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Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums
zemes vienību un ēku adrešu maiņai un
piešķiršanai Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas
un Vecmīlgrāvja 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
Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja apkaimē tika rīkota no 03.11.2015.
līdz 25.11.2015., pamatojoties uz Būvvaldes 30.10.2015. lēmumu Nr. BV-15-15737-nd
(publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2015. gada 03. novembrī, Nr. 215 (5533)).
Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2015. gada 19. novembrī. Publiskās apspriešanas
laikā tika saņemtas sešdesmit deviņas aptaujas anketas un astoņi iesniegumi.
Adresācijas sistēmas normatīvais regulējums noteikts ar Ministru kabineta 03.11.2009.
noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas
noteikumi).
Publiskajā apspriešanā izteikto viedokļu apkopojums
1.tabula
Nr.
p.k.

1

Adresācijas objekta
kadastra
apzīmējums

0100 120 1520 001

Esošā
adrese

Ķīšu iela 2

Respondenta
viedoklis par
adreses maiņu
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka tā ir
ļoti maza iela un
neredz nedz jēgu,
nedz to kā fiziski
ir iespējams dabūt
trīs pāra numurus
uz ielas, kur ir
tikai divas mājas
pāra numuru pusē.
Mājas numurs
kādus gadus 18
vismaz ir bijis
tāds kāds ir,
1

Būvvaldes viedoklis par adreses maiņu
Civillikuma 994.pants nosaka, ka par
nekustama īpašuma īpašnieku
atzīstams tikai tas, kas par tādu
ierakstīts zemesgrāmatās.
Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu
nodalījumam Nr.14171 uz lēmuma
pieņemšanas brīdi īpašuma tiesības uz
īpašumu, kurā ietilpst adresācijas
objekts, kuram paredzēta adreses
maiņa, pieder citai personai. Tāpat arī
atbilstoši Civillikuma 927. pantam ir
noteikts, ka īpašums ir pilnīgas varas
tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un
lietot to, iegūt no tās visus iespējamos
labumus, ar to rīkoties, līdz ar ko
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0100 120 1520 001

Ķīšu iela 2

priekš kam tik
triviāla nianse
vispār ir jācilā
tieši tagad, nekas
jau nav mainījies,
visi tie, kas bija
kaimiņos vēl
joprojām dzīvojās
un ir kaimiņos ar
tām pašām
teritorijām.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka tā ir
ļoti maza iela un
vairāk kā 2
adreses (tā kā
pašlaik) ielas
pārskaitļa
numuros nav
iespējamas ne
teorētiski, ne
praktiski, jo tur
nav vietas vēl
kāda atsevišķa
īpašuma izveidei.
Nav saprotams,
kam tas ir
vajadzīgs un kas
no tā ko iegūs, ja
tiks mainīta
adrese. Šī iela ir
tik maza, ka nav
nekādas nozīmes,
no kura gala sākas
cipari, jo tiklīdz
tie sākas, tūlīt arī
jau beidzas.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka tā ir
ļoti maza iela un
vairāk kā 2
adreses (tā kā
pašlaik) ielas
pārskaitļa
numuros nav
iespējamas ne
teorētiski, ne
praktiski, jo tur
nav vietas vēl
kāda atsevišķa
īpašuma izveidei.
Nav saprotams,
kam tas ir
vajadzīgs un kas
no tā ko iegūs, ja
tiks mainīta
adrese. Šī iela ir
tik maza, ka nav
nekādas nozīmes,
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vienīgi īpašniekam ir tiesības izteikt
viedokli par sev piederošo objektu.
Personai, kura nav attiecīgā objekta
īpašnieks, nepiemīt tiesības pārstāvēt
īpašnieka viedokli, izņemot, ja
īpašnieks personu ir īpaši pilnvarojis.
Būvvaldes rīcībā nav attiecīgs
pilnvarojums.
Ņemot vērā augstāk minēto personu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.

Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas
noteikumu 19.1. apakšpunkts nosaka,
ka zemes vienību un ēku numurus
piešķir no ielas sākuma augošā secībā
virzienā no apdzīvotās vietas centra uz
nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot
nepāra numurus, labajā pusē – pāra
numurus. Būvvalde paskaidro, ka
tuvāk centram atrodas Ķīšu ielas gals,
kas sākas no Vēlavu ielas, līdz ar to
šobrīd Ķīšu ielā numuri pāra ielas pusē
pieaug nepareizā virzienā, kā rezultātā
adreses Ķīšu ielā ir pretrunā
normatīvajiem aktiem.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Rīgas domes 18.08.2009. saistošajiem
noteikumu Nr.5 „Grozījumi
Rīgas domes 2005.gada 20.decembra
saistošajos noteikumiem Nr.34
„Rīgas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”” ir iespējama
zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 2070 sadale, kā
arī apbūve, līdz ar to Būvvalde uzskata

no kura gala sākas
cipari, jo tiklīdz
tie sākas, tūlīt arī
jau beidzas.
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0100 111 0313

Vijolīšu
iela 3

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
norāda, ka jau
kopš 1979.gada
ģimenes īpašums
ir atradies
Vijolīšu ielā 3
(iepriekš Švalbes
pagasts, Mangaļu
prospekts).
Adreses maiņai uz
Kreimeņu ielu 8
nepiekrīt, jo:
1.Nekustmie
īpašumi Vijolīšu
ielā 3 un Vijolīšu
ielā 5, kā arī
zemes vienība ar
kadastra
apzīmējumu nr.
01001110312
pieder vienai
ģimenei. Nodalot
Vijolīšu ielu 3 un
piešķirot tai citu
adresi, netieši tiek
sadalīts ģimenes
īpašums.
2.Dabā minētie
īpašumi un zemes
vienības no
apkārtējiem
īpašumiem ir
nodalīti ar kopīgu
žogu.
3.Iebraukšana
Vijolīšu ielā 3 tiek
organizēta no
Vijolīšu ielas,
caur zemes
vienībām ar
kadastra
apzīmējumu
01001110308 (uz
kuras atrodas daļa
Vijolīšu ielas),
pašvaldībai
piederošām zemes
vienībām
(kadastra
apzīmējumi
01001112149,
01001110399) un
Vijolīšu ielas 5.
3

par nepieciešamu rezervēt numuru,
turklāt tā tiek samazināts gan objektu
skaits, kuriem Ķīšu ielā tiks mainītas
adreses, gan personu skaits, kuras skar
adrešu maiņa.
Ņemot vērā augstāk minēto personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 2.punktam
īpašums nav adresācijas objekts, tācu
īpašuma sastāvā var būt neierobežots
adresācijas objektu skaits. Adreses
piešķiršana neietekmē īpašuma
reģistrēto formu vai sastāvu. Īpašuma
sadales gadījumā īpašniekam ir jāveido
divi īpašumi un attiecīgi tie jāreģistrē
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā un
Zemesgrāmatā, taču adreses
piešķiršana neuzliek īpašniekam
pienākumu veikt īpaūma sadalīšanas
darbības. Dažādu adrešu esamība vienā
īpašumā to nesadala.
Būvvalde norāda, ka šobrīd ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 0100 111
0313 002 (dzīvojamā māja) un 0100
111 0313 001 (dzīvojamā māja) ir
viena adrese Vijolīšu iela 3, kas ir
pretrunā ar Adresācijas noteikumu
6.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adreses
nedrīkst atkārtoties. Savukārt
Adresācijas noteikumu 21.punkts
nosaka, ka adrešu numurus piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā adresācijas objektā var
nokļūt, līdz ar to Būvvalde uz publisko
apspriešanu piedāvāja adreses no
Kreimeņu ielas, taču respondents ir
norādījis, ka no Kreimeņu ielas pie
adresācijas objektiem tomēr nav
iespējams piekļūt ar auto transportu, jo
teritorijas labiekārtojumi neparedz
nobrauktuvi. Tādējādi Būvvalde
secina, ka ir iespējams risināt
adresācijas jautājumu attiecībā pret
citām tuvākajām ielām, no kurām ir
iespējam auto transporta piekļuve.
Adresācijas noteikumu
19.1.apakšpunkts nosaka, ka pilsētās
zemes vienību un ēku numurus piešķir
no ielas sākuma augošā secībā virzienā
no apdzīvotās vietas centra uz nomali,
ielas kreisajā pusē piešķirot nepāra
numurus, labajā pusē – pāra numurus.
Tuvāk pilsētas centram atrodas
Vijolīšu ielas gals, kas atrodas pie
Stiebru ielas. Līdz ar to secināms, ka
adrešu numuri Vijolīšu ielas nepāra
pusē nav augošā secībā.
Līdz ar to, lai ievērotu normatīvo aktu
prasības, augstāk minēto adresi nav
iespējams saglabāt. Tomēr respondents

Tieši tāpat tiek
organizēta
iebraukšana
Vijolīšu ielas 5
nekustamajā
īpašumā (tiek
izmantoti kopīgi
vārti).
4.No Kreimeņu
ielas nav
iespējama
piekļuve Vijolīšu
ielai 3, jo starp
Vijolīšu ielai 3
piegulušo sarkano
līniju un
Kreimeņu ielu,
atrodas citai
juridiskai personai
piederošs
nekustamais
īpašums
(Kreimeņu iela
4A), kā arī posmā,
kur starp sarkano
līniju un
Kreimeņu ielu
Vijolīšu ielai 3
pieguļ pašvaldībai
piederošā zeme ir
apgrūtināta
piekļuve (saskares
posms ir pārāk
mazs, lai braucot
tam cauri netiktu
skarts Kreimeņu
ielas 4A
nekustamais
īpašums, uz tā
atrodas zaļā zona
un gājēju ietve,
Vijolīšu ielas 3
zemes īpašums
atrodas tādā kā
"bedrē" un ziemā
nav iespējams
uzbraukt uz
minētā uzkalna,
Kreimeņu ielu
sadala 2
nepārtrauktās
līnijas, ka
ierobežo
nogriešanos un
piekļuvi
īpašumam).
5.Nav loģiski
Vijolīšu ielai
piesaistīt tikai
vienu nekustamo
īpašumu (Vijolīšu
ielu 5), tādējādi
radot situāciju, ka
4

norāda, ka piebraukšana pie
adresācijas objektiem tiek organizēta
no Vijolīšu ielas, caur zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 0100 111
0308, 0100 111 2149, 0100 111 0398
un 0100 111 0399. No tā Būvvalde
secina, ka piebraukšana adresācijas
objektiem tiek organizēta no izbūvētas
ielas bez nosaukuma, kas atrodas
teritorijas plānojuma sarkanajās līnijās.
Tādejādi nepārprotami efektīvu
adresāciju nodrošinātu vienīgi jauna
ielas nosaukuma piešķiršana augstāk
minētajai ielai bez nosaukuma
sarkanajās līnijās. Tādējādi tiktu
sasniegts adresācijas sistēmas
noteiktais mērķis un nodrošināta
viennozīmīga, ātri uztverama un
efektīva adresācija.
Vērtējot teritorijas attīstību Būvvalde
saskata iespēju risināt adresācijas
jautājumus arī vēlāk, jo vienotas
adresācijas sistēmas izveide Rīgas
pilsētā ir pašvaldībai pastāvīgi noteikta
autonoma funkcija, kas realizējama
mērķtiecīgi, efektīvas adresācijas
sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā.
Gadījumā, ja Būvvalde šobrīd veiktu
adrešu maiņu ēkai un zemei, lai
nodrošinātu adrešu atbilstību
normatīvo aktu prasībām, tad adrešu
maiņa tiktu veikta divas reizes, kas nav
labvēlīgi personām, līdz ar to
Būvvalde saskata sabiedrības
ieguvumu šobrīd nemainīt ēku adrešu
numurus. Taču tā kā respondents ir
lūdzis jau šobrīd novērst adrešu
atkārtošanos, jo tas ietekmēs
nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas jautājumus, tad
Būvvalde saskata iespēju ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 111 0313
002 šobrīd mainīt adresi uz Vijolīšu
iela 3A.
Tomēr pēc izmaiņām ielu nosaukumos
adresācija Vijolīšu ielā ir pārskatāma
un maināma atbilstoši tuvākajai ielai,
no kuras organizējam piekļuve.
Atbildot uz respondenta norādīto par
to, ka nav loģiski Vijolīšu ielai
piesaistīt tikai vienu nekustamo
īpašumu, Būvvalde paskaidro, ka
Adresācijas noteikumi nenosaka
minimālo adresācijas objektu skaitu un
visu ēku adresēm Rīgas pilsētā ir
jāatbilst un jāiekļaujas vienotā
adresācijas sistēmā, kas atbilst ārējā
normatīvā akta prasībām.
Tāpat Būvvalde paskaidro, ka zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100
111 0312 nav iespējams piešķirt adresi
Vijolīšu iela 3A, jo tas ir pretrunā
Adresācijas noteikumu
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0100 111 0313

Kreimeņu
iela

vienam īpašumam
ir vesela iela, kura
pēc būtības nemaz
netiek izmantot
īpašuma
piekļuvei.
6.Ja tiek mainīta
Vijolīšu ielas 3
adrese, tad pēc
būtības būtu
jāmaina arī
Vijolīšu ielas 5
adrese, jo dabā
piekļūšanas ceļš
abiem
nekustamajiem
īpašumiem ir
viens.
Respondents
papildus norāda,
ka Rīgas domes
Pašvaldības
ieņēmumu
pārvalde ir lūgusi
sakārtot adreses
būvēm.
Respondents lūdz
būvei ar kadastra
apzīmējumu 0100
111 0313 002
noteikt adresi
Vijolīšu iela 3B
un būvei ar
kadastra
apzīmējumu 0100
111 0313 001
noteikt adresi
Vijolīšu iela 3.
Respondents
norāda, ka
nākotnē plānots
būves apvienot un
atstāt vienu adresi
Vijolīšu iela 3.
Respondents
norāda, ka blakus
esošajai zemes
vienībai ar
kadastra
apzīmējumu 0100
111 0312 varētu
piešķirt adresi
Vijolīšu iela 3A.
Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta, ja tas
notiek atbilstoši
visiem Ministru
kabineta
noteikumiem un
tiek sakārtots līdz
galam un visas
ielas garumā.
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19.1.apakšpunktam. Lai nodrošinātu
zemes vienību un ēku numuru
pieaugšanu
secībā virzienā no apdzīvotās vietas
centra uz nomali zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 0100 111 0312
tiks piešķirta adrese Vijolīšu iela 7.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir daļēji atbalstāms.

