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Rīgā
20.11.2015.

BV-15-16866-nd

Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums
zemes vienību un ēku adrešu maiņai un
piešķiršanai Bišumuižas, Katlakalna un Salu
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
Bišumuižas, Katlakalna un Salu apkaimē tika rīkota no 08.09.2015. līdz 12.10.2015.,
pamatojoties uz Būvvaldes 07.09.2015. lēmumu Nr. BV-15-12421-nd (publicēts laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” 2015. gada 09. septembrī, Nr. 176 (5494)). Publiskās apspriešanas
sanāksme notika 2015. gada 08. oktobrī. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas
piecdesmit viena aptaujas anketa un desmit 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 119 0285 001,
0100 119 0285 002
un 0100 119 0285
003

Esošā
adrese

Lejupes
iela 3

Respondenta
viedoklis par
adreses maiņu
Adresācijas maiņu
atbalsta.
Respondents
norāda, ka
administratīvā ēka
(kadastra
apzīmējums 0100
119 0285 001) ir
funkcionāli
saistīta ar pārējām
ēkām, kurās veic
laboratorisko
izmeklējumu
funkcijas, bet visa
pārvaldība un
organizācija noris
1

Būvvaldes viedoklis par adreses maiņu
Būvvalde vērtējot iesniedzēja sniegto
informāciju un ēkām ar projekta
dokumentāciju noteiktās un
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā (turpmāk –
NVKIS) reģistrētās ēku funkcijas, ir
iespējams konstatēt, ka ēkas ir
funkcionāli saistītas un ēkās netiek
veikta atsevišķa saimnieciskā darbība.
Atbilstoši Ministru kabineta
03.11.2009. noteikumu Nr. 1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi”
(turpmāk – Adresācijas noteikumi) 9.1.
apakšpunktam
pirmajai ēkai (ar to funkcionāli
saistītajām ēkām), kas uz tās tiek

administratīvajā
ēkā.

2

3

0100 052 0156 001

0100 119 0275

Bauskas
iela 127

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
norāda, ka
Brunavas iela ir
ļoti maza iela un
tai būs piesaistītas
tikai divas mājas.
Respondents
nesaskata nekādu
loģisku un finanšu
interesi.

Gulbju iela
20

Adresācijas maiņu
atbalsta.
Respondents
norāda, ka vēlas
Gulbju ielas beigu
daļu no ēkas
2

būvēta, saglabā zemes vienībai
piešķirto adresi. Pie pastāvošajiem
lietas apstākļiem ir secināms, ka
funkcionāli saistītas ēkas atrodas uz
vairākām zemes vienībām un tiesību
normas tieši nesatur regulējumu
minētajai situācijai.
Administratīvā procesa likuma 17.
panta pirmās daļas 4. punktam un
jāinterpretē tiesību normas par adrešu
piešķiršanu saistībā ar to izveides
mērķiem un jēgu, Būvvaldes ieskatā
apstāklis, ka funkcionāli saistītas ēkas
atrodas uz vairākām zemes vienībām
neietekmē iespēju saglabāt funkcionāli
saistītām ēkām vienotu adresi.
Būvvalde personas izteikto viedokli
atdzīst par pamatotu un vērā ņemamu.
Personas viedoklis ir atzīts par
pamatotu un ņemams vērā.
Saskaņā ar Adresācijas noteikumu
21. punktu, pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt.
Vadoties no lietas faktiskajiem
apstākļiem, ir konstatējams, ka
piekļuve pie zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 0100 052 0156
un uz tās esošajām ēkām ir iespējama
vienīgi no Brunavas ielas, jo starp
respondentam piederošo zemes vienību
(kad.apz. 0100 052 0156) un Bauskas
ielu atrodas zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 0100 052 2083, kas
pieder citai personai, līdz ar to ne
zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 052 0156, ne uz tās
esošajām ēkām nav iespējams brīvi
piekļūt no Bauskas ielas un līdz ar to
nav iespējams saglabāt adresi no
Bauskas ielas, tāpēc atbilstoši
Adresācijas noteikumiem adresi
plānots mainīt no Bauskas iela 127 uz
Brunavas iela 1.
Personas izteiktais viedoklis par ielas
lielumu un adresācijas objektu skaitu
nevar ietekmēt adrešu piešķiršanas
procesu, jo tiesību normas nenosaka
papildus kritērijus vai izņēmumus pie
salīdzinoši nelielām ielām. Tāpat
personas norādītie apsvērumi par
finanšu interesēm neietekmē adrešu
maiņas tiesiskumu vai procedūras.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas
noteikumu 19.1.apakšpunkts paredz,
ka pilsētās ēku numurus piešķir no
ielas sākuma augošā secībā, ielas
kreisajā pusē piešķirot nepāra
numurus, labajā pusē – pāra numurus.

