viedokļi iesniegti par adresēm, kurām šajā publiskajā apspriešanā adrešu
maiņa nebija paredzēta.

Vadītājs

I. Vircavs

Siliņa 67105686
Petrova 67012082
Strupe 67105586

48