Būvvalde paskaidro, ka zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 0100 111
0312 nav adreses, taču adresācijas
sakārtošanas projekta ietvaros šai
zemes vienībai ir iespējams
piešķirt adresi Vijolīšu iela 7, jo zemes
vienība atbilst Adresācijas noteikumu
2.10.apakšpunktam un līdz ar to ir
adresācijas objekts un atrodas aiz
adresācijas objekta ar adresi Vijolīšu

Respondents
norāda, ka tā kā
vēlaties sakārtot
adresāciju vijolīšu
rajona apkaimē un
mainīt Vijolīšu
ielu 3 uz
Kreimeņu ielu un
elektrības mājai
vēlaties piešķirt
adresi Vijolīšu
iela 1. Tad lūdz
sakārtot arī
Vijolīšu ielas
adreses visas tās
ielas garumā no
Kreimeņu ielas
līdz ielas otram
galam. Un
piešķiriet katrai
ēkai un īpašumam
atbilstošu
numuru. Nevis, ka
uz Vijolīšu ielas
atrodas divas
piecstāvu mājas ar
Stiebru ielas
adresēm. Ja jau
skaitās Vijolīšu
iela, lai uz šīs
ielas numuri arī
būtu pareizi
sakārtoti, un ātrā
palīdzība un
ugunsdzēsēji var
nokļūt pareizā
adresē un nav
jāmeklē, kā tas
notiek šobrīd.
Tā kā šim zemes
gabalam adrese ir
Kreimeņu iela bez
numura
pagaidām, bet
reāli piebraukšana
notiek uz šo
objektu no
Vijolīšu ielas, tad
varētu arī šim
zemes gabalam
nomainīt
adresāciju uz
Vijolīšu ielu.
Vēl ir jautājums,
kādēļ šim manis
pārstāvētam
zemes gabalam
nav piešķirts ielas
numurs, kaut uz
tās atrodas
uzbūvēta garāža,
kas nav
pārvietojama, un
6

iela 5.
Personas norādītie apstākļi par ēku
numerāciju Vijolīšu ielā atbilst
Adresācijas noteikumu prasībām un ir
atdzīstami par pamatotiem. Izteiktais
viedoklis par adrešu maiņu
daudzdzīvokļu ēkām, kas atrodas uz
Vijolīšu ielas, ir tiesiski pamatots –
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
atrodas tieši pie Vijolīšu ielas, līdz ar
to adreses būtu maināmas no Stiebru
ielas uz Vijolīšu ielu. Adrešu
sakārtošana ir komplicēts un
pakāpenisks process, kurā iesaistītas
daudzas privātpersonas, juridiskas
personas, kā arī valsts un pašvaldības
iestādes, tāpēc adreses augstāk
minētajām ēkām ir maināmas,
salāgojot iedzīvotāju un valsts
pārvaldes intereses. Nekustamā
īpašuma nodokļu administrēšanas
procesu dēļ un lai mazinātu papildus
slodzi citām iestādēm un uzņēmumiem
Būvvalde veiks adrešu maiņu
daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir daļēji ņemts vērā.
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0100 112 0159 002

Emmas
iela 24

7

8

9

0100 120 1166

0100 120 0966

Airu iela
63

Ālantu iela
3

var tik dēvēta par
ēku.
Respondents
adresācijas maiņu
atbalsta. Norāda,
ka pie ēkas
piebrauc no
Rūpnīcas ielas
puses gar ēku ar
adresi Rūpnīcas
iela 13.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka jaunā
adrese situāciju
nemainīs un
neuzlabos, jo no
Emma ielas nav
piekļuve šai ēkai
ar transportu, kas
ir iespējama tikai
no Rūpnīcas ielas.
Norāda, ka pie
ēkas piebrauc no
Rūpnīcas ielas
puses gar ēku ar
adresi Rūpnīcas
iela 13.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka adrese
tiek mainīta uz
Alģu iela 2A, bet
par cik tur nav
iespējams būt
citai zemei un
ēkai ar citu
numuru, tad nav
jēga likt 2A.
Labāk dot adresi
Alģu iela 4, kas
saīsinās simbolu
skaitu un
sajaukšanu ar
Aļģu iela 2.
Respondents
norāda, ka par
pašu adreses
maiņu uz Aļģu
ielu kā tādu
pretenziju nav,
izņemot šo ciparu
un lieko piedēkļu
esamību.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka veicot
ēkas kadastrālo
uzmērīšanu netika
noskaidrota ēku
funkcionālā
7

Tā kā Adresācijas noteikumu
21.punkts paredz, ka pilsētu un ciemu
teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai
numuru piešķir saistībā ar tuvāko ielu,
no kuras attiecīgajā daļā var nokļūt, bet
tā kā respondenti norāda, ka pie ēkas
ar kadastra apzīmējumu 0100 112
0159 002 nevar piekļūt no Emmas
ielas, bet tikai no Rūpnīcas ielas, tad
respondentu viedoklis tiks ņemts vērā
un adrese ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 112 0159 002 un tiks piešķirta no
Rūpnīcas ielas.
Ņemot vērā augstāk minēto, personu
viedoklis ir ņemts vērā, tomēr adreses
atbilstība Adresācijas noteikumiem ir
pārskatāma, ja tiek mainīta piekļuve.

Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas
noteikumu 19.1. apakšpunkts nosaka,
ka zemes vienību un ēku numurus
piešķir no ielas sākuma augošā secībā
virzienā no apdzīvotās vietas centra uz
nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot
nepāra numurus, labajā pusē – pāra
numurus. Būvvalde paskaidro, ka
tuvāk centram atrodas Aļģu ielas gals,
kas sākas no Airu ielas.
Tā kā ēka ar kadastra apzīmējumu
0100 120 1166 001 atrodas ielas labajā
pusē, tad ēkai piešķirams pāra numurs,
kas iekļaujas jau esošajā Alģu ielas
adresācijā. Tā kā ēka ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 1166 001
atrodas pirms ēkas ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 1227 005, kurai
jau ir piešķirta adrese Aļģu iela 2, tad
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 120
1166 001 atbilstoši Adresācijas
noteikumu 20.1.apakšpunktam
piešķirama adrese Aļģu iela 2A.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Ēkas ar kadastra apzīmējumiem 0100
120 0966 001 (dzīvojamā ēka) un 0100
120 0966 006 (vasarnīcas ēka) ir
reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā un tām
kā lietošanas veids ir norādīts viena
dzīvokļa mājas ar būvju klasifikācijas
kodu 1110, līdz ar to atbilstoši

saistība.
Vasarnīcas ēka ir
būvēta kā
palīgēka ar
funkciju, kā
vasaras terase ar
noliktavas telpu,
vasaras virtuvi un
divām
guļamistabām,
kur vasaras
periodā dzīvo
meita ar mazdēlu,
ēkai nav apkures
(tiek izmantoti
elektriskie
sildītāji).
Vasarnīcas ēkas
ūdensapgāde ir
pilnībā atkarīga
no dzīvojamās
mājas, jo ūdens
no akas ar
elektriskā sūkņa
palīdzību, tiek
padots uz
dzīvojamo māju,
tad dzīvojamā
mājā ūdens tiek
filtrēts, atdzelžots
un mīkstināts.
Ūdens filtrēšanas
sistēmas iekārtas,
sūkņa un
filtrēšanas
sistēmas vadība,
kā arī hidrofors,
kas nodrošina
vienmērīgu ūdens
padevi visiem
lietotājiem,
atrodas dzīvojamā
mājā. Bez
dzīvojamās mājas
funkcionēšanas
Vasarnīcas ēku ar
ūdeni apgādāt
nevar. Vasarnīcas
ēka var tikt
apdzīvota tikai pie
nosacījuma, ja
tiek apdzīvota
Dzīvojamā māja.
Dzīvojamai mājai
un Vasarnīcas
ēkai ir vienota
elektrības
uzskaite, kas tiek
veikta ar trīsfāžu
skaitītāju.
Vasarnīcas ēkas
kanalizācija ir
pievienota
8

Adresācijas noteikumu
2.9.apakšpunktam abas ēkas ir
adresācijas objekti.
Būvvalde paskaidro, ka dzīvojamā ēka
un vasarnīcas ēka nav funkcionāli
saistītas ēkas, tādēļ atbilstoši
Adresācijas noteikumu 10.punktam
katrai no tām ir piešķirama atsevišķa
adrese, jo Adresācijas noteikumu
6.1.apakšpunkts nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties.
Būvvalde papildus norāda, ka ēku
saistība ar komunikācijām nav
uzskatāma par ēku funkcionālo
saistību, kas minēta Adresācijas
noteikumu 9. punktā, jo, vadoties no
šādiem apsvērumiem, Rīgas pilsētā
lielākajai daļai ēku, ja ne visām, būtu
jālieto viens un tas pats ēkas adreses
numurs, jo ēkas ir saistītas ar
inženierkomunikācijām visas pilsētas
teritorijā. Šāda tiesību normu
interpretācija un piemērošana nav
adekvāta, jo nenodrošina likumdevēja
iecerēto mērķu sasniegšanu, nosakot
ēku adresācijas principus
administratīvās teritorijas ietvaros.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.

dzīvojamās mājas
kanalizācijai
(izsmeļamā
bedre).
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0100 120 0090,
0100 120 0090 001,
0100 120 0090 002

Vecāķu
prospekts
70

11

0100 111 0505

Martas
Rinkas iela
16

12

0100 120 0342 007,
0100 120 0342 001

Zvejas iela
27

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka ir
apgrūtinoša
piebraukšana no
Mazsalacas ielas.
Ģimenei īpašums
ir piederējis
vairāk nekā 100
gadus vienā
adresē.
Adresācijas
objektam galvenā
piebraukšana ir
organizēta no
Vecāķu
prospekta.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
minētajā adresē
atrodas jaunbūve,
kurai ir lūgums
izdalīt atsevišķu
adresi. Martas
Rinkas iela ir ar
pārrāvumu un
atrodas pilnīgi
atsevišķi no
pārējās Martas
Rinkas ielas. Lūdz
izskatīt iespēju
šim ielas
fragmentam
piešķirt atsevišķu
ielas nosaukumu
vai arī adresi
piešķirt no
Sniedzes ielas, no
kuras ir piekļuve
šai teritorijai.
Respondents
norāda, ka šobrīd
atstājot ielas
nosaukumu rodas
problēmas,
piemēram, piekļūt
ātrajai palīdzībai,
kas sākotnēji
ierodas pavisam
citur.
Respondents lūdz
adresi Zvejas iela
27 saglabāt ēkai
ar kadastra
9

Būvvalde norāda, ka šobrīd abām
dzīvojamajām ēkām ir viena adrese,
kas ir pretrunā Adresācijas noteikumu
6.1.apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adreses
nedrīkst atkārtoties.
Tā kā apsekojot ēku ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 0090 002 dabā
tika konstatēts, ka tai ir izbūvēta
nobrauktu uz Mazsalacas ielu, kā arī
to, ka Adresācijas noteikumu
21.punkts nosaka, ka ēkai numuru
piešķir saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt, tad
secināms, ka ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 0090 002
maināma adrese no Vecāķu prospekts
70 uz Mazsalacas iela 3.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir atzīstams par nepamatotu.

Šobrīd Martas Rinkas iela sastāv no
diviem atsevišķiem posmiem.
Respondents vēlas, lai vienam no
Martas Rinkas ielas posmiem piešķir
citu nosaukumu, bet atbilstoši
Adresācijas noteikumu 11.punktam
ielas nosaukumu piešķir pašvaldības
dome. Attiecīgi pastāvot jaunam ielas
nosaukumam Būvvalde piesaistītu ēku
adrešu numurus jaunizveidotajam ielas
nosaukumam, taču šobrīd Būvvalde
ņems vērā respondenta lūgumu un ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 111
0505 005 piešķirs adresi Martas
Rinkas iela 18.
Būvvalde norāda, ka gadījumā, ja
Martas Rinkas ielas posmam tiks
piešķirts jauns ielas nosaukums, tad
adresācija tiks pārskatīta.
Papildus Būvvalde norāda, adresācija
no Sniedzes ielas nav iespējama, jo tā
ir pretrunā Adresācijas noteikumu
21.punktam, kas nosaka, ka ēku
numurus piešķir no tuvākās ielas, taču
šajā gadījumā tuvākā iela no kuras
piekļūst pie adresācijas objektiem ir
Martas Rinkas iela.
Personas viedoklis ir daļēji ņemts vērā.

Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu
nodalījumam Nr.100000071531 uz
lēmuma pieņemšanas brīdi īpašuma

apzīmējumu 0100
120 0342 007.

13

14

0100 113 0292 005

0100 111 0923 001

Emmas
iela 45

Respondents
norāda, ka ir pret
adreses maiņu.

Atlantijas
iela 27

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka būs
jāveic visas ārējās
dokumentācijas
pārformēšana,
sertifikātu, atļauju
atjaunošana,
iekšējās
dokumentācijas
atjaunošana,
korespondences
sūtījumu
apgrūtināšana.
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tiesības uz īpašumu, kurā ietilpst
adresācijas objekti pieder
respondentam.
Adresācijas noteikumu 6.1.
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu
atkārtošanos, Būvvalde veiks adreses
maiņu ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 120 0342 001 uz Zvejas iela
27A, bet ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 120 0342 007 adrese netiks
mainīta.
Ņemot vērā augstāk minēto personas
viedoklis ir ņemts vērā.
Dokumentu juridiskā spēka likuma
4. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
dokumentā jāiekļauj dokumenta autora
nosaukumu, dokumenta datumu un
parakstu.
Ņemot vērā, ka iesniegtais dokuments
nav parakstīts, tajā nav norādīts
dokumenta autors, tad tai nav juridiskā
spēka.
Līdz ar iepriekš minēto, personas
izteiktais viedoklis nav vērtējams un ir
noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 21.punkts
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt. Tuvākā
iela, no kuras var piekļūt pie ēkas ar
kadastra apzīmējumu 0100 111 0923
001 ir Birztalu iela. Līdz ar to ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 111 0923
001 tiks mainīta adrese no Atlantijas
iela 27 uz Birztalu iela 6B.
Adresācijas noteikumu
34. punkts nosaka, ja adresācijas
objekta numurs oficiāli mainīts, kā arī
ja precizēta pieraksta forma atbilstoši
noteikumu prasībām, iepriekšējais
numurs juridiski ir identisks jaunajam
vai precizētajam numuram, tad pēc
adreses maiņas vai pieraksta formas
precizēšanas lieto jauno numuru.
Tādējādi, 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 vai ja to pieprasa
normatīvo aktu prasības, bet attiecībā
uz zemesgrāmatu apliecībām īpašuma
unikālais identifikators ir kadastra
numurs, un tas nemainās un adrešu
maiņa neietekmē īpašuma piederības
jautājumus.
Papildus Būvvalde norāda, ka adrešu
maiņa ir nepieciešama arī tādēļ, ka
pastāv adrešu atkārtošanās, proti,
adrese Atlantijas iela 27 ir vairāk kā
vienam adresācijas objektam, kas ir
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0100 120 2553

Veiksmes
iela 9

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
adreses maiņa
rezultātā tiks
nodarīti materiālie
zaudējumi un
radītas neērtības,
informējot puses,
ar kurām
respondentam ir
līgumiskas
attiecības.
Respondents
norāda, ka, ja
sākotnēji adrese
tika piešķirta
kļūdaini, tad
izdevumi sakarā
ar adreses maiņu
būtu jāsedz
pilsētai.
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pretrunā ar Adresācijas noteikumu
6.1.apakšpunktu.
Ņemot vērā augstāk minēto personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresi Veiksmes iela 9 plānots mainīt
nepareizi pastāvošas adrešu numuru
secības dēļ, atbilstoši Adresācijas
noteikumu 19.1. apakšpunktam, kurš
nosaka, ka pilsētās un ciemos zemes
vienību un ēku numurus piešķir šādā
kārtībā: teritorijās, kur ir izveidotas
ielas – no ielas sākuma augošā secībā
virzienā no apdzīvotās vietas centra uz
nomali.
Adrese, kura piešķirta ir spēkā līdz
brīdim, kad tā tiek likvidēta vai
mainīta. Likumdevējs pašvaldībai ir
noteicis pienākumu veidot adresāciju
pilsētas teritorijā, jo atbilstoši
Adresācijas noteikumu 6.2.
apakšpunkta prasībām katram
adresācijas objektam ir jāpiešķir
adrese, tāpat adresācijas objektiem
piešķirtās adreses pašvaldībai ir
tiesības mainīt, lai tiktu nodrošināta
vienotām prasībām atbilstoša
adresācija pilsētas teritorijā.
Piedāvātā adrešu maiņa atbilstoši
03.11.2015. Latvijas Republikas
oficiālajā laikrakstā publicētajam
Būvvaldes 30.10.2015. lēmumam Nr.
BV-15-107-ls „Par publiskās
apspriešanas rīkošanu zemes vienību
un ēku adrešu maiņai un piešķiršanai
Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un
Vecmīlgrāvja apkaimē” ir vērsta uz
būtisku sabiedrības interešu ievērošanu
un iespēju nodrošināt pilsētas vidē
iespējas nekļūdīgi orientēties.
Būvvaldes ieskatā sabiedrības intereses
ir vērtējamas augstāk par atsevišķu
tiesību subjektu interesēm. Nav
pieļaujams, ka adresācijas objektiem
piešķirtie adrešu numuri neiet secīgi
pieaugošā virzienā, tāpat arī nav
pieļaujams, ka adresācijas sistēmas
ietvaros esošas adreses pēc
piešķiršanas nav maināmas. Gadījumā,
ja mainās faktiskie vai tiesiskie
apstākļi, kas ietekmē adresācijas
objektam piešķiramo adresi,
pašvaldībai ir jānodrošina adekvāta
adrešu maiņa.
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
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0100 120 1500,
0100 120 1500 002,
0100 120 1500 003,
0100 120 1500 006

0100 120 0597 001

Albatrosu
iela 1B

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
galvenā
piebraukšana
adresācijas
objektam ir no
Albatrosu ielas,
kā arī to, ka
adresē Albatrosu
iela 1B ir
reģistrēta gan
zeme, gan
dzīvojamā māja,
gan baseins, gan
saimniecības ēka,
gan arī
uzņēmums. Tādēļ
respondents
kategoriski
nepiekrīt adreses
maiņai, jo tai līdzi
sekos ļoti daudz
dokumentu
pārreģistrācija gan
Valsts zemes
dienestā, gan
Uzņēmumu
reģistrā. Tas
prasīs gan laiku,
gan naudu.