Gulbju 12 līdz
Gulbju 5 pārnest
uz asfaltēto ielas
posmu, kas tika
izbūvēts paralēli
Jāņa Čakstes
gatvei. Šo ceļa
posmu
respondents
izmanto katru
dienu, no šīs
asfaltētās ielas
visām ēkām ir
izbūvētas
asfaltētas
iebrauktuves
īpašumos līdz
sarkanajām
līnijām.
Respondents
norāda, ka
jebkurš, kas
mēģina piebraukt
pie īpašumiem
pēc kartēm, vai
GPS iebrauc
grants celiņā un
nomaldās, jo tur
nav ne norādes,
ne arī reāli
redzamas
pazīmes, ka šis
ceļa posms tiek
izmantots. Ziemas
periodos šajā ceļā
iestieg ātrās
palīdzības,
ugunsdzēsēju, vai
policijas
transports, jo
visas norādes ved
viņus tieši šajā
neizmantotajā
ceļa posmā, bet
realitātē var pie
īpašumiem
piebraukt, pa
asfaltētu ceļa
posmu, kam nav
piešķirts
nosaukums
(vēlams Gulbju
iela).
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Ņemot vērā Gulbju ielas šī brīža
novietojumu, adreses Gulbju iela 12,
Gulbju iela 18A, Gulbju iela 18,
Gulbju iela 20 un Gulbju iela 5
neatbilst Adresācijas noteikumu
19.1.apakšpunkta prasībām.
Līdz ar to, lai ievērotu normatīvo aktu
prasības, augstāk minētās adreses nav
iespējams saglabāt.
Tomēr, kā norāda arī respondents, ēku
viennozīmīgu atrašanu apvidū un
nepārprotami efektīvu adresāciju
nodrošinātu vienīgi Gulbju ielas
novietojuma precizēšana atbilstoši
respondenta priekšlikumam.
Precizējot Gulbju ielas novietojumu,
adreses Gulbju iela 12, Gulbju iela
18A, Gulbju iela 18, Gulbju iela 20
atbilstu Adresācijas noteikumu
prasībām, savukārt adrese Gulbju iela
5 būtu jāmaina uz secīgu adreses pāra
numuru. 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 ēkām, lai nodrošinātu
pareizu numuru secību, tad ēkām
adrešu maiņa tiktu veikta divas reizes,
kas nav labvēlīgi personām, līdz ar to
Būvvalde saskata sabiedrības
ieguvumu šobrīd nemainīt ēku adrešu
numurus.
Būvvaldes Rīgas vietvārdu un
pilsētvides objektu nosaukumu
komisija (turpmāk – Komisija)
2015. gada 29. oktobra sēdē izskatīja
jautājumu par Gulbju ielas
novietojuma maiņu. Pirmreizēji skatot
šo jautājumu Komisija saskatīja
iespēju ieviest izmaiņas Gulbju ielas
novietnē, lēmumu par izmaiņām ielas
nosaukumos pieņem Rīgas dome.
Būvvaldes ieskatā pastāvošie lietas
apstākļi norāda uz nepieciešamību
atlikt adrešu maiņas jautājuma
izskatīšanu un veikt to vienlaicīgi ar
izmaiņām ielu nosaukumos.
Būvvalde norāda, ka arī gadījumā, ja
Komisija neatbalstīs Gulbju ielas
novietojuma precizēšanu atbilstoši
respondenta priekšlikumam, tad adrešu
maiņa tiks veikta vēlāk, lai adresācija
atbilstu normatīvo aktu prasībām.
Personas izteiktais viedoklis ir

atzīstams par pamatotu, jo ielu izbūves
un ceļa teritorijas labiekārtošana
apstākļi, var gan veicināt, gan aizkavēt
iespēju efektīvi orientēties apvidū,
ņemot vērā šobrīdējo situāciju apvidū
ir pamatojams adresācijas jautājuma
risinājums pieslēdzoties asfaltētajiem
piebraucamajiem ceļiem.
Adrešu maiņa ir veicama to salāgojot
ar iespējamajām izmaiņām ielu
nosaukumos un ielu izbūvi.

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

Nav norādīts

0100 119 0289 001,
0100 119 0289

Robežu
iela 8A

Bauskas
iela 187

Adresācijas maiņu
atbalsta.
Respondents
norāda, ka
atbrīvosies no
līdzmaksājumiem
remontdarbiem
sev nepiederošam
īpašumam Robežu
iela 8.

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

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondenti
norāda, ka
apmierina ar
esošā adrese un
nevēlas to mainīt.
Radīsies
neērtības,
papildus
izdevumi un laika
tērēšana, jo būs
jāsakārto
dokumentācija –
pase,
zemesgrāmata,
Latvenergo,
Latvijas gāze,
Lattelecom,
bankas, TELE-2,
pie ģimenes ārsta,
apdrošināšanas
polises.
Tiek norādīts, ka
būs neskaidrības
ar iepretim esošo
mikrorajonu
„Valdlauči”
Ķekavas pagastā,
kur atrodas māja
Valdlauči 5.
Taksometru
transports,
glābšanas iestāžu
darbinieks labi
pārzina esošo
adresi.

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu
21. punktu, pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt. Konkrētajā
gadījumā tuvākā iela, no kuras var
piekļūt adresācijas objektam, ir
Valdlauču iela, tāpēc atbilstoši
Adresācijas noteikumiem adresi
plānots mainīt no Bauskas iela 187 uz
Valdlauču iela 5.
Būvvalde norāda, ka normatīvie akti
neparedz, ka gadījumos, kad tiek
mainīta nekustamā īpašuma adrese vai
personas deklarētā dzīvesvietas adrese
jāmaina personu apliecinošie
dokumenti.
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.
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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 atbilstoši
Adresācijas noteikumi
6.1.apakšpunktam adreses
administratīvajā teritorijā nedrīkst
atkārtoties, taču adrese „Valdlauči 5”,
Ķekavas novads un Valdlauču iela 5,
Rīgā ir dažādas adreses dažādās
administratīvajās teritorijās.
Būvvade papildus norāda ka
informācija par mainītajām adresēm
tiek nodota arī ap 200 privātiem
pakalpojumu sniedzējiem. Informācija
par mainītajām adresēm tiek nodota arī
visām valsts pārvaldes iestādēm, bez
personas starpniecības.
Ņemot vērā augstāk minēto, personu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
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0100 119 2050 001

0100 119 2000 001

Bukaišu
iela 30

Bukaišu
iela 32

Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
norāda, ka adrešu
maiņa nav
pārdomāta līdz
galam. Pēc adrese
Jāņa Čakstes
gatve 27 pie ēkas
nevar piebraukt.
Vienīgā
piebraukšana pie
ēkas ir no Lejupes
ielas.
Respondents
norāda, ka, ja ēkai
maina adresi, tad
uz Lejupes ielu.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
norāda, ka adrešu
maiņa neko
neuzlabo, bet
sadala trīs
kaimiņus dažādās
adresēs. Būs
jāmaina
dokumenti,
jāpārformē
līgumi, jātērē
līdzekļi,
iebraukšana
paliek tā pati – no
5

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu
21. punktu, pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras
attiecīgajā daļā var nokļūt. Tā kā
respondents norāda, ka pie ēkas var
piebraukt tikai no Lejupes ielas, tad
ēkai tiks mainīta adrese uz Lejupes iela
1B.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir ņemts vērā.

Būvvalde paskaidro, 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. Līdz ar to
Būvvalde bija paredzējusi adrešu
maiņu, mainot adresi Bukaišu iela 30,
Rīga uz Jāņa Čakstes gatve 27, Rīga,
Bukaišu iela 32, Rīga uz Lejupes iela
1A, Rīga un Bukaišu iela 34, Rīga uz
Lejupes iela 1, Rīga.
Par respondenta izteiktajiem
ierosinājumiem Būvvalde paskaidro,
ka nav iespējams atstāt šobrīd esošo
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0100 119 0257

0100 119 0285 001,
0100 119 0285 002
un 0100 119 0285
003

Bukaišu
iela 34

Lejupes
iela 3

Lejupes ielas.
Respondents
vēlas, lai tiek
atstāta vecā
adrese, tiek
mainītas adreses
Lejupes ielā 1, 3,
5, 7 uz pāra
cipariem, dot
jaunu ielas
nosaukumu,
piemēram, Mazā
Lejupes iela.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
norāda, ka adrešu
maiņa neko
nemaina. Jāmaina
dokumenti,
iebraukšana
paliek tā pati no
Lejupes ielas.
Lūdz atstāt veco
adresi,
jāpārformē
līgumi, jātērē
līdzekļi,
iebraukšana
paliek tā pati – no
Lejupes ielas.
Respondents
vēlas, lai tiek
atstāta vecā
adrese, tiek
mainītas adreses
Lejupes ielā 1, 3,
5, 7 uz pāra
cipariem, dot
jaunu ielas
nosaukumu,
piemēram, Mazā
Lejupes iela.
Adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
norāda, ka netiek
ievērots
samērīguma
princips starp
labumu, ko iegūs
sabiedrība ar šīs
adreses maiņu, un
radītajām
problēmām un
zaudējumiem,
realizējot šo
procesu vienīgajai
šāda profila
iestādei, kas
akreditēta
atbilstoši
starptautiskiem
6