Veiksmes
iela 27A

Adreses maiņu
neatbalsta, jo
pieeja īpašumam
ir arī no Veiksmes
ielas, ne tikai no
Albatrosu ielas.
Piekrīt mainīt
īpašuma adresi,
12

izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Neviens
normatīvais akts nenosaka pašvaldībai
pienākumu segt finansiālos izdevumus,
kas rodas iedzīvotājiem vienotas
adresācijas sistēmas ieviešanas sakarā,
kas noteikta ar Adresācijas
noteikumiem.
Respondenta izteiktie argumenti ir
noraidāmi kā nepamatoti un nav
ņemami vērā.
Būvvalde norāda, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 21.punktam
adresācijas objektiem adresi piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras var
piekļūt adresācijas objektam. Vadoties
no lietas faktiskajiem apstākļiem, ir
konstatējams, ka piekļuve pie zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 0100
120 1500 un uz tās esošajām ēkām ir
iespējama vienīgi no Mazās Albatrosu
ielas, nevis no Albatrosu ielas. Starp
respondentam piederošo zemes vienību
(kad.apz. 0100 120 1500) un
Albatrosu ielu atrodas zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 0100 120
2384, kas pieder citai personai, līdz ar
to ne zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 1500, ne uz tās
esošajām ēkām nav iespējams piekļūt
no Albatrosu ielas un līdz ar to nav
iespējams saglabāt adresi no tās.
Tādējādi respondenta īpašumā
esošajiem adresācijas objektiem adrese
tiks piesaistīta Mazajai Albatrosu ielai.
Atbilstoši Civillikuma 863. panta
prasībām personai, kas bauda vai vēlas
baudīt kādas lietas labumus, tam arī
jānes ar šo lietu saistītie pienākumi, kā
arī trešās personas šai lietai vai tās dēļ
taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma
īpašniekam tāpat arī uzņēmumam, kas
darbojas nekustamajā īpašumā, kuram
ir veikta adreses maiņa pēc adreses
maiņas, ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem.
Būvvalde norāda, ka komersantiem
Uzņēmumu reģistrā adreses nomaiņa ir
jāveic pašiem, taču valsts nodeva, ja
adrese reģistrā tiek mainīta atsaucoties
uz būvvaldes lēmumu, nav jāmaksā.
Ņemot vērā augstāk minēto,
respondenta viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka adreses maiņa
zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 0597 un
dzīvojamai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 0597 001 bija
paredzēta pamatojoties uz Adresācijas
noteikumu 21.punktu, kas nosaka, ka
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir
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piemēram, uz
Veiksmes iela 29.
Norāda, ka mainot
adresi, būs
jāmaina visi
dokumenti, kuros
norādīta īpašuma
adrese, tāpēc šajā
gadījumā nebūtu
korekti minēt
nepieciešamību
mainīt
dokumentus un ar
to saistītās
izmaksas kā
iemeslu nemainīt
adresi, tomēr
adrese Veiksmes
iela respondentam
ir saistīta ar
sevišķu personīgo
nozīmi kā dzimtas
īpašuma adrese,
tāpēc kategoriski
iebilst pret
priekšlikumu
mainīt to uz
Albatrosu ielu.
Norāda, ka
galvenā
piebraukšana
objektam tiek
organizēta no
Albatrosu ielas.
Adresācijas maiņu
neatbalsta tāpēc,
ka apmierina
esošā adrese, īpaši
personīgi patīk
adreses nozīme,
turklāt
nekustamajam
īpašumam ir
pieeja no
Veiksmes ielas,
tādejādi tā nav
pretrunā ar
Adresācijas
noteikumiem.
Nekustamais
īpašums atrodas
vienādā attālumā
no abām ielām, lai
gan lielākā tā daļa
atrodas pret
Veiksmes ielu.
Norāda, ka nav
grūtības
respondentam
piederošo
nekustamo
īpašumu atrast
esošajā adresē,
13

ielas, apbūvei paredzētai zemes
vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt. Izvērtējot
pieejamos kartogrāfiskos materiālus,
Būvvalde secināja, ka piebraukšana pie
augstāk minētajiem adresācijas
objektiem tiek organizēta no Albatrosu
ielas, kā aptaujas anketās norāda arī
respondenti, tādēļ atbilstoši
Adresācijas noteikumu 21.punktam,
adrese ir maināma no Veiksmes iela
27A uz Albatrosu iela 13.
Respondentu norādītais fakts, ka
vienlaicīgi piebraukšana iespējama arī
no Veiksmes ielas, neatbilst patiesībai
– no Veiksmes ielas īpašumam
iespējams piekļūt tikai pa iemītu
taciņu, kura nav labiekārtota. Būvvalde
norāda, ka gan no Albatrosu ielas, gan
no Veiksmes ielas īpašumam
iespējams piekļūt tikai šķērsojot citām
privātpersonām piederošus īpašumus,
kā arī to, ka respondenti Būvvaldei nav
iesnieguši dokumentus, kas apliecinātu
ceļa servitūta nodibināšu, kas
apliecinātu piekļuvi no Albatrosu ielas
vai no Veiksmes ielas. Ņemot vērā
augstāk minēto, Būvvaldei ir pamats
uzskatīt, ka šobrīd īpašumam nav
nodrošināta tiesiska piekļūšana.
Būvvalde paskaidro, ka, ņemot vērā
šobrīd organizēto piebraukšanu
adresācijas objektiem, adrese būtu
maināma uz Albatrosu iela 13, tomēr
ņemot vērā arī faktu, ka šobrīd
adresācijas objektiem nav tiesiskas
piekļūšanas ne no vienas ielas, tad
adreses maiņa ir atliekama līdz brīdim,
kad tiks nodibināts ceļa servitūts, lai
izslēgtu iespēju, ka adrese būtu
jāmaina atkārtoti.
Ņemot vērā augstāk minēto, personu
viedoklis ir ņemts vērā, tomēr adreses
atbilstība Adresācijas noteikumiem ir
pārskatāma vēlāk, kad īpašnieki
sakārtos piekļuves jautājumu savam
īpašumam.

vienlaikus
neiebilstu, ja tiktu
mainīts adreses
numurs,
piemēram, uz
Veiksmes iela 29,
lai izvairītos no
tā, ka īpašums
tiek jaukts ar
nekustamo
īpašumu, kas
atrodas Veiksmes
ielā 27. Atkārtoti
vērš uzmanību, ka
nekustamajam
īpašumam ir
pieeja gan no
Veiksmes ielas,
gan no Albatrosu
ielas. Turklāt
šobrīd
nekustamajam
īpašumam nav
noteikts konkrēts
piebraucamais
ceļš un pašlaik
tiek lietots
vēsturiski
izveidojies ceļš,
kas faktiski šķērso
vairākus citiem
īpašniekiem
piederošus zemes
gabalus. Tādejādi
ir pilnīgi
iespējams, ka,
nevienojoties ar
šiem zemes
īpašniekiem par
ceļa servitūtu,
izveidojas
situācija, ka
respondentu
nekustamajam
īpašumam
piebraucamais
ceļš tiks noteikts
no Veiksmes
ielas, tādejādi
mainītā adrese
būtu neatbilstoša
faktiskajai
situācijai. Lūdz
ņemt vērā, ka
respondenti
nekādā gadījumā
nepiekrīt adreses
maiņai uz
Albatrosu iela 13,
piekristu tikai
numerācijas
maiņai.
Respondenti
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0100 120 0259 002

0100 120 1155 004

Treiliņu
iela 15

Attekas
iela 12

norāda, ka
esošajai adresei ir
īpaša, personīga
nozīme, jo tas ir
dzimtas īpašums,
tādejādi, mainot
adresi, tiek
ietekmēta
īpašuma
personīgā vērtība.
Norāda, ka
galvenā
piebraukšana
objektam tiek
organizēta no
Albatrosu un
Veiksmes ielas.
Adresācijas maiņu
atbalsta. Norāda,
ka galvenā
piebraukšana
adresācijas
objektam ir no
Attekas ielas un
ka vēsturiskā
objekta adrese ir
Attekas iela 16.
Vēlas saglabāt
vēsturisko adresi Attekas iela 16,
kura sākotnēji tika
piešķirta zemes
gabalam (grupa
120, grunts 259).
Respondents lūdz
rast iespēju
piešķirt adreses
Nr.16 no Attekas
ielas saimniecības
ēkai - garāžai, jo
tā šobrīd
funkcionāli ir
patstāvīga un uz
ēkas ir uzstādīta
adreses numura
zīme.
Respondents
atbalsta adreses
piešķiršanu otrai
mājai īpašumā,
taču tā, lai tas
būtu visoptimālāk
gan sabiedrībai,
gan īpašniekam.
Ierosina ēkai ar
kadastra
apzīmējumu 0100
120 1155 004
piešķirt adresi
Attekas iela 12A.
Ar prieku atdotu
domāto adresi
Attekas iela 14
15

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 9. punktam, ja
apbūvei paredzētajai zemes vienībai
adrese ir piešķirta, tad pirmajai ēkai (ar
to funkcionāli saistītajām ēkām), kas
uz tās tiek būvēta, saglabā zemes
vienībai piešķirto adresi, bet katrai
nākamajai ēkai (ar to funkcionāli
saistītajām ēkām), kas tiek būvēta uz
zemes vienības un kas nav funkcionāli
saistīta ar pirmo ēku, piešķir jaunu
adresi. Ņemot vērā respondenta
norādīto faktu, ka ēka ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 0259 002
(saimniecības ēka-garāža) ir
funkcionāli patstāvīga ēka, tad adrese
šai ēkai ir jāpiešķir. Līdz ar to ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 120 0259
002 tiks piešķirta adrese Attekas iela
16.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktais viedoklis ir ņemts vērā.

Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas
noteikumu 6.1.apakšpunkts nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties, līdz ar to viena
dzīvokļa mājai ar kadastra apzīmējumu
0100 120 1155 004 tika piedāvāta
adreses maiņa no Attekas iela 12 uz
Attekas iela 14. Ņemot vērā
respondenta izteikto vēlmi augstāk
minētajai ēkai adresi mainīt uz Attekas
iela 12A vai 12B un to, ka Adresācijas
noteikumu 20.1.apkšpunkts nosaka, ka,
lai izvairītos no iepriekš piešķirtu
numuru atkārtošanās, zemes vienības
un ēkas numuru papildina ar latviešu
alfabēta lielo burtu (bez diakritiskām
zīmēm), tad ir iespējams šai ēkai

kaimiņiem blakus,
kam rosināts
atņemt adresi
Attekas iela 12A,
bet piešķirt
Attekas iela 16.
Uzskata, ka
pārskatāmāk būtu,
ja ielas malā
adreses būtu pēc
kārtas: 12 14
16, nevis 12
16. Lūdz piešķirt
sētā esošajai
mājai adresi
Attekas iela 12A.
Ja kategoriski nav
iespējams atdot
respondentam
adresi Attekas iela
12A, tad ierosina
piešķirt adresi
Attekas iela 12B,
tomēr tad jautā –
kam tiks dota
adrese Attekas
iela 12A?

22

0100 120 0266 001

Treiliņu
iela 25

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
īpašums atrodas
Ipalas un Treiliņu
ielas krustojumā.
Ipalas iela sākas
no Mangaļu
prospekta un iet
līdz Tilaudu ielai,
tad pārtrūkst un
tad parādās neliels
gabaliņš no
Treiliņu ielas. Dot
adresi pārtrauktā
ielā neatbilst
noteikumiem.
Nevarēs atrast
māju pēc Ipalas
ielas.
16

nepiešķirt adreses numuru 14, bet gan
papildināt numuru 12 ar latviešu
alfabēta lielo burtu.
Šobrīd Valsts adrešu reģistrā adrese
Attekas iela 12A jau ir reģistrēta, līdz
ar to arī tad, ja šobrīd esošā adrese
Attekas iela 12A tiktu mainīta, tad tā
netiktu piešķirta ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 1155 004, jo
iepriekš lietotas adreses nepiešķiršana,
vienlaicīgi mainot adreses, ir
lietderīga, lai mazinātu un pilnībā
novērstu iespējamību nepareizi
piegādāt pasta sūtījumus. Būvvalde
paskaidro, ka iepriekš lietotu adrešu
numuru atkārtota piešķiršana citam
adresācijas objektam ir apzināta un
saistīta ar pašvaldības vēlēšanos
mazināt grūtības, kas radīsies adrešu
lietotājiem pārejas posmā, kamēr tiks
sākta lietot jaunā piešķirtā adrese.
Turklāt ņemot vērā to, ka par adrešu
maiņu nav saņemts viedoklis no
adresācijas objekta ar adresi Attekas
iela 12A īpašnieka, tad Būvvalde ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 120
1155 004 piešķirs adresi Attekas iela
12B, lai neradītu grūtības nevienam no
īpašniekiem.
Ņemot vērā respondenta izteikto vēlmi
par adreses maiņu uz Attekas iela 12B,
ko iespējams realizēt, tad Būvvalde
paskaidro, ka adresi Attekas iela 12A
nav nepieciešams mainīt, jo tā atbildīs
Adresācijas noteikumu
19.1.apakšpunktam, tādējādi adrese
Attekas iela 12A tiks saglabāta ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 120 0282
001 un zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 0282.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktais viedoklis ir ņemts vērā daļēji.
Būvvalde norāda, ka ēka ar kadastra
apzīmēju 0100 120 0266 001 atrodas
uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 0266, kura
neatrodas Ipalas un Treiliņu ielas
krustojumā. Starp šo zemes vienību un
Treiliņu ielu atrodas zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 0100 120 1330.
Adresācijas noteikumu
2.10.apakšpunkts nosaka, ka
adresācijas objekts ir apbūvei
paredzēta zemes vienība, līdz ar to
abas augstāk minētās zemes vienības ir
adresācijas objekti. Savukārt
Adresācijas noteikumu 21.punkts
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt. Tādējādi
zemes vienībai bez adreses ar kadastra