adresāciju, jo tā neatbilst Adresācijas
noteikumu 21. punkta prasībām. Tāpat
nav pamata mainīt visu Lejupes ielas
nepāra adrešu numuru puses adreses,
jo Adresācijas noteikumu 20. punkts
paredz, ka, lai izvairītos no iepriekš
piešķirtu numuru atkārtošanās, zemes
vienības un ēkas numuru papildina ar
latviešu alfabēta lielo burtu (bez
diakritiskām zīmēm) vai ar mazo burtu
“k” un defisi, aiz defises norādot
korpusa numuru. Nav iespējams
Lejupes ielas nepāra adrešu numuru
pusi mainīt uz pāra numuru pusi, jo
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 Lejupes ielas gals, kas sākas no
Jāņa Čakstes gatves, līdz ar to ielas
kreisā puse, kur nepieciešama adrešu
nepāra numuru piešķiršana, ir tā ielas
puse, kur jau šobrīd ir adrešu nepāra
numuri.
Ierosinājums par nosaukuma
piešķiršanu ielas posmam no Lejupes
ielas līdz adresei Bukaišu iela 30, Rīga
tiks izskatīts Rīgas Vietvārdu un
pilsētvides objektu nosaukumu
komisijā, kura pēc iesnieguma
izskatīšanas sniegs rakstisku atbildi.
Mainoties lietas faktiskajiem
apstākļiem adresācija tiks pārskatīta,
lai tiktu nodrošināta vienotas
adresācijas sistēmas pilsētas teritorijā.
Ņemot vērā augstāk minēto, personu
viedoklis netiek ņemts vērā.

Būvvalde vērtējot iesniedzēja sniegto
informāciju un ēkām ar projekta
dokumentāciju noteiktās un NVKIS
reģistrētās ēku funkcijas, ir iespējams
konstatēt, ka ēkas ir funkcionāli
saistītas un ēkās netiek veikta atsevišķa
saimnieciskā darbība.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.1.
apakšpunktam
pirmajai ēkai (ar to funkcionāli
saistītajām ēkām), kas uz tās tiek
būvēta, saglabā zemes vienībai
piešķirto adresi. Pie pastāvošajiem
lietas apstākļiem ir secināms, ka
funkcionāli saistītas ēkas atrodas uz
vairākām zemes vienībām un tiesību
normas tieši nesatur regulējumu
minētajai situācijai.
Administratīvā procesa likuma 17.
panta pirmās daļas 4. punktam un

standartiem un
veic valsts
deleģētās
funkcijas.
Adreses maiņa
prasītu būtisku
cilvēku resursu
piesaisti un
pietiekoši lielus
finanšu
izdevumus, kā arī
radītu ļoti lielas
neērtības
sadarbības
partneriem,
klientiem,
dažādām valsts un
Eiropas
institūcijām.
Jāņem vērā, ka
iestāde ir
paaugstinātas
valsts drošības
iestāde ar tam
sekojošām
prasībām par
informācijas
drošību, tai skaitā
savlaicīgu un
precīzu
korespondences
piegādi.
Mainot adresi
jāmaina
uzņēmuma
reģistrācijas
dokumenti,
lietvedības
dokumenti,
veidlapas. Jāveic
izmaiņas
laboratoriju
informācijas
sistēmā,
grāmatvedības
uzskaites un
norēķinu
programmā,
Valsts kases un
banku norēķinu
dokumentos,
laboratoriju
testēšanas
pārskatu un
rēķinu formās.
Jāmaina iestādes
vizuālās un
reklāmas
informācija,
mārketinga
informatīvie
materiāli,
vizītkartes, jāveic
7

jāinterpretē tiesību normas par adrešu
piešķiršanu saistībā ar to izveides
mērķiem un jēgu, Būvvaldes ieskatā
apstāklis, ka funkcionāli saistītas ēkas
atrodas uz vairākām zemes vienībām
neietekmē iespēju saglabāt funkcionāli
saistītām ēkām vienotu adresi.
Būvvalde personas izteikto viedokli
atdzīst par pamatotu un vērā ņemamu.
Personas viedoklis ir atzīts par
pamatotu un ņemams vērā.

izmaiņas
kvalitātes vadības
dokumentos un
laboratoriju
akreditācijas
apliecībās.
Atbilstoši
Ministru kabineta
noteikumiem
864/2009
respondents ir
Nacionālkā
references
laboratorija
pārtikas,
dzīvnieku barības
un veselības
jomās. Tas paredz
sadarbību ar
vairāk nekā 40
Eiropas
Savienības un citu
valstu
Nacionālajām
references
laboratorijām.
Izmantojot pasta
pakalpojumus
regulāri tiek
saņemti
references
materiāli un
prasmes
pārbaudes
paraugi.
Savstarpēji
nosūtītā
korespondence
bieži satur
konfidenciālu
informāciju.
Respondentam ir
vairāk nekā
12 000 klientu
Latvijā un
pasaulē, kurus
būtu jāinformē
par adreses
maiņu.
Respondentam ir
noslēgti apmēram
900 ilgtermiņa
laboratorisko
izmeklējumu
līgumi un vairāk
nekā 300
saimniecisko un
valsts iepirkuma
līgumu, kuriem
būs jāveic
izmaiņas.
Respondenta
kontaktinformācij
8
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Gulbju iela
3

a ir pieejama visu
ES valstu pārtikas
uzraudzības un
veterinārās
uzraudzības
dienestiem, kā arī
klientiem un
sadarbības
partneriem ASV,
Krievijā, Ukrainā,
Moldovā, Gruzijā,
Kazahstānā uc.
valstīs.
Respondents ir
iesaistījies vairāk
nekā 30
starptautiskajos
projektos. Tāpat
respondents kā
vienīgais
atbildīgais
Latvijas pārstāvis
Eiropas Pārtikas
nekaitīguma
iestādes projektos.
Adreses maiņas
gadījumā visos šo
Eiropas projektu
apstiprinātajos
dokumentos ir
jāveic izmaiņas.
Respondents lūdz
sniegt precīzu un
detalizētu atbildi
par sekojošiem
jautājumiem:
1.konkrēti
aprakstīt juridisko
statusu pēc adrešu
maiņas;
2.Rīgas namu
pārvaldniekam
vajadzētu
automātiski
izveidot atsevišķu
kontu, lai veiktu
iekrājumus no
komunālajiem
maksājumiem
priekš nākotnes
remontdarbiem
atsevišķās ēkas
jumta un sienu
atjaunošanai/nom
aiņai, jo šobrīd
respondenta
veiktie maksājumi
netiek izmantoti
respondenta ēkas
remontam;
3. automātiski
zem respondenta
ēkas rasējumos
9

Būvvalde informē, ka atbilstoši Valsts
adrešu reģistra datiem adrese Gulbju
iela 1 ir divām ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 0100 073 0159 001 un
0100 073 0159 002, taču Adresācijas
noteikumu 6.1.apakšpunkts nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adreses
nedrīkst atkārtoties. Savukārt,
Adresācijas noteikumu 26.punkts
nosaka, ka gadījumā, ja ēku veido
viena telpu grupa, telpu grupai numuru
nepiešķir. Līdz ar to ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 073 0159 002 tiks
mainīta adrese no Gulbju iela 1 uz
adresi Gulbju iela 3, kā arī tiks
likvidēta adrese telpu grupai
(dzīvoklim), taču telpu grupas numura
likvidēšana nemaina nekustamā
īpašuma statusu.
Būvvaldes kompetencē neietilpst ar
namu apsaimniekošanu saistītu
jautājumu izskatīšana. Būvvalde ir
pārsūtījusi SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks” iesniegumu, lūdzot
sniegt Jums informāciju par
iesniegumā norādītajiem jautājumiem.
Būvvalde papildus paskaidro, ka ēkas
īpašnieka un apsaimniekotāja
attiecības regulē ar noslēgto
pakalpojuma līgumu, atbilstoši
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likumam.

vajadzētu būt
nofiksētai
domājamai zemes
daļai, kuru
respondents ir
iegādājies par
naudu un
sertifikātiem.
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0100 119 2095

Ziepniekkalna iela
60A

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
iebraukšanai
respondenta
īpašumā no
Ziepniekkalna
ielas ir vieglākā
orientēšanās, jo
sākumā atrodas
daudzstāvu ēkas
ar 64 numuru.
Mainot ielas
nosaukumu zūd
jebkāda
orientācija.
Ja maina adresi uz
Ūpju ielu
nepieciešams
10