apzīmējumu 0100 120 1330, kas
atrodas Ipalas un Treiliņu ielas
krustojumā, ir iespējams piešķirt adresi
no Treiliņu ielas, savukārt zemes
vienībai ar adresi Treiliņu iela 25
(kadastra apzīmējums 0100 120 0266)
nav iespējams saglabāt adresi no
Treiliņu ielas, jo tā neatrodas pie šīs
ielas.
Adresācijas noteikumu
9.1.apakšpunkts paredz, ka, ja apbūvei
paredzētajai zemes vienībai adrese ir
piešķirta, tad pirmajai ēkai (ar to
funkcionāli saistītajām ēkām), kas uz
tās tiek būvēta, saglabā zemes vienībai
piešķirto adresi. Tā kā zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 0100 120
0266 nav iespējams saglabāt Treiliņu
ielas adresi, tad arī dzīvojamai ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 120 0266
001 ir jāmaina adrese, lai adreses
atbilstu Adresācijas noteikumu
9.1.apakšpunktam.
Līdz ar to, lai ievērotu normatīvo aktu
prasības, augstāk minētās adreses nav
iespējams saglabāt. Tomēr respondenta
norādītais fakts, ka Ipalas iela sākas no
Mangaļu prospekta un iet līdz Tilaudu
ielai, tad pārtrūkst un tad parādās
neliels gabaliņš no Treiliņu ielas, ir
vērā ņemams, jo adrešu piešķiršana no
Ipalas ielas šajā atsevišķajā ielas
posmā nenodrošinātu viennozīmīgu
adresācijas objektu atrašanu apvidū.
Nepārprotami efektīvu adresāciju
nodrošinātu vienīgi jauna ielas
nosaukuma piešķiršana atsevišķajam
Ipalas ielas posmam. Tādējādi tiktu
sasniegts adresācijas sistēmas
noteiktais mērķis un nodrošināta
viennozīmīga, ātri uztverama un
efektīva adresācija.
Vērtējot teritorijas attīstību Būvvalde
saskata iespēju risināt adresācijas
jautājumus arī vēlāk, jo vienotas
adresācijas sistēmas izveide Rīgas
pilsētā ir pašvaldībai pastāvīgi noteikta
autonoma funkcija, kas realizējama
mērķtiecīgi, efektīvas adresācijas
sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā.
Gadījumā, ja Būvvalde šobrīd veiktu
adrešu maiņu ēkai un zemei, lai
nodrošinātu adrešu atbilstību
normatīvo aktu prasībām, tad adrešu
maiņa tiktu veikta divas reizes, kas nav
labvēlīgi personām, līdz ar to
Būvvalde saskata sabiedrības
ieguvumu šobrīd nemainīt ēku adrešu
numurus. Būvvaldes ieskatā pastāvošie
lietas apstākļi norāda uz
nepieciešamību atlikt adrešu maiņas
jautājuma izskatīšanu un veikt to
vienlaicīgi ar izmaiņām ielu
17

23

24

25

0100 120 1234 001

0100 120 1363,
0100 120 2653,
0100 120 2654,
0100 120 2655

0100 120 1636 002,
0100 120 1636 001,
0100 120 1640 038,
0100 120 2027 001

Veiksmes
iela 4B

Bez
adreses

Audupes
iela 15/17

Kategoriski
nepiekrīt adreses
maiņai. Lūdz rast
iespēju pārtraukt
adreses maiņu
privātīpašumam
ar kadastra
apzīmējumu 0100
120 1234 001.

Adresācijas maiņu
atbalsta. Sakarā ar
zemes vienību
plānoto apbūvi, kā
arī ierosināto
publisko
apspriešanu par
adrešu piešķiršanu
Vecdaugavas
apkaimē lūdz
piešķirt
minētajām zemes
vienībām adreses.
Adresācijas maiņu
atbalsta.
Respondents
norāda, ka šiem
adresācijas
objektiem galvenā
piebraukšana ir no
Albatrosu ielas.
Regulāri pēc
navigācijas uz
Audupes ielu (19,
22 u.t.t.) brauc
takši,
privātpersonas,
smagās
automašīnas,
kurām nav kur
apgriezties
iebraucot mazajās
ielās, meklējot
Audupes ielu
15/17. Adrešu
18

nosaukumos.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatos,
bet adrešu maiņa ir veicama vēlāk.
Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas
noteikumu 21. punkts nosaka, ka
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir
ielas, apbūvei paredzētai zemes
vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt.
Pēc Būvvaldes rīcībā esošajiem
kartogrāfiskajiem materiāliem un
objektu apsekošanas dabā, ir secināms,
ka tuvākā iela, no kuras adresācijas
objektiem ir iespējams piekļūt, ir
Bākas iela. Tādējādi respondenta
lūgums nav izpildāms, jo tas ir
pretrunā normatīvo aktu prasībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto Būvvalde
paskaidro, ka ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 1234 001 un
zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 1234 tiks
mainīta adrese no Veiksmes iela 4B uz
Bākas iela 1.
Personas izteiktais viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.
Ņemot vērā, ka zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 0100 120
1363, 0100 120 2653, 0100 120 2654
un 0100 120 2655 atbilstoši
Adresācijas noteikumu
2.10.apakšpunktam ir adresācijas
objekti, tad Būvvalde ņems vērā
personas izteikto lūgumu un
minētajām zemes vienībām piešķirs
adreses atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Būvvalde pateicas par sniegto viedokli
un atbalstu adresācijas sakārtošanas
projektam, kura mērķis ir adresācijas
sakārtošana Rīgas pilsētā, lai tā atbilstu
Adresācijas noteikumiem, 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.
Būvvalde paskaidro, ka adresācijas
objektiem ar kadastra apzīmējumiem
01001201636002, 0100 120 1636 001,
0100 120 1640 038 un 0100 120 2027
001 adreses tiks mainītas atbilstoši
Adresācijas noteikumu 21. punktam,
jo, kā norāda arī respondents, augstāk
minētajiem adresācijas objektiem no
Audupes ielas nav iespējams piekļūt.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
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0100 120 1636 002,
0100 120 1613 003,
0100 120 1636 001,
0100 120 1633 019,
0100 120 1633 026

Audupes
iela 15/17

maiņa šiem
objektiem
atvieglotu
ikdienas
skaidrošanu, kā
nokļūt uz
Audupes 15/17,
kas ne tuvu nav
blakus. Smagās
automašīnas, kas
brauc uz AS
„Gamma A”, ik
pa laikam iestieg
un, mainot
adreses, vairs
nevajadzēs traucēt
Audupes ielas
iedzīvotāju
ikdienu ar
skaidrošanos un
palīdzības
meklēšanu.
Adrešu maiņu
neatbalsta.
Respondents
norāda, ka ēkas ar
kadastra
apzīmējumiem
0100 120 1636
002, 0100
120 1613 003,
0100 120 1636
001, 0100
120 1633 019 un
0100 120 1633
026 ir funkcionāli
saistītas ēkas, kam
saskaņā ar
Adresācijas
noteikumu
9.punktu ir
piešķirama viena
adrese. Augstāk
minētās ēkas
šobrīd ir
funkcionāli
saistītas zivju
konservu
ražošanas
uzņēmuma
ražošanas ēkas un
palīgēkas, kas
nodrošina vienotu
saimnieciskās
darbības
uzdevumu:
konservu kārbu
un zivju konservu
ražošanu.
Respondents
norāda, ka
atsevišķu adrešu
piešķiršana šīm
19

viedoklis ir ņemts vērā.

Respondents norāda, ka ēkas (0100
120 1636 002 (zivju pārstrādes cehs),
0100 120 1613 003 (zivju pārstrādes
cehs), 0100 120 1636 001 (kuģu
remontdarbnīca), 0100 120 1633 019
(administratīvā ēka) un 0100 120 1633
026 (mehāniskā darbnīca)) ir
funkcionāli saistītas ražošanas ēkas un
palīgēkas, kas nodrošina vienotu
saimnieciskās darbības uzdevumu:
konservu kārbu un zivju konservu
ražošanu, kā arī lūdz augstāk
minētajām ēkām piešķirt vienu, kopēju
adresi Traleru iela 30.
Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas
noteikumu 2.9. apakšpunkts nosaka, ka
adresācijas objekts ir dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai
publiskai darbībai paredzēta ēka vai
reāli nodalīta ēkas daļa, 6.1.
apakšpunkts nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties, savukārt 10.
punkts nosaka, ja uz zemes vienības
atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas
ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu
adresi, bet zemes vienībai nosaka
adresi, kas piešķirta vienai no ēkām,
kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai
ēka un zemes vienība ir viena
īpašnieka vai vairāku īpašnieku
īpašumā (valdījumā). Tādējādi, lai
adresācija atbilstu normatīvo aktu
prasībām, Būvvalde bija paredzējusi
adrešu maiņu augstāk minētajiem
objektiem, jo Būvvaldes rīcībā nebija
informācijas vai dokumenti, kas
apliecinātu ēku funkcionālo saistību.
Ņemot vērā respondenta sniegto
informāciju par ēku savstarpējo
funkcionālo saistību, Būvvalde saskata

ēkām apgrūtinās
un sarežģīs
pārtikas aprites
likuma un Eiropas
kopienas
direktīvas EK
2000/13 prasību
izpildi par
pārtikas produktu
ražošanas
uzraudzību, kurā
galvenais
uzņēmuma
identifikācijas
kods ir uzņēmuma
(ražotnes) adrese.
Pamatojoties uz
augstāk teikto,
lūdz visām
augstāk
minētajām ēkām
piešķirt vienu,
kopēju adresi
Traleru iela 30.
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0100 120 0861,
0100 120 0861 001
un 010 120 0861
002

Plekstes
iela 3

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
Plekstes iela
vēsturiski
sākusies ar nepāra
numuru starp Airu
un Atlantijas ielu,
bet tā vēlāk tika
pagarināta
Atlantijas ielas
otrā pusē virzienā
uz Vecāķu
prospektu ar pāra
numuriem, tādēļ
iespējamā
adresācijas maiņa
izmainītu gan
ielas vēsturisko
sākumu, gan būtu
neloģiski mainīt
numuru no 3 uz
18. Ja tiešām ir
nodoms arī
saglabāt vietu
vēsturisko
izcelsmi, tad
adresei Plekstes
iela 3 māju vārds
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iespēju respondenta īpašumā esošajām
ēkām piešķirt šādas atsevišķas adreses
– administratīvajai ēkai (kad. apz.
0100 120 1633 019) un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām piešķirt
adresi Traleru iela 20, caurlaides ēkai
(kad. apz. 0100 120 1640 038) piešķirt
adresi Albatrosu iela 33, savukārt zivju
pārstrādes cehiem (kad. apz. 0100 120
1636 002 un 0100 120 1613 003) un ar
to funkcionāli saistītajām ēkām
piešķirt adresi Traleru iela 30.
Ņemot vērā iepriekš minēto Būvvalde
paskaidro, ka no iesniegumā
norādītajām ēkām, ir iespējams
nepiešķirt atsevišķas adreses ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 0100 120
1636 002, 0100 120 1613 003, 0100
120 1636 001 un 0100 120 1633 026,
savukārt administratīvajai ēkai (kad.
apz. 0100 120 1633 019) ir piešķirama
atsevišķa adrese.
Tā kā Adresācijas noteikumu
6.6.apakšpunkts nosaka, ka adresācijas
objektu numuros izmanto naturālus
skaitļus, kas pierakstīti ar arābu
cipariem, tad Būvvalde lēmumā
iekļaus visu respondenta īpašumā
esošo ēku, tai skaitā funkcionāli
saistīto palīgēku, adrešu maiņu.
Ņemot vērā augstāk minēto,
respondenta viedoklis ir ņemts vērā
daļēji.
Būvvalde paskaidro, ka, atbilstoši
Adresācijas noteikumu 11.punktam,
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir
ielas, apbūvei paredzētajai zemes
vienībai vai ēkai piešķir numuru ar
piesaisti ielas nosaukumam, bet pilsētu
un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu,
līdz ielu izveidei apbūvei paredzētajai
zemes vienībai vai ēkai saglabā vai
piešķir nosaukumu. Ņemot vērā, ka
šajā teritorijā ir labi attīstīta ceļu
infrastruktūra un ielas ir izbūvētās, tad
nosaukumu adresācijas objektiem
piešķirt nav iespējams, bet adrese ir
jāpiesaista tuvākās ielas nosaukumam.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu
19.1.apakšpunktam un faktiskajai
situācijai, par Plekstes ielas sākumu
var uzskatīt Plekstes ielas galu, kurš
atrodas pie Vecāķu prospekta, līdz ar
to adrese Plekstes iela 3 atrodas
Plekstes ielas beigās un nav augoši
secīga. Lai ievērotu normatīvo aktu
prasības, adresi nav iespējams
saglabāt.
Tomēr respondenta norādītais fakts, ka
Plekstes iela agrāk sākusies pie Airu
ielas, bet vēlāk pagarināta otrpus
Atlantijas ielai, vērš Būvvaldes
uzmanību uz to, ka Plekstes iela

ir bijis "Vizbuļi",
tad šādām
izmaiņām saskatu
reālāku
pamatojumu,
nevis neloģisku
numerācijas
maiņu.
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0100 112 0049

29

Vecmīlgrāvja 1.
līnija 28

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka tas
absolūti nav
nepieciešams, jo
sarežģī cilvēkiem
pieeju dažādiem
pakalpojumiem.
Adreses
sadalīšana ir
pilnīgs absurds.
Jebkāda vesela
sadalīšana pa
sīkdaļām vienmēr
rada problēmas.
Liela daļa mājas
iedzīvotāju ir pret.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka būs
nepieciešama
naudu un laiks
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faktiski atrodas divos nesavienotos
posmos, tādējādi adrešu piešķiršana no
Plekstes ielas abos ielas posmos
nenodrošinātu viennozīmīgu
adresācijas objektu atrašanu apvidū.
Nepārprotami efektīvu adresāciju
nodrošinātu vienīgi jauna ielas
nosaukuma piešķiršana vienam no
Plekstes ielas posmiem. Tādējādi tiktu
sasniegts adresācijas sistēmas
noteiktais mērķis un nodrošināta
viennozīmīga, ātri uztverama un
efektīva adresācija.
Vērtējot teritorijas attīstību Būvvalde
saskata iespēju risināt adresācijas
jautājumus arī vēlāk, jo vienotas
adresācijas sistēmas izveide Rīgas
pilsētā ir pašvaldībai pastāvīgi noteikta
autonoma funkcija, kas realizējama
mērķtiecīgi, efektīvas adresācijas
sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā.
Gadījumā, ja Būvvalde šobrīd veiktu
adrešu maiņu adresācijas objektiem ar
adresi Plekstes iela 3, lai nodrošinātu
adrešu atbilstību normatīvo aktu
prasībām, tad adrešu maiņa, iespējams,
tiktu veikta divas reizes, kas nav
labvēlīgi personām, līdz ar to
Būvvalde saskata sabiedrības
ieguvumu šobrīd nemainīt šo adreses
numuru. Būvvaldes ieskatā pastāvošie
lietas apstākļi norāda uz
nepieciešamību atlikt adrešu maiņas
jautājuma izskatīšanu un veikt to
vienlaicīgi ar izmaiņām ielu
nosaukumos.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatos,
bet adrešu maiņa ir veicama vēlāk.
Būvvalde paskaidro, ka šobrīd adrese
Vecmīlgrāvja 1. līnija 28 ir trīs zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem
0100 112 0049, 0100 112 0046 un
0100 112 0044, taču Adresācijas
noteikumu 6.1.apakšpunkts nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Līdz ar to zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100
112 0049 tiks piešķirta adrese
Vecmīlgrāvja 1. līnija 28B, bet zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100
112 0046 tiks piešķirta adrese
Vecmīlgrāvja 1.līnija 28A.
Būvvalde papildus norāda, ka ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 112 0046
001 adrese netiek mainīta.
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

dokumentu
maiņai, kā arī to,
ka bez adreses
maiņas var lietot
atsevišķus
kadastra numurus.
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0100 112 003 001

Vecmīlgrāvja
1.līnija 12

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka māja
ir nopirkta kredītā
un var sanākt
mainīt bankas
dokumentus,
tāpēc respondents
kategoriski ir pret
adreses maiņu.
Norāda, ka
galvenā
piebraukšana ir no
Vecmīlgrāvja
ielas.