Būvvaldei nav zināmi rasējumi, kuros
būtu fiksējama zemes domājamā daļa.
Taču Būvvalde paskaidro, ka
privātīpašumā esošās zemes vienību
robežas, uz kādām īpašuma tiesības ir
nostiprinātas zemesgrāmatā, ir fiksētas
zemes robežu plānā. Par īpašuma
lietošanas kārtību kopīpašumā visi
kopīpašnieki vienojas līgumiski. Tāpat
Būvvalde paskaidro, ka Jūsu īpašuma
sastāvs ir fiksēts un reģistrēts
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā un zemesgrāmatā.
Būvvalde norāda, ka gadījumā, ja
nepastāv vienošanās par kopīpašuma
lietošanas kārtību, viss kopīpašuma
objekts ir kopīpašumā (Dzīvokļa
īpašuma likuma 2.,3. un 4.pants).
Būvvalde norāda, ka Dzīvokļa īpašuma
likuma 7.pants paredz, ka dzīvokļa
īpašuma var izbeigt, ja tas tiek
pārveidots par citu īpašumu uz likuma,
tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā
dzīvokļu īpašnieku lēmuma pamata.
Būvvalde aicina Jūs iepazīties ar
informāciju par adrešu maiņu un
veicamajām darbībām Būvvaldes
mājaslapā http://www.rpbv.lv/adresemainita-ko-darit. Tāpat papildus
noradām, ka deklarētās dzīvesvietas
adreses precizēšana jāveic pašiem, ja
deklarētā dzīvesvieta ir bijusi
viendzīvokļa mājā, kurai dzīvokļa
adreses numurs ir ticis likvidēts. Šajā
gadījumā arī īpašuma adrese
zemesgrāmatā automātiski netiks
aktualizēta un to iespējams aktualizēt
iesniedzot attiecīgu iesniegumu
zemesgrāmatu nodaļā.
Ņemot vērā, ka respondents lūdz
sniegt informāciju, bet neiebilst pret
adrešu maiņu, tad uzskatāms, ka
personas viedoklis ir ņemts vērā.
Būvvalde paskaidro ka jautājumi par
ielu apgaismošanu nav risināmi šīs
publiskās apspriešanas ietvaros un
iesniedzējam ir iespējas jautājumu
risināt vēršoties Rīgas satiksmes
departamentā un Rīgas pašvaldības
aģentūrā Rīgas gaisma. Tiesību normas
nenosaka piešķirot adrešu numurus
vērtēt teritorijas labiekārtošanas pakāpi
un apgaismes jautājumus. Papildus
Būvvalde norāda, ka ielu nosaukumu
plāksnēm Rīgas pilsētā ir jābūt
uzstādītām katrā ielas krustojumā visos
krustojuma stūros, ielu nosaukumu
plāksnes izgatavo par saviem
līdzekļiem attiecīgā izpilddirekcija un
pēc pieprasījuma izsniedz
krustojumam pieguļošo īpašumu
īpašniekiem uzstādīšanai krustojumos.
Atbilstoši Rīgas domes

uzstādīt divus
ielas norādes
uzrakstus
(apgaismotus).
Ielas norādes
uzrakstu
izvietošanu
respondents ir
norādījis anketai
pievienotajai
kartē. No
pagrieziena no
Ziepniekkalna
ielas iela nav
apgaismota.
Respondents lūdz
ierīkot
apgaismojumu.
Adreses maiņa
negatīvi ietekmēs
respondenta
finansiālo
stāvokli, jo
jāmaina ieroču
nēsāšanas atļauja,
zemesgrāmata un
citi dokumenti.
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Šautuves
iela 3