0100 120 1512 001

Piekrastes
iela 1

Nepiekrīt adreses
maiņai no
Piekrastes ielas uz
Traleru 4D, jo tas
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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.
Papildus Būvvalde norāda, ka
normatīvie akti neparedz kā adresi
izmantot kadastra apzīmējumus vai
kadastra numurus.
Ņemot vērā augstāk minēto, personu
viedokļi ir noraidāmi kā nepamatoti.
Adresācijas noteikumu 21.punkts
paredz, ka pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt. Būvvalde
norāda, ka pie ēkas nav piekļuve no
Vecmīlgrāvja 1.līnijas. Tuvākās ielas,
no kurām var piekļūt pie ēkas, ir
Emmas iela un Vecmīlgrāvja iela. Tā
kā respondents norāda, ka galvenā
piebraukšana adresācijas objektam tiek
organizēta no Vecmīlgrāvja ielas, tad
Būvvalde saskata iespēju piešķirt
adresi no šīs ielas. Tādējādi atbilstoši
Adresācijas noteikumu 19.1.
apakšpunktam adrese tiks mainīta no
Vecmīlgrāvja 1.līnija 12 uz
Vecmīlgrāvja iela 4.
Būvvalde paskaidro, ja personas ir
noslēgušas savstarpējus līgumus un
līguma nosacījumi paredz kādas
informācijas maiņas gadījumā obligāti
izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos,
tad pusēm tas ir jādara, tāpat arī
mainoties personu kontaktinformācijai,
ja līgums paredz personām savstarpēji
par to paziņot, tad līdzējiem saistības ir
jāpilda, taču aizbildinājums par
veicamajām darbībām nevar kalpot par
šķērsli Būvvaldei izpildīt Ministru
kabineta noteiktās prasības vienotas
adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas
teritorijā.
Atbilstoši Civillikuma 863. panta
prasībām personai, kas bauda vai vēlas
baudīt kādas lietas labumus, tam arī
jānes ar šo lietu saistītie pienākumi, kā
arī trešās personas šai lietai vai tās dēļ
taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma
īpašniekam tāpat arī uzņēmumam, kas
darbojas nekustamajā īpašumā, kuram
ir veikta adreses maiņa pēc adreses
maiņas, ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem.
Ņemot vērā augstāk minēto personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Civillikuma 863. panta
prasībām personai, kas bauda vai vēlas
baudīt kādas lietas labumus, tam arī
jānes ar šo lietu saistītie pienākumi, kā

radīs sajukumu.
Bet kā galvenais
arguments ir tas,
ka nevēlas liekus
izdevumus
saistībā ar šo
pašvaldības
uzspiesto ielu
nosaukumu
maiņu. Ja reiz
pašvaldība veic
piespiedu adrešu
maiņu, tad lūgums
ir arī rast pašai
pašvaldībai
līdzekļus, par
kuriem arī segt
izdevumus
iedzīvotājiem.
Respondents
uzsver - ja tomēr
Būvvalde uzskata,
ka jāveic adrešu
maiņa, tad lūdz
piešķirt Vižņu
ielas adresi.
Norāda, ka
adreses maiņas
rezultātā
pasliktināsies
finansiālais
stāvoklis.
Uzskata, ka tas
nav likumīgi likt
iedzīvotājiem
maksāt par
pašvaldības
uzspiestu adrešu
maiņu.
Lūdz pamatot ar
likumu normām kāpēc
respondentam,
pašam jāsedz
izdevumi, ja
iniciators ir
pašvaldība.
Lūdz garantēt, lai
pašvaldība sedz
iedzīvotājiem
visus izdevumus,
saistībā ar šo
adrešu maiņu.
Norāda, ka nav
saprotams kā
turpmāk
iespējamie
korespondences
sūtītāji zinās, ka ir
notikusi adrešu
maiņa. Viss
minētais radīs
apjukumu, un
23

arī trešās personas šai lietai vai tās dēļ
taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma
īpašniekam tāpat arī uzņēmumam, kas
darbojas nekustamajā īpašumā, kuram
ir veikta adreses maiņa pēc adreses
maiņas, ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem.
Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu
piegāde tiek veikta ievērojot sekojošas
tiesību normas: Pasta likuma 1.panta
20.punkts nosaka, ka pasta sūtījums ir
adresēts sūtījums galīgajā formā, kādā
pasta komersants to nogādā adresātam.
Sūtījuma izmērs un svars nepārsniedz
šajā likumā un citos normatīvajos
aktos noteikto robežlielumu. Sūtījumu
uzskata par adresētu, ja uz paša
sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma norādīta
sūtījuma saņēmēja adrese. Ministru
kabineta noteikumu Nr.392 Rīgā
2010.gada 27.aprīlī (prot. Nr.21 14.§)
„Noteikumi par kārtību, kādā adresāta
un sūtītāja adrese norādāma uz pasta
sūtījuma” (turpmāk – Pasta noteikumi)
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka adresāta
un sūtītāja adrese šo noteikumu
izpratnē ir pasta sūtījuma adrese, kas
ietver adresāta un sūtītāja adresi, kas
saskaņā ar adresācijas sistēmas
noteikumiem identificē adresāta un
sūtītāja atrašanās vietu. Pasta
noteikumu 13. punktā ir noteikts, ka
adresi uz iekšzemes pasta sūtījuma
raksta saskaņā ar adresācijas sistēmas
noteikumiem, ievērojot adreses
elementu rakstības atbilstību Valsts
adrešu reģistrā reģistrētajai adresei.
Personas norādītās problēmas ar
korespondences saņemšanu nevar
ietekmēt plānoto adrešu maiņu, jo
adreses piešķiršanas un maiņas
prasības nosaka Adresācijas
noteikumi, savukārt adreses lietošana
nav normatīvajos aktos reglamentēta
un personām ir iespējas brīvi izvēlēties
pasta adresi, uz kuru tā vēlās saņemt
pasta sūtījumu.
Būvvalde paskaidro, ka, atbilstoši
Adresācijas noteikumu 21.punktam,
pilsētu teritoriju daļās, kur ir ielas,
apbūvei paredzētai zemes vienībai vai
ēkai numuru piešķir saistībā ar tuvāko
ielu, no kuras attiecīgajā daļā var
nokļūt. Šobrīd tuvākā iela, no kuras
var nokļūt pie adresācijas objekta ar
kadastra apzīmējumu 0100 120 1512
001 ir Traleru iela, līdz ar to atbilstoši
Adresācijas noteikumu
19.1.apakšpunktam tika piedāvāta
adreses maiņa uz Traleru iela 4D, lai
nodrošinātu adrešu numuru augošu

iespējams
adresāta
nesasniegšanu šeit respondents
nedomā valsts
institūcijas, bet
gan privātos
kontaktus un
komersantus.
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0100 113 0292 006,
0100 113 0292 007,
0100 113 0292 008,
0100 113 0292 005

Emmas
iela 45

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka tas būs
laikietilpīgs
process visām
izmaiņām
uzņēmumā. Būs
jāmaina Valsts
ieņēmumu
dienesta izsniegto
naftas produktu
licenci, tabakas
licenci, alkohola
licenci,
jāpārreģistrē
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secību Traleru ielā.
Tomēr respondenta norādītais fakts, ka
pie adresācijas objekta iespējams
piekļūt pa ielas posmu bez nosaukuma,
kas dabā iezīmējas kā Vižņu ielas
turpinājums, ir vērā ņemams. Tomēr
Būvvalde norāda, ka šobrīd Vižņu
ielas atrodas divos nesavienotos ielas
posmos, līdz ar to adrešu piešķiršana
no Vižņu ielas šajā ielas posmā
nenodrošinātu viennozīmīgu
adresācijas objektu atrašanu apvidū.
Nepārprotami efektīvu adresāciju
nodrošinātu vienīgi jauna ielas
nosaukuma piešķiršana vienam no
Vižņu ielas posmiem. Tādējādi tiktu
sasniegts adresācijas sistēmas
noteiktais mērķis un nodrošināta
viennozīmīga, ātri uztverama un
efektīva adresācija.
Vērtējot teritorijas attīstību Būvvalde
saskata iespēju risināt adresācijas
jautājumus arī vēlāk, jo vienotas
adresācijas sistēmas izveide Rīgas
pilsētā ir pašvaldībai pastāvīgi noteikta
autonoma funkcija, kas realizējama
mērķtiecīgi, efektīvas adresācijas
sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā.
Gadījumā, ja Būvvalde šobrīd veiktu
adrešu maiņu adresācijas objektiem ar
adresi Piekrastes iela 1, lai nodrošinātu
adrešu atbilstību normatīvo aktu
prasībām, tad adrešu maiņa, iespējams,
tiktu veikta divas reizes, kas nav
labvēlīgi personām, līdz ar to
Būvvalde saskata sabiedrības
ieguvumu šobrīd nemainīt šo adreses
numuru. Būvvaldes ieskatā pastāvošie
lietas apstākļi norāda uz
nepieciešamību atlikt adrešu maiņas
jautājuma izskatīšanu un veikt to
vienlaicīgi ar izmaiņām ielu
nosaukumos.
Ņemot vērā augstāk minēto,
respondenta izteiktais viedoklis ir
ņemts vērā daļēji, bet adrešu maiņa ir
veicama vēlāk.
Adresācijas noteikumu 21.punkts
paredz, ka pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt.
Tomēr, ņemot vērā to, ka adresācijas
objekts atrodas Emmas ielas un
Vecāķu prospekta krustojumā, tad
adresācija iespējama gan no Emmas
ielas, gan no Vecāķu prospekta.
Ņemot vērā augstāk minēto, Būvvalde
ņems vērā respondenta izteikto
viedokli un nemainīs adresi.
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0100 120 1247

0100 120 0681 001,
0100 120 0682 001,
0100 120 0682,
0100 120 1595

0100 111 0840 004

Zvejas iela
41

Vaduguņu
iela 16,
Vaduguņu
iela 14 un
Ovīšu iela
14

Baltāsbaznīcas
iela 46 k-1

struktūrvienība,
jāpārreģistrējas
Pārtikas un
veterinārajā
dienestā,
jāpārreģistrē
Pārtikas un
veterinārajā
dienestā gāzes
baloni, būs
jāinformē
piegādātāji.
Respondenti
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
iebrauktuve un
ieejas vārti
atrodas no Zvejas
ielas, garāža ir no
Zvejas ielas.
Iebrauktuves
ierīkošana no
Ciņu ielas nav
iespējama, jo
visas
komunikācijas
atrodas un ir
izbūvētas no Ciņu
ielas.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka pret
Vaduguņu ielu ir
vērsta ēkas
galvenā fasāde, kā
arī organizēta
piekļūšana pie
ēkas. Vaduguņu
iela ir asfaltēta un
apgaismota, kā arī
ziemas laikā tā
tiek attīrīta no
sniega.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka ēka
atrodas pagalmā,
kur visus ēku
adreses ir ar ielas
nosaukumu
Baltāsbaznīcas
iela. Galvenā
piebraukšana
notiek no
Baltāsbaznīcas
ielas caur
Gliemežu ielu.
Respondents
piedāvā atstāt
esošo adresi
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Adresācijas objekts atrodas krustojumā
starp Ciņu ielu un Zvejas ielu.
Adresācijas noteikumu 21.punkts
paredz, ka pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt, taču tā kā
respondenti norāda, ka piekļuve tiek
organizēta tikai no Zvejas ielas, tad
adresācijas objektam tiks saglabāta
adrese Zvejas iela 41.
Respondentu viedoklis ir ņemts vērā.

Ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 120
0681 001 atrodas krustojumā starp
Ovīšu ielu un Vaduguņu ielu.
Adresācijas noteikumu 21.punkts
paredz, ka pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt, taču tā kā
respondenti norāda, ka piekļuve tiek
organizēta no Vaduguņu ielas, tad
adresācijas objektam tiks saglabāta
adrese Vaduguņu iela 16.
Respondentu viedoklis ir ņemts vērā.

Adresācijas noteikumu 21.punkts
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt. Tuvākā un
vienīgā iela, no kuras var piekļūt pie
ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 111
0840 004 ir Gliemežu iela, ko norāda
arī pats respondents.
Ņemot vērā augstāk minēto,
respondenta viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.

Baltāsbaznīcas
iela 46 k-1 un
pārejās blakus
garāžu adreses
nodēvēt
Baltāsbaznīcas
iela 46 k-2,
Baltāsbaznīcas
iela 46 k-3.
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0100 111 0840 004

Baltāsbaznīcas
iela 44/46

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
“patreizējā adrese
atrodas piešķirtam
pamatprincipam”,
ēka atrodas
Baltāsbaznīcas
ielā 44/46
pagalmā, jauna
iela nav izbūvēta,
ielas nosaukums
nav mainīts, pārāk
sarežģīts
nosaukums
Gliemežu iela 2 k1.

Baltāsbaznīcas
iela 44/46

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka tieša
iebraukšana no
Rīnūžu ielas nav
iespējama, jo nav
piebraucamais
ceļš; ir asfaltēts
gabals, kurš ir
bloķēts ar
dzelzsbetona
stabiem un to
šķērso ietve ar
apmali.
Piedāvā ēku
pārdēvēt par
Baltāsbaznīcas
44, jo ēkas lielākā
daļa atrodas uz
Baltāsbaznīcas
ielas,
piebraukšana pie
ēkas notiek no
Baltāsbaznīcas
ielas caur
Gliemežu ielu,
pagalmā esošās
ēkas ir ar ielu

38
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41
42
43
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0100 111 0291,
0100 111 0291 001
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Civillikuma 994.pants nosaka, ka par
nekustama īpašuma īpašnieku
atzīstams tikai tas, kas par tādu
ierakstīts zemesgrāmatās.
Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu
nodalījumam Nr.100000416705 uz
lēmuma pieņemšanas brīdi īpašuma
tiesības uz īpašumu, kurā ietilpst
adresācijas objekts, kuram paredzēta
adreses maiņa, pieder citām personām.
Tāpat arī atbilstoši Civillikuma 927.
pantam ir noteikts, ka īpašums ir
pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i.,
tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās
visus iespējamos labumus, ar to
rīkoties, līdz ar ko vienīgi īpašniekam
ir tiesības izteikt viedokli par sev
piederošo objektu. Personai, kura nav
attiecīgā objekta īpašnieks, nepiemīt
tiesības pārstāvēt īpašnieka viedokli,
izņemot, ja īpašnieks personu ir īpaši
pilnvarojis. Būvvaldes rīcībā nav
attiecīgs pilnvarojums.
Ņemot vērā augstāk minēto personu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka adresi
Baltāsbaznīcas iela 44/46 nepieciešams
mainīt, lai tā atbilstu Adresācijas
noteikumu 6.6.apakšunktam. Tika
piedāvāta adreses maiņa uz Rīnūžu iela
7, jo dzīvojamā māja atrodas tiešā
Rīnūžu ielas tuvumā un Būvvaldes
rīcībā nebija informācijas, ka no
Rīnūžu ielas dzīvojamās mājas kāpņu
telpām nav iespējams piekļūt.
Ņemot vērā, ka adresācijas objekti ar
kadastra apzīmējumiem 0100 111
0291 un 0100 111 0291 001 atrodas
Rīnūžu un Baltāsbaznīcas ielas
krustojumā, tad šiem objektiem
adresācija iespējama gan no
Baltāsbaznīcas ielas, gan no Rīnūžu
ielas. Atbilstoši Adresācijas noteikumu
19.1.apakšpunktam, adresi
Baltāsbaznīcas iela 44/46 iespējams
mainīt uz Baltāsbaznīcas iela 44, jo
adresācijas objekti atrodas starp
adresācijas objektiem ar adresēm
Baltāsbaznīcas iela 42 un
Baltāsbaznīcas iela 46.
Ņemot vērā augstāk minēto,
respondentu izteiktais viedoklis ir
ņemts vērā.

nosaukumu Baltāsbaznīcas, kā
arī uz
Baltāsbaznīcas
ielas iepriekšējā
ēka ir ar numuru
42, nākamā - 46,
loģiski būtu šo
ēku nodēvēt par
Baltāsbaznīcas
44.
Adresācijas maiņa
radīs papildu
izdevumus.

46

47

0100 912 9752

0100 120 1582 001

Airu iela
96

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
galvenā
piebraukšana ir no
Vecāķu
prospekta.
Respondents ir
pret adresācijas
maiņu, jo nesaprot
priekš kam tas ir
vajadzīgs.

Airu iela
94

Respondents
norāda, ka mājas
iedzīvotāji ir pret
ielas maiņu.
Norāda, ka
galvenā
piebraukšana ir no
Vecāķu prospekta
un, ka tiek tērēta
bezjēdzīgi
maksātāju nauda.
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Būvvalde paskaidro, ka loģiska un
sakārtota adresācija ir
priekšnoteikums, lai maksimāli
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas
iedzīvotāji un viesi varētu orientēties
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem
dienestiem būtu atvieglota objektu
atrašana apvidū.
Adresācijas noteikumu 21.punkts
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt. Tā kā pie
ēkas piekļūst no Vecāķu prospekta,
nevis no Airu ielas, ko norāda arī
respondents, tad ēkai tiks mainīta
adrese no Airu iela 96 uz Vecāķu
prospekts 113C.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Civillikuma 994.pants nosaka, ka par
nekustama īpašuma īpašnieku
atzīstams tikai tas, kas par tādu
ierakstīts zemesgrāmatās.
Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu
nodalījumam Nr.24463 uz lēmuma
pieņemšanas brīdi īpašuma tiesības uz
īpašumu, kurā ietilpst adresācijas
objekts, kuram paredzēta adreses
maiņa, pieder citām personām. Tāpat
arī atbilstoši Civillikuma 927. pantam
ir noteikts, ka īpašums ir pilnīgas varas
tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un
lietot to, iegūt no tās visus iespējamos
labumus, ar to rīkoties, līdz ar ko
vienīgi īpašniekam ir tiesības izteikt
viedokli par sev piederošo objektu.
Personai, kura nav attiecīgā objekta
īpašnieks, nepiemīt tiesības pārstāvēt
īpašnieka viedokli, izņemot, ja
īpašnieks personu ir īpaši pilnvarojis.
Būvvaldes rīcībā nav attiecīgs
pilnvarojums (ir iesniegta
neapliecināta dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces protokola kopija).
Papildus Būvvalde norāda, ka
Adresācijas noteikumu 21.punkts
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Nav norādīts

Piekrastes
iela 3

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
neatrodas pie
Traleru ielas un
jau daudzus gadus
skaitās uz
Piekrastes ielas.
Respondents
vēlas, lai būtu
Vižņu ielas
turpinājums.

Nav norādīts

Piekrastes
iela 3

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
28

nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt. Tā kā pie
ēkas piekļūst no Vecāķu prospekta,
nevis no Airu ielas, ko norāda arī
respondents, tad ēkai tiks mainīta
adrese no Airu iela 96 uz Vecāķu
prospekts 113B.
Ņemot vērā augstāk minēto personu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde norāda, ka Piekrastes iela
atrodas slēgtā teritorijā un šobrīd pie
ēkas ar kadastra apzīmējumu
01001200656001 piekļūst pa ielu bez
nosaukuma, kas krustojas ar Traleru
ielu un Vižņu ielu.
Šobrīd Vižnu ielai ir ievērojams
pārrāvums, kā rezultātā ir divi Vižnu
ielas posmi.
Lai nodrošinātu nepārprotami efektīvu
adresāciju Vižnu ielas posmam no
Ovīšu ielas līdz Traleru ielai
nepieciešams piešķirt jaunu ielas
nosaukumu, kā arī pagarināt ielu līdz
respondenta īpašumam.
Attiecīgi pastāvot jaunam ielas
nosaukumam Būvvalde piesaistītu ēkas
adrešu numuru jaunizveidotajam ielas
nosaukumam, kas ietu tieši gar ēku,
tādējādi tiktu sasniegts adresācijas
sistēmas noteiktais mērķis un
nodrošināta viennozīmīga ātri
uztverama un efektīva adresācija.
Vērtējot teritorijas attīstību Būvvalde
saskata iespēju risināt adresācijas
jautājumus arī vēlāk, jo vienotas
adresācijas sistēmas izveide Rīgas
pilsētā ir pašvaldībai pastāvīgi noteikta
autonoma funkcija, kas realizējama
mērķtiecīgi, efektīvas adresācijas
sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā.
Gadījumā, ja Būvvalde šobrīd veiktu
adrešu maiņu ēkai, lai nodrošinātu
pareizu numuru secību, tad
respondentam adrešu maiņa tiktu
veikta divas reizes, kas nav labvēlīgi
personai, līdz ar to Būvvalde saskata
sabiedrības ieguvumu šobrīd nemainīt
ēkas adreses numuru.
Būvvalde atzīst par tiesiski
pamatojumu iespēju ēkai adreses
maiņu atlikt līdz brīdim, kad minētajā
teritorijā būs iespējams ieviest efektīvu
adresāciju.
Personas izteiktais viedoklis ir
atzīstams par pamatotu, taču ēkas
adreses maiņa ir veicama vēlāk.
Civillikuma 994.pants nosaka, ka par
nekustama īpašuma īpašnieku
atzīstams tikai tas, kas par tādu
ierakstīts zemesgrāmatās.

īpašums neatrodas
uz Traleru ielas,
kā arī, ja tiek
likvidēta
Piekrastes iela,
tad vēlētos būt
Vižņu ielas
turpinājums.

0100 120 1713 001

Pludmales
iela 9
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0100 913 2347

Augusta
Dombrovska iela 37
- 11
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0100 112 0117 001
012

Augusta
Dombrovska iela 37
- 12
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Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
norāda, ka ir divi
dažādi īpašumi ar
adresi Pludmales
iela 9. Ēka, kurai
paredzēts atstāt
adresi Pludmales
iela 9 ir pieņemta
ekspluatācijā
2008.gadā, bet
respondenta ēka
jau 1959.gadā.
Ēkai, kurai
paredzēts atstāt
adresi Pludmales
iela 9, netiek
organizēta
piebraukšana no
Pludmales ielas.

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Skuju ielas.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Skuju ielas.
Neredz jēgu, jo
jāmaina visi
dokumenti, kuri
saistīti ar
29

Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu
nodalījumam Nr.17223 uz lēmuma
pieņemšanas brīdi īpašuma tiesības uz
īpašumu, kurā ietilpst adresācijas
objekts, kuram paredzēta adreses
maiņa, pieder citai personai. Tāpat arī
atbilstoši Civillikuma 927. pantam ir
noteikts, ka īpašums ir pilnīgas varas
tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un
lietot to, iegūt no tās visus iespējamos
labumus, ar to rīkoties, līdz ar ko
vienīgi īpašniekam ir tiesības izteikt
viedokli par sev piederošo objektu.
Personai, kura nav attiecīgā objekta
īpašnieks, nepiemīt tiesības pārstāvēt
īpašnieka viedokli, izņemot, ja
īpašnieks personu ir īpaši pilnvarojis.
Būvvaldes rīcībā nav attiecīgs
pilnvarojums.
Ņemot vērā augstāk minēto personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde norāda, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu
6.1.apakšpunktam administratīvajā
teritorijā adreses nedrīkst atkārtoties,
taču šobrīd ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 0214 003 un
0100 120 1713 001 ir viena adrese.
Tā kā Adresācijas noteikumu
9.2.apakšpunkts, kas nosaka, ka katrai
nākamajai ēkai (ar to funkcionāli
saistītajām ēkām), kas tiek būvēta uz
zemes vienības un kas nav funkcionāli
saistīta ar pirmo ēku, piešķir jaunu
adresi, kā arī to, ka pie ēkas ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 0214 003
piekļūst arī no Vecāķu prospekta, tad
respondenta viedoklis tiks ņemts vērā
un ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
120 1713 001 adrese netiks mainīta,
bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
120 0214 003 tiks mainīta adrese no
Pludmales iela 9 uz Vecāķu prospekts
191.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir ņemts vērā.
Būvvalde norāda, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu
6.1.apakšpunktam adreses
administratīvajā teritorijā nedrīkst
atkārtoties, taču šobrīd adrese Augusta
Dombrovska iela 37 ir divām ēkām,
kas atbilstoši Adresācijas noteikumu
2.9.apakšpunktam ir adresācijas
objekti, kam nepieciešamas atsevišķas
adreses.
Būvvalde paskaidro, ka dzīvojamai
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 112
0117 001 galvenā piebraukšana tiek
organizēta no Skuju ielas. To norāda
arī lielākā daļa respondentu. Viena
respondente norāda, ka galvenā
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0100 112 0117 001

Augusta
Dombrovska iela 37
- 32
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0100 112 0117 001

Augusta
Dombrovska iela 37
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0100 112 0117 001

Augusta
Dombrovska iela 37
- 34
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0100 112 0117 001

Augusta
Dombrovska iela 37

materiāliem
ieguldījumiem, un
galvenais – būs
visādas
domstarpības ar
sekām.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Skuju ielas.
Norāda, ka ļoti
patīk adrese, kāda
tagad ir un ka tas
bija no paša
sākuma. Negribas
problēmas ar
adreses maiņu ar
visiem
dokumentiem.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Skuju ielas.
Norāda, ka
nepatīk adreses
Skuju 18
nosaukums.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Skuju ielas.
Neredz
nepieciešamību
adreses maiņai.
Norāda, ka
adreses maiņa ir
saistīta ar vairāku
dokumentu maiņu
(kredīts,
zemesgrāmata).
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Skuju ielas.
Norāda, ka šajā
mājā dzīvo no
mājas nodošanas
ekspluatācijā un
jau divreiz
mainīta mājas
adrese, trešo reizi
negrib to
piedzīvot. Būšot
jāmaina daudzi
dokumenti un
30

piebraukšana tiek organizēta no
Augusta Dombrovska ielas, tomēr tas
neatbilst patiesībai, jo no Augusta
Dombrovska ielas adresācijas
objektam var piekļūt tikai ar kājām
šķērsojot citai personai piederošu
zemes vienību. Tādējādi atbilstoši
Adresācijas noteikumu 21.punktam,
kas nosaka, ka pilsētu un ciemu
teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei
paredzētai zemes vienībai vai ēkai
numuru piešķir saistībā ar tuvāko ielu,
no kuras attiecīgajā daļā var nokļūt,
adrese dzīvojamai mājai ir maināma un
piesaistāma Skuju ielai. Līdz ar to
adrese dzīvojamai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 112 0117 001 tiks
mainīta no Augusta Dombrovska iela
37 uz Skuju iela 18.
Atbildot uz respondentu norādīto par
to, ka viņiem patīk līdzšinējā adrese un
nepatīk Skuju ielas nosaukums,
tādējādi arī adrese no tās, Būvvalde
paskaidro, ka Adresācijas noteikumi
nenosaka, ka ielas nosaukums vai
lielums var kalpot par iemeslu adreses
piešķiršanai ne no tuvākās ielas.
Adresei ir jābūt piešķirtai atbilstoši
adresācijas noteikumu 21.punktam.
Saskaņā ar Adresācijas sistēmas
noteikumu 34. punktu līdz adreses
maiņai izdotie dokumenti (piemēram,
zemesgrāmatu apliecības, zemes
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti),
kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese,
joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa
veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs vai to pieprasa
likums. Tāpat arī, ja personas ir
noslēgušas savstarpējus līgumus un
līguma nosacījumi paredz kādas
informācijas maiņas gadījumā obligāti
izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos,
tad pusēm tas ir jādara, tāpat arī
mainoties personu kontaktinformācijai,
ja līgums paredz personām savstarpēji
par to paziņot, tad līdzējiem saistības ir
jāpilda, taču aizbildinājums par
veicamajām darbībām nevar kalpot par
šķērsli Būvvaldei izpildīt Ministru
kabineta noteiktās prasības vienotas
adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas
teritorijā.
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
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0100 112 0117 001

Augusta
Dombrovska iela 37
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jāstaigā pa
juridiskām
iestādēm.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Skuju ielas.
Ēkā dzīvo no
1984.gada un
apmierina ēkas
pašreizējā adrese.
Norāda, ka
dzīvoklī dzīvo
divi pensionāri un
nevēlas adreses
maiņu.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka ēka
atrodas A.
Dombrovska un
Skuju ielas
krustojumā, bet
ieejas durvis un
piebraukšana ir no
Skuju ielas.
Apmierina
pašreizējā adrese
un nav vēlēšanās
saskarties ar
neērtībām, kuras
varētu rasties pēc
adreses maiņas.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Skuju ielas.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Skuju ielas.
Norāda, ka 30
gadus dzīvo
A.Dombrovska,
un lai būtu
A.Dombrovska.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Skuju ielas.
30 gadus dzīvo
šajā adresē. Būšot
jāpārraksta visi
dokumenti, tas
maksā naudu.
31

izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, personu
viedokļi ir noraidāmi kā nepamatoti.
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Dombrovska iela 37
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62
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Nevēlas mainīt
adresi. Jautā,
kāpēc jāmaina
ielas nosaukums?
Un kāpēc to
neizdarīja
iepriekšējā
adresācijas maiņā
- 4. līnija uz Skuju
ielu uzreiz?
Norāda, ka būs
jāmaina
dokumenti, tas
prasa laiku un
liekus izdevumus.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Skuju ielas.
Norāda, ka būs
jāmaina visiem
dokumentiem
adrese
(zemesgrāmatai
u.c.)
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Skuju ielas.
Būšot ļoti daudz
problēmas no
adreses maiņas,
nav laika skriet uz
Būvvaldes
iestādēm.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Augusta
Dombrovska
ielas.
Būšot jāpārraksta
visu ar ēku
saistītu
dokumentāciju.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Skuju ielas.
Norāda, ka
A.Dombrovskis ir
vēsturiska
persona, bet taču
Skuju ielai nav
nekādas
32
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0100 112 0117 001

0100 112 0117 001

0100 120 0609 003

Augusta
Dombrovska iela 37
- 23

Augusta
Dombrovska iela 37

Bākas iela
11

vēsturiskas
nozīmes.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
piebraukšana pie
objekta ir no
Skuju ielas.
Norāda, ka
A.Dombrovskis ir
vēsturiska
persona, bet taču
Skuju ielai nav
nekādas
vēsturiskas
nozīmes.
Būšot daudz
problēmas ar
adreses maiņu
(daudz laiku
jāzaudē uz šo
procedūru, arī
daudz naudu).
Būvvaldē tika
iesniegts
daudzdzīvokļu
ēkas Augusta
Dombrovska ielā
37 iedzīvotāju
sanāksmes
protokola
neapliecināta
kopija.
Ēkas kopsapulcē
tika nolemts, ka
iedzīvotāji iebilst
pret plānoto
adreses maiņu
dažādu personīgu
un kopēju iemeslu
dēļ, kā arī LR
likumā noteiktā
kārtībā vēlas
saglabāt
pašreizējo adresi
Augusta
Dombrovska iela
37.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka ēka
Bākas iela 11
(0100 120 0609
003) ar korpusiem
saskaras ar
“Sadales tīklam”
piederošo
transformatora
apakšstaciju (TP5820), kurai
vajadzības
gadījumā var
piešķirt brīvo
33

Dokumentu juridiskā spēka likuma
6. pantā ir noteikta kārtība, kādā ir
jāapliecina dokumenta atvasinājumi,
lai tiem būtu juridisks spēks. Iesniegtā
daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāju
sanāksmes protokola kopija nav
apliecināta, līdz ar to tai nav juridiskā
spēka.
Līdz ar iepriekš minēto, personu
izteiktais viedoklis nav vērtējams un ir
noraidāms kā nepamatots.