Respondents
adresācijas maiņu
11

apstiprinātajiem Rīgas ielu
nosaukumiem Būvvalde nekonstatē ka
pie adresācijas objekta saistībā ar
publisko apspriešanu būtu mainīts ielas
nosaukums pasliktinot orientēšanās
iespējas pilsētā.
Konkrētajā gadījumā tuvākā iela, no
kuras var piekļūt adresācijas objektam,
ir Ūpju iela, tāpēc atbilstoši
Adresācijas noteikumiem adresi
plānots mainīt no Ziepniekkalna iela
60A uz Ūpju iela 5.
Būvvalde norāda, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumi
6.1.apakšpunktam adreses
administratīvajā teritorijā nedrīkst
atkārtoties, taču adrese „Valdlauči 5”,
Ķekavas novads un Valdlauču iela 5,
Rīgā ir dažādas adreses dažādās
administratīvajās teritorijās.
Saskaņā ar Adresācijas sistēmas
noteikumu 34. punktu līdz adreses
maiņai izdotie dokumenti (piemēram,
zemesgrāmatu apliecības, zemes
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti),
kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese,
joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa
veicama tikai tad, ja to vēlas pats
dokumenta turētājs vai to pieprasa
likums. Tāpat arī, ja personas ir
noslēgušas savstarpējus līgumus un
līguma nosacījumi paredz kādas
informācijas maiņas gadījumā obligāti
izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos,
tad pusēm tas ir jādara, taču
aizbildinājums par veicamajām
darbībām nevar kalpot par šķērsli
Būvvaldei izpildīt Ministru kabineta
noteiktās prasības vienotas adresācijas
sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā.
Personai ir jāveic darbības tiek prasītas
normatīvajos aktos gadījumā, kad tiek
mainīta adrese informācijai, kas
iekļaujama speciālajās atļaujās.
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.
Papildus Būvvalde norāda, ka adreses
maiņas gadījumā personai nav jāveic
personu apliecinošu dokumentu maiņa.
Ņemot vērā augstāk minēto, personu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu

neatbalsta.
Norāda, ka nav
nekādas
vajadzības, bez
tam, tā kā ēka
vairākās paaudzēs
mantota, vēlētos
arī turpmāk
saglabāt paaudžu
secību. Šautuves
ielā 1 bija
neapbūvēts,
valstij piederošs
smilšu kalns, ko
izmantoja
Bauskas šosejas
būvei. Adrešu
maiņa varētu
ietekmēt veselības
aprūpi un
mantiniekus.
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Komētas
iela 15 k-1

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka līdz
šim esošā adrese
nav sagādājusi
problēmas vai
neērtības īpašuma
atrašanai.
Respondents
norāda, ka būs
jāsniedz
informācija par
adreses maiņu, kā
arī jāmaina
adreses plāksne
uz ēkas.

12

19.1.apakšpunktam, 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.
Tā kā respondentam piederošā ēka un
zemes vienība ar adresi Šautuves ielas
3 atrodas pirms adresācijas objektiem
ar adresēm Šautuves iela 1B un
Šautuves iela 1C, tad bija paredzēts
mainīt adresi no Šautuves iela 3 uz
Šautuves iela 1.
Tā kā respondents neatbalsta
adresācijas maiņu, tad Būvvalde
saskata iespēju mainīt tikai adreses
Šautuves iela 1B un Šautuves iela 1C
uz adresēm Šautuves iela 3B un
Šautuves iela 3C, bet adresi Šautuves
iela 3 nemainīt.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir ņemts vērā.
Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas
noteikumu 19.1.apakšpunkts paredz,
ka pilsētās ēku numurus piešķir no
ielas sākuma augošā secībā, ielas
kreisajā pusē piešķirot nepāra
numurus, labajā pusē – pāra numurus.
Adreses Komētas ielā nav augošā
secībā, jo tās iet šādā secībā Komētas
iela 18, Komētas iela 20, Komētas iela
5, Komētas iela 7, Komētas iela 15 k1, turklāt adrese Komētas iela 15 k-1
atrodas ielas pāra numuru pusē. Līdz ar
to, lai ievēroto normatīvo aktu
prasības, adresi Komētas iela 15 k-1
nav iespējams saglabāt.
Tomēr ēkas viennozīmīgu atrašanu
apvidū un nepārprotami efektīvu
adresāciju nodrošinātu vienīgi jaunas
ielas nosaukuma piešķiršana izbūvētajā
ielā bez nosaukuma, no kurienes jau
šobrīd tiek organizēta piebraukšana.
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.
Būvvalde norāda, ka privātajā sarakstē
personai ir pienākums paziņot savu
aktuālo adresi, savukārt adreses maiņa
valsts nozīmes reģistros tiek
aktualizēta automātiski, tādējādi
aktuālā informācija nepārtraukti ir
pieejama valsts pārvaldes funkciju
veikšanai visām iestādēm.
Būvvalde papildus norāda, ka ēku
adrešu numuru un telpu grupu adrešu
numuru zīmes izvieto un uzstāda
atbilstoši Rīgas domes 22.10.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 62 „Par
ielu un laukumu nosaukuma zīmju,
ēku, telpu grupu numura zīmju un
virziena rādītāju uz infrastruktūras,
kultūras vai tūrisma objektiem
izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā”.
Būvvalde mājaslapā
(http://www.rpbv.lv/uploads/news/040
614/Plaksnisu_firmas.pdf) ir pieejama
informācija par Būvvaldei zināmiem
uzņēmumiem, kas izgatavo ēku
numuru zīmes.
Personas izteiktais viedoklis ir
atzīstams par nepamatotu un
noraidāms, taču ēkas adreses maiņa ir
veicama vēlāk.