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu
6.1.apakšpunktam abām ēkām elektrisko barošanas iekārtu piebūvei
(kad. apz. 0100 120 0609 003) un
transformatoru apakšstacija TP-5820
(kad. apz. 0100 120 1334 002)vienādu adresi nav iespējams saglabāt,
līdz ar to vienai no ēkām adrese ir
jāmaina. Respondenta norādītais, ka
iespējams adresi mainīt arī
transformatoru apakšstacijai, atbilst
normatīvo aktu prasībām. Būvvalde
uzskata, ka vērā ņemams ir arī fakts,
ka adrese Bākas iela 11 ar Rīgas

numuru Bākas
iela 9 vai Bākas
iela 11A. Norāda,
ka minētais
risinājums ir
apspriests klātienē
publiskās
apspriešanas
sanāksmē
Rūpniecības ielā
21, RD
izpilddirekcijā.
Respondents
uzskata, ka
adreses maiņa
būtu bezjēdzīga,
jo būtu jāpērk
jauna numura
zīme pie ēkas, kā
arī var būt
sajaukta ierastā
kārtība sameklēt
objektu.
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0100 120 0031 001

0100 120 1163 002

Kāpu
prospekts 1

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka Kāpu
prospekts ir
apbūvēts no ielas
labās puses,
pretējā ielas puse
ir kāpu zona
“Dabas parks
Piejūra”. Jautā,
kam tiks piešķirts
Nr. 1 Kāpu
prospektā?
Norāda, ka
adresācijas maiņa
respondenta
tiesiskās vai
likumiskās
intereses ietekmēs
negatīvi un ka ir
daudz jautājumu,
uz kuriem nav
paskaidrojuma.

Cirsmas
iela 21,
Cirsmas
iela 21A,
Cirsmas
iela 21B

Adrešu maiņu
atbalsta, kuras
rezultātā vairs
nebūs Cirsmas
iela 21 un
Cirsmas iela 21A
vienā,
respondentam
piederošā ēkā un
34

domes Pilsētas attīstības departamenta
Rīgas pilsētas būvvaldes 10.05.2005.
lēmumu Nr. 2-DA-05-581-ls ir
piešķirta tieši elektrisko barošanas
iekārtu piebūvei (kad. apz. 0100 120
0609 003).
Ņemot vērā augstāk minēto, Būvvalde
elektrisko barošanas iekārtu piebūvei
(kad. apz. 0100 120 0609 003)
saglabās esošo adresi, bet
transformatoru apakšstacija TP-5820
(kad. apz. 0100 120 1334 002) mainīs
adresi.
Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.

Būvvalde paskaidro, ka šobrīd
adresācija Kāpu prospekta labajā pusē
neatbilst Adresācijas noteikumu
19.1.apakšpunktam, kurš nosaka, ka
pilsētās zemes vienību un ēku numurus
piešķir no ielas sākuma augošā secībā
virzienā no apdzīvotās vietas centra uz
nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot
nepāra numurus, labajā pusē – pāra
numurus. Šobrīd adrese Kāpu
prospekts 1 atrodas Kāpu prospekta
labajā , pāru numuru, pusē starp
adresācijas objektiem ar adresēm Kāpu
prospekts 2A un Kāpu prospekts 2.
Līdz ar to adrese Kāpu prospekts 1 ir
jāmaina atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, lai tā iekļautos pastāvošajā
adresācijā.
Būvvalde paskaidro, ka šobrīd adrese
Kāpu prospekts 1 netiks piešķirta
nevienam citam adresācijas objektam,
jo Kāpu prospekta kreisās, nepāra
numuru, puses sākumā šobrīd nav
neviena adresācijas objekta.
Plaša informācija par to, kas ir jādara
pēc adreses maiņas, ir pieejama
Būvvaldes mājaslapā
http://www.rpbv.lv/adreses.
Ņemot vērā augstāk minēto,
respondenta viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu
2.9.apakšpunktam, adresācijas objekts
ir dzīvošanai, saimnieciskai,
administratīvai vai publiskai darbībai
paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas
daļa, līdz ar to par adresācijas objektu
ir uzskatāma arī ēka ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 1163 002, jo tā
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0100 111 0187 001,
0100 111 0187

Ciedru iela
8

būs viena vai
divas adreses,
triju adrešu vietā.
Respondents
norāda, ka, ja
pašam būs jāveic
adrešu
sakārtošana, tas
viņam izmaksās
lielu naudu, prasīs
enerģiju, laiku un
nervus. Mājai,
kura fiziski nav
mainījusies ne
pirms iepriekšējās
numuru maiņas,
ne tagad, būs
ilgstoši jākārto
formalitātes. Lūdz
palīdzēt ar adrešu
sakārtošanu
Virsmas ielā 21
un Cirsmas ielā
21A.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka:
1. Saskaņā ar
28.05.1996.
sastādīto zemes
īpašuma Ciedru
ielā 8 robežu
noteikšanas aktu
un atbilstošo
zemes robežu
shēmu, zemes
īpašumam, tai
skaitā dzīvojamai
ēkai, garām iet
Ciedru iela, nevis
Vecāķu prospekts.
Uzskata, ka, ja
tiek mainīta
pašreizējā adrese
dzīvojamai ēkai
un zemes
īpašumam Ciedru
ielā 8, tad pēc
būtības būtu
jāpārskata visas
Ciedru ielas
atrašanās dabā, jo
Ciedru iela sākas
vienā Vecāķu
prospekta pusē un
turpinās otrā pusē.
2. Ņemot vērā
dzīvojamās ēkas
un pārējo būvju
(pagrabs, šķūnis,
garāža u.c.)
izvietojumu
zemes īpašumā
35

tiek izmantota dzīvošanas funkcijai.
Lai atbilstoši Adresācijas noteikumu
6.1.apakšpunktam novērstu adrešu
atkārtošanos, tad ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 1163 002 tiks
mainīta adrese no Cirsmas iela 21 uz
Cirsmas iela 21B.
Būvvalde paskaidro, ka ēku ar kadastra
apzīmējumiem 0100 120 1163 001
(Cirsmas iela 21) un 0100 120 0435
003 (Cirsmas iela 21A) adreses netiks,
ne mainītas, ne likvidētas.
Personas izteiktais viedoklis ir ņemts
vērā.

Būvvalde paskaidro:
1. Šobrīd īpašumam Ciedru ielā 8,
garām neiet Ciedru iela, bet tikai
Vecāķu prospekts. Tomēr respondenta
norādītais fakts, ka Ciedru iela šobrīd
sastāv no diviem atsevišķiem
posmiem, ir nozīmīgs un vērā ņemams.
2. Pēc pašreizējās situācijas, ņemot
vērā respondenta norādītos faktus, var
uzskatīt, ka piekļūšana adresācijas
objektam tiek organizēta pa zemes
ceļu, kas ir perpendikulārs Vecāķu
prospektam. Šim zemes ceļa šobrīd
nav ielas nosaukuma, tāpēc šobrīd
tuvākā piekļūšana adresācijas
objektiem ir no Vecāķu prospekta.
Tomēr respondenta norādītais fakts par
ielas posmu bez nosaukuma ir
nozīmīgs. Atbilstoši Adresācijas
noteikumu 11.punktam ielas
nosaukumu piešķir pašvaldības dome.
Attiecīgi pastāvot jaunam ielas
nosaukumam Būvvalde piesaistītu ēku
adrešu numurus jaunizveidotajam ielas
nosaukumam, tādējādi tiktu sasniegts
adresācijas sistēmas noteiktais mērķis
un nodrošināta viennozīmīga, ātri
uztverama un efektīva adresācija.
Vērtējot teritorijas attīstību Būvvalde
saskata iespēju risināt adresācijas
jautājumus arī vēlāk, jo vienotas
adresācijas sistēmas izveide Rīgas
pilsētā ir pašvaldībai pastāvīgi noteikta
autonoma funkcija, kas realizējama
mērķtiecīgi, efektīvas adresācijas
sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā.
Gadījumā, ja Būvvalde šobrīd veiktu
adrešu maiņu ēkai ar kadastra
apzīmējumiem 0100 111 0187 001 un

Ciedru ielā 8, kā
arī šī zemes
īpašuma
apgrūtinājumus,
galvenā
piebraukšana
zemes īpašumam,
tai skaitā
dzīvojamai ēkai,
tiek organizēta pa
zemes ceļu, kas
nav atzīmēts
kartēs (tas nav
Vecāķu
prospekts).
3. Uzskata, ka
jāņem vērā arī
kultūrvēsturiskais
aspekts, kas
saistīts ar
Vecmīlgrāvja
attīstību – adrese
minētajam zemes
īpašumam, Ciedru
iela 8, nav
mainījusies kopš
19.gs.beigām, kad
dzīvojamā ēka
tika uzcelta
(1895.)
4. Ņemot vērā
augstāk minēto,
uzskata, ka šobrīd
mainīt adresi
Ciedru iela 8 nav
lietderīgi, jo
mūsdienās
jebkuru adreses
atrašanās vietu
iespējams noteikt
un/vai pārbaudīt
izmantojot
internetu
(piemēram,
Google Maps
u.tml.).
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0100 111 0158 002

Ziemeļblāzmas
iela 38

Adresācijas maiņu
neatbalsta. Lūdz
pārskatīt plānoto
adreses maiņu
ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100
111 0158 002 no
Ziemeļblāzmas
iela 38 uz
Kalngales iela 1.
Norāda, ka šajā
ēkā darbojas daļa
Augusta
Dombrovska
36

zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 111 0187, lai
nodrošinātu adrešu atbilstību
Adresācijas noteikumu 21.punktam,
tad, jauna ielas nosaukuma
piešķiršanas gadījumā, respondentam
adrešu maiņa tiktu veikta divas reizes,
kas nav labvēlīgi personai, līdz ar to
Būvvalde saskata sabiedrības
ieguvumu šobrīd nemainīt ēku adrešu
numurus.
Būvvalde atzīst par tiesiski
pamatojumu iespēju ēkām adreses
maiņu atlikt līdz brīdim, kad zemes
ceļa posmam, no kura tiek organizēta
piebraukšana adresācijas objektiem,
tiks piešķirts jauns ielas nosaukums.
3. Personas norādītie vēsturiskie fakti
un apsvērumi nevar ietekmēt ēkas
adreses maiņas neveikšanu, jo faktiskā
situācija apvidū ir mainījusies, un
adresēm šobrīd ir jāatbilst normatīvo
aktu prasībām. Adresācijas noteikumu
21.punkts nosaka, ka pilsētu daļās, kur
ir ielas, apbūvei paredzētai zemes
vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt. Adresācijas
objektam no Ciedru ielas nav
iespējams piekļūt, līdz ar to adreses
maiņa ir veicama.
4. Pilsētvidē nepieciešams orientēties
ātri un efektīvi un ne visi
cilvēki/dienesti izmanto interneta
resursus vai citas navigācijas sistēmas,
lai ikdienā orientētos pilsētvidē, tāpēc
adresei ir jāiekļaujas esošajā adresācijā
un tai ir jāatbilst normatīvo aktu
prasībām. Tādēļ, ja piekļuve
adresācijas objektam Ciedru iela 8 jau
šobrīd nav no Ciedru ielas, tad šī
adrese ir maināma jebkurā gadījumā.
Adrešu atrašanās šobrīd esošajās kartēs
nevar kalpot par iemeslu, lai nemainītu
adresi, ja tā neatbilst normatīvo aktu
prasībām.
Personas viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots, adrešu maiņa ir veicama
vēlāk.
Būvvalde paskaidro, ka Civillikuma
994.pants nosaka, ka par nekustama
īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas,
kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatās.
Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu
nodalījumam Nr. 14972 uz lēmuma
pieņemšanas brīdi īpašuma tiesības uz
īpašumu, kurā ietilpst adresācijas
objekts, kuram paredzēta adreses
maiņa, pieder citai personai. Tāpat arī
atbilstoši Civillikuma 927. pantam ir
noteikts, ka īpašums ir pilnīgas varas
tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un
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0100 111 0158 002

Ziemeļblāzmas
iela 38

mūzikas skolas,
kas ir piebūve
vēsturiskajam
Burtnieku
namam.
Norāda, ka
Adresācijas
noteikumu
16.punktā ir
sacīts:
“Apvienojot divas
vai vairākas ēkas
vienā ēkā, saglabā
nosaukumu vai
numuru, kas
piešķirts vienai no
apvienotajām
ēkām.”
Vēsturiskajam
Burtnieku namam
mainīt adresi nav
vajadzīgs un nav
arī plānots.
Jaunais korpuss ir
fiziski,
arhitektoniski un
funkcionāli
saistīts ar veco, tie
abi kopā veido
vienu iestādi –
Augusta
Dombrovska
mūzikas skolu,
kuras adresi
nevajadzētu
mainīt.
Adresācijas maiņu
neatbalsta. Lūdz
pārskatīt plānoto
adreses maiņu
ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100
111 0158 002 no
Ziemeļblāzmas
iela 38 uz
Kalngales iela 1.
Norāda, ka šī
Augusta
Dombrovska
Mūzikas skolas
ēka ir piebūve
vēsturiskajam
Burtnieku namam
ar adresi
Ziemeļblāzmas
iela 38 (kad.apz.
0100 111 0158
001). Adresācijas
noteikumu
6.2.punkts
nosaka, ka katram
adresācijas
objektam piešķir
37

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. Tomēr Būvvalde izsaka
pateicību par Jūsu izrādīto iniciatīvu
adrešu sakārtošanas procesā Rīgā.
Ņemot vērā augstāk minēto,
respondenta viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.

Būvvalde paskaidro, ka Civillikuma
994.pants nosaka, ka par nekustama
īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas,
kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās.
Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu
nodalījumam Nr. 14972 uz lēmuma
pieņemšanas brīdi īpašuma tiesības uz
īpašumu, kurā ietilpst adresācijas
objekts, kuram paredzēta adreses
maiņa, pieder citai personai. Tāpat arī
atbilstoši Civillikuma 927. pantam ir
noteikts, ka īpašums ir pilnīgas varas
tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un
lietot to, iegūt no tās visus iespējamos
labumus, ar to rīkoties, līdz ar ko
vienīgi īpašniekam ir tiesības izteikt
viedokli par sev piederošo objektu.
Personai, kura nav attiecīgā objekta
īpašnieks, nepiemīt tiesības pārstāvēt
īpašnieka viedokli, izņemot, ja
īpašnieks personu ir īpaši pilnvarojis.
Būvvaldes rīcībā nav attiecīgs
pilnvarojums.
Tomēr Būvvalde paskaidro, ka
Adresācijas noteikumu 2.9.
apakšpunkts nosaka, ka adresācijas
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0100 120 0154 001,
0100 120 0154,
0100 120 2054 001,
0100 120 2054,
0100 120 0160 001,
0100 120 0160 ,
0100 120 0161 001,
0100 1020 0161

Putu iela 1,
Putu iela 2,
Putu iela 3,
Putu iela 4

vienu adresi,
savukārt 9.punkts
un
9.1.apakšpunkts
nosaka, ka
pirmajai ēkai
saglabā zemes
vienībai piešķirto
adresi (Burtnieku
namam –
Ziemeļblāzmas
iela 38), bet
16.punkts nosaka,
ka apvienojot
divas vai vairākas
ēkas vienā ēkā,
saglabā
nosaukumu vai
numuru, kas
piešķirts vienai no
apvienotajām
ēkām.
Vēsturiskajam
Burtnieku namam
mainīt adresi nav
plānots un nav
nepieciešams.
Jaunais korpuss
(kad.apz. 0100
111 0158 002) ir
fiziski,
arhitektoniski un
funkcionāli
saistīts ar
Burtnieku namu
un abi veido vienu
iestādi – Augusta
Dombrovska
mūzikas skolu,
tāpēc tās adresi
nevajadzētu
mainīt.
Bez tam,
piedāvātā adrešu
maiņa izjauktu
Kalngales ielas
numerācijas
secību.
Respondenti lūdz
mainīt adresi ēkai
ar kadastra
apzīmējumu 0100
120 0154 001 un
zemes vienībai ar
kadastra
apzīmējumu 0100
120 0154 no Putu
iela 1 uz Putu iela
2, ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100
120 2054 001 un
zemes vienībai ar
kadastra
38

objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai,
administratīvai vai publiskai darbībai
paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas
daļa, savukārt 6.1. apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā
adrese nedrīkst atkārtoties.
Būvvaldes ieskatā pie pastāvošajiem
lietas apstākļiem ir viennozīmīgi
identificējamas divas ēkas. Valsts
kadastra informācijas sistēmā ir
reģistrētas divas ēkas ar kadastra
apzīmējumiem 0100 111 0158 001 un
0100 111 0158 002 ar lietošanas veidu
“Skolas, universitātes un zinātniskajai
pētniecībai paredzētās ēkas”
(klasifikatora kods – 1263), līdz ar to
abās ēkās ir veicama publiskā darbība
un katru ēku drīkst ekspluatēt atbilstoši
noteiktajai funkcijai. Funkcionāli
patstāvīgiem adresācijas objektiem
atbilstoši Adresācijas noteikumu 6.1.
un 2.9. apakšpunktiem ir nepieciešama
atsevišķa adrese.
Ņemot vērā augstāk minēto,
respondenta viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.

Adresācijas noteikumu
9.1.apakšpunkts nosaka, ka pilsētās un
ciemos zemes vienību un ēku numurus
piešķir no ielas sākuma augošā secībā
virzienā no apdzīvotās vietas centra uz
nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot
nepāra numurus, labajā pusē – pāra
numurus. Līdz ar to Būvvalde var
izpildīt iesniedzēju lūgumu un
adresācijas sakārtošanas projekta
ietvaros mainīs adreses - ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 120 0154
001 un zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 0154 no Putu
iela 1 uz Putu iela 2, ēkai ar kadastra

apzīmējumu 0100
120 2054 no Putu
iela 3 uz Putu iela
4, ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100
120 0160 001 un
zemes vienībai ar
kadastra
apzīmējumu 0100
120 0160 no Putu
iela 4 uz Putu iela
1 un ēkai ar
kadastra
apzīmējumu 0100
120 0161 001 un
zemes vienībai ar
kadastra
apzīmējumu 0100
120 0161 no Putu
iela 2 uz Putu iela
3.
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0100 111 0178 001,
0100 111 0177 001

Kalngales
iela 6

Respondenti
nepiekrīt adreses
maiņai. Norāda,
ka ēkai ar
kadastra
apzīmējumu 0100
111 0177 001
adrese Kalngales
iela 6 tika
piešķirta
1948.gadā,
savukārt ēkai ar
kadastra
apzīmējumu 0100
111 0178 001 arī
piešķīra adresi
Kalngales iela 6,
lai gan to uzcēla
1989.gadā, līdz ar
to adrese jāmaina
ēkai, kura tika
uzcelta vēlāk (ēka
ar kadastra
apzīmējumu 0100
111 0178 001).
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apzīmējumu 0100 120 2054 001 un
zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 2054 no Putu
iela 3 uz Putu iela 4, ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 0160 001 un
zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 0160 no Putu
iela 4 uz Putu iela 1, ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 0161 001 un
zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 120 0161 no Putu
iela 2 uz Putu iela 3.
Ņemot vērā augstāk minēto
respondentu viedoklis ir ņemts vērā.

Būvvalde paskaidro, ka gan ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 111 0178
001, gan ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 111 0177 001 ir adrese Kalngales
iela 6, taču atbilstoši Adresācijas
noteikumi) 6.1.apakšpunktam
administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties.
Adresācijas noteikumu
9.2.apakšpunkts nosaka, ka, ja apbūvei
paredzētajai zemes vienībai adrese ir
piešķirta, tad katrai nākamajai ēkai,
kas tiek būvēta piešķir jaunu adresi.
Pie pastāvošajiem lietas apstākļiem ir
secināms, ka ēkas ar kadastra
apzīmējumiem 0100 111 0178 001 un
0100 111 0177 001 neatrodas uz
vienas zemes vienības un tiesību
norma tieši nesatur regulējumu
minētajai situācijai, taču atbilstoši
Administratīvā procesa likuma 17.
panta pirmās daļas 4. punktam tiesību
normas par adrešu piešķiršanu
jāinterpretē saistībā ar to izveides
mērķiem un jēgu. Paplašināti
interpretējot tiesību normas, kas
noteiktas Adresācijas noteikumu 6.un
9.punktos ir secināms, ka tiesību
normu jēga ir noteikt secīgu adrešu
piešķiršanu, lai nodrošinātu adrešu
unikalitāti. Būvvalde vadoties pēc
paplašinātās tiesību normu
interpretācijas sasniedz tiesiski
pamatotu rezultātu. Proti vecākajai
ēkai ir saglabājams piešķirtais numurs,
taču jaunākajai ēkai adrese ir jāmaina.
Būtiski ņemt vērā arī apstākli, ka
apzināta adrešu atkārtošanās nav
noteikta kā tiesiska.
Ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 111
0178 001 tika nodota ekspluatācijā
1988.gadā, bet ēka ar kadastra

apzīmējumu 01001110177001 tika
nodota ekspluatācijā 1943.gadā, līdz ar
to secināms, ka atbilstoši Adresācijas
noteikumu 9.2.apakšpunktam
vecākajai ēkai (ēka ar kadastra
apzīmējumu 0100 111 0177 001 ) ir
saglabājama adrese Kalngales iela 6.
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0100 113 001
1065/1129/1052/
1024/1028/1107/
1096/1099/1033/
1124/1013/1015/
1016/1183/1159/
1223/1233/1225/
1226/1228/1229/
1230/1232/1234/
1235/1236/1237/
1238/1239/1227/
1224/1001/1240/
1241/1242/1243/
1244/1245

Gāles iela
2

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Ievērojot to, ka
respondents ir
vienīgais
adresācijas
objekta lietotājs
un tajā ir
reģistrēta
sabiedrības
juridiskā adrese,
kā arī to, ka
adresācijas maiņa
skar 38 objektus,
tad respondenta
izmaksas
adresācijas
maiņas gadījumā
būs nesamērīgi
lielas un
neplānotas. Lūdz
ņemt vērā, ka
respondentam
noslēgti daudzi
sadarbības un citi
līgumi, kā
rezultātā ir
jāinformē
desmitiem
partneri par
adrešu maiņu,
jāveic grozījumi
noslēgtajos
līgumos, jāpasūta
jaunas veidlapas
un citas
kancelejas preces,
kurās norādīti
respondenta
rekvizīti.
Norāda, ka
adresācijas maiņa
neietekmēs
respondenta
tiesības vai
likumiskās
intereses, taču
radīs virkni
neērtību.
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Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu
2.9.apakšpunktam, adresācijas objekts
ir dzīvošanai, saimnieciskai,
administratīvai vai publiskai darbībai
paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas
daļa, līdz ar to par adresācijas objektu
ir uzskatāma katra administratīvā ēka.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 6.1.
apakšpunktam Būvvaldei ir jānovērš
adrešu atkārtošanos.
Anketa Būvvaldē saņemta 7.12.2015.
Publiskās apspriešanas norises laiks ir
noteikts ar mērķi nodrošināt personām
iespēju izteikt savu viedokli, par
iespējamo adrešu maiņu. Noteiktais
norises termiņš dod iespējas visām
personām vienādi aizstāvēt savas
tiesiskās intereses. Ir būtiski ņemt vērā
arī tiesiskās stabilitātes aspektu, kas
norāda uz nepieciešamību respektēt
noteikto procesu norises laikus un šo
laiku neievērošanas sekas. Iepriekš
minētais termiņš tiek noteikts no
3.novembra līdz 25. novembrim, kas
Būvvaldes ieskatā ir pietiekošs.
Iesniedzējs nav arī lūdzis atjaunot
procesuālos termiņus un norādījis
iemeslus kāpēc tos nebija iespējams
ievērot. Pamatojoties uz
Administratīvā procesa likuma
41.pantu, un Būvvaldes ieskatā
noteiktais termiņš ir pietiekams
norādītās procesuālās darbības izpildei.
Tiesības izpildīt procesuālās darbības
zūd līdz ar iestādes noteiktā termiņa
izbeigšanos. Dokumentus, kas iesniegti
pēc procesuālā termiņa izbeigšanās,
neizskata (Administratīvā procesa
likuma 44. pants).
Ņemot vērā minēto, Būvvaldes ieskatā,
Adresācijas noteikumu prasību izpilde
ir pietiekams iemesls, lai veiktu adrešu
maiņu un novērstu adresācijas objektu
adrešu atkārtošanos.
Personas viedoklis atdzīts par
nepamatotu un noraidāms kā
nepamatots.

Būvvalde norāda, ka no 76 iesniegtajām anketām un iesniegumiem 7 gadījumos
respondenti ir atbalstījuši adresācijas maiņu, bet 69 respondenti adresācijas maiņu nav
atbalstījuši.
Mangaļsalas, Vecāķu, Vecdaugavas un Vecmīlgrāvja apkaimē publiskās apspriešanas
rezultātu statistisks apkopojums
2.tabula
Vērā ņemts viedoklis

Daļēji vērā ņemts viedoklis

Viedoklis atzīts par nepamatotu un nav
ņemts vērā

Adrese, kadastra apzīmējums
Emmas iela 24 (0100 112 0159 002)
Martas Rinkas iela 16 (0100 111 0505)
Veiksmes iela 27A (0100 120 0597 001)
Zvejas iela 27 (0100 120 0342 007, 0100 120 0342
001),
Treiliņu iela 15 (0100 120 0259 002)
Attekas iela 12 (0100 120 1155 004)
Bez adreses (0100 120 1363, 0100 120 2653, 0100
120 2654, 0100 120 2655)
Audupes iela 15/17 (0100 120 1636 002, 0100 120
1636 001, 0100 120 1640 038, 0100 120 2027 001)
Emmas iela 45 (0100 113 0292 006, 0100 113 0292
007, 0100 113 0292 008, 0100 113 0292 005)
Zvejas iela 41 (0100 120 1247),
Vaduguņu iela 16, Vaduguņu iela 14 un Ovīšu iela
14 (0100 120 0681 001, 0100 120 0682 001, 0100
120 0682, 0100 120 1595),
Baltāsbaznīcas iela 44/46 (0100 111 0291,
0100 111 0291 001),
Piekrastes iela 3 (kadastra apzīmējums nav
norādīts),
Pludmales iela 9 (0100 120 1713 001),
Bākas iela 11 (0100 120 0609 003),
Cirsmas iela 21, Cirsmas iela 21A, Cirsmas iela
21B (0100 120 1163 002),
Putu iela 1, Putu iela 2, Putu iela 3,
Putu iela 4 (0100 120 0154 001, 0100 120 0154,
0100 120 2054 001, 0100 120 2054, 0100 120 0160
001, 0100 120 0160 , 0100 120 0161 001, 0100
1020 0161),
Kalngales iela 6 (0100 111 0178 001, 0100 111
0177 001)
Vijolīšu iela 3 (0100 111 0313)
Audupes iela 15/17 (0100 120 1636 002, 0100
120 1613 003, 0100 120 1636 001, 0100 120 1633
019, 0100 120 1633 026),
Piekrastes iela 1 (0100 120 1512 001)
Ķīšu iela 2 (0100 120 1520 001),
Airu iela 63 (0100 120 1166),
Ālantu iela 3 (0100 120 0966)
Vecāķu prospekts 70 (0100 120 0090, 0100 120
0090 001, 0100 120 0090 002),
Emmas iela 45 (0100 113 0292 005),
Atlantijas iela 27 (0100 111 0923 001),
Veiksmes iela 9 (0100 120 2553)
Albatrosu iela 1B (0100 120 1500, 0100 120 1500
002, 0100 120 1500 003, 0100 120 1500 006),
Treiliņu iela 25 (0100 120 0266 001),
Veiksmes iela 4B (0100 120 1234 001),
Plekstes iela 3 (0100 120 0861, 0100 120 0861 001
un 010 120 0861 002),
Vecmīlgrāvja 1. līnija 28 (0100 112 0049),
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Skaits

27

6

43

Adreses, kas netiks mainītas atbilstoši
iedzīvotāja sniegtajam viedoklim

Vecmīlgrāvja 1.līnija 12 (0100 112 003 001),
Baltāsbaznīcas iela 46 k-1 (0100 111 0840 004),
Airu iela 96 (0100 912 9752),
Airu iela 94 (0100 120 1582 001),
Piekrastes iela 3 (kadastra apzīmējums nav
norādīts),
Augusta Dombrovska iela 37 (0100 112 0117 001),
Kāpu prospekts 1 (0100 120 0031 001),
Ciedru iela 8 (0100 111 0187 001, 0100 111 0187),
Ziemeļblāzmas iela 38 (0100 111 0158 002),
Gāles iela 2 (0100 113 001)
Zvejas iela 27 (0100 120 0342 007, 0100 120 0342
001),
Veiksmes iela 27A (0100 120 0597 001)
Emmas iela 45 (0100 113 0292 006, 0100 113 0292
007, 0100 113 0292 008, 0100 113 0292 005),
Zvejas iela 41 (0100 120 1247),
Vaduguņu iela 16, Vaduguņu iela 14 un Ovīšu iela
14 (0100 120 0681 001, 0100 120 0682 001, 0100
120 0682, 0100 120 1595),
Pludmales iela 9 (0100 120 1713 001),
Bākas iela 11 (0100 120 0609 003),
Kalngales iela 6 (0100 111 0178 001, 0100 111
0177 001)

Adreses, kas netiek skatītas šīs
publiskās apspriešanas teritorijā

Vadītājs

-

/Parakstīts/

Petrova 67012082
Andersone 67105686
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I. Vircavs