49

Nav norādīts

Nav
norādīts

Respondents
norāda, ka
Padures ielu divās
nesaistošās daļās
pāršķeļ
Ziepniekkalna
iela. Tāpēc
respondents
iesaka nemainot
nosaukumu, lai
būtu vēsturiskā
saite dot
nosaukumus
Padures pirmā
iela (līdz
Ziepniekkalna
ielai) un Padures
otrā iela (pēc
Ziepniekkalna
ielas). Nemainot
numerāciju
namiem būtu
vieglāk
orientēties, kurā
pusē no
Ziepniekkalna
13

Dokumentu juridiskā spēka likuma
4. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
dokumentā jāiekļauj dokumenta autora
nosaukumu, dokumenta datumu un
parakstu.
Ņemot vērā, ka iesniegtā anketa nav
parakstīta, tajā nav norādīts dokumenta
autors, tad tai nav juridiskā spēka.
Līdz ar iepriekš minēto, personas
izteiktais viedoklis nav vērtējams un ir
noraidāms kā nepamatots.

ielas jāmeklē
konkrētā Padures
iela.
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Nav norādīts

Lucavsalas
iela 51

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
adreses maiņai
nav pamatojuma.
Adrešu maiņai
nepiekrīt abu
māju Lucavsalas
51 un Lucavsalas
57 īpašnieki. Šī
adrešu maiņa rada
īpašniekiem
papildus
izdevumus un
problēmas.
Adresācijas maiņa
respondentu
ietekmēs negatīvi.
Norāda, ka
tiesības uz
īpašumu ir
likumiskas un kā
īpašniekam ir
tiesības dzīvot
mājā, kurai adrese
tika piešķirta 10
gadus atpakaļ.

51

0100 119 0341 001,
0100 119 0341 002

Gulbju iela
28

Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Norāda, ka
14

Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas
noteikumu 19.1.apakšpunkts paredz,
ka pilsētās ēku numurus piešķir no
ielas sākuma augošā secībā. Adreses
Lucavsalas ielā nav augošā secībā, jo
tās iet šādā secībā: Lucavsalas iela 49,
Lucavsalas iela 49A, Lucavsalas iela
57, Lucavsalas iela 51, Lucavsalas iela
55, Lucavsalas iela 59 utt.
Lai ievēroto normatīvo aktu prasības,
adresi Lucavsalas iela 51 paredzēts
mainīt uz Lucavsalas iela 57A un
adresi Lucavsals iela 57 paredzēts
mainīt uz Lucavsalas iela 51A.
Līdz ar to, lai ievēroto normatīvo aktu
prasības, adresi Lucavsalas iela 51 nav
iespējams saglabāt.
Būvvalde rīcībā nav informācijas no
adresācija objekta Lucavsalas iela 57
īpašnieka par adresācijas izmaiņām.
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.
Personas norādītie argumenti
neietekmē adresācijas jautājumus, jo
nav saistīti ar adrešu piešķiršanas
kārtību. Norādītie apsvērums par
īpašuma tiesībām piešķirot, mainot vai
likvidējot adreses nepārkāpj īpašuma
tiesības. Personas argumenti ir
vērtējami kā nepamatoti un noraidāmi,
jo personai tiek nodrošinātas tiesības
uz īpašuma neaizskaramību gan ar
veco adresi, gan ar jauno adresi.
Turklāt normatīvie akti neparedz vērtēt
norādītos apstākļus saistībā ar adreses
maiņu. Būvvaldes ieskatā normatīvo
aktu prasību izpilde ir pietiekošs
pamatojums, lai nodrošinātu
adresācijas sistēmai noteikto prasību
ieviešanu pilsētas teritorijā, un
pašvaldībai ir noteiktas tiesības un
pienākums uzturēt un pārskatīt
adresācijas sistēmu, lai tā atbilstu
normatīvo aktu prasībām.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Pie pastāvošajiem lietas apstākļiem
Būvvalde publiskajai apspriešanai ir
nodevusi adresācijas izmaiņu
priekšlikumu, kas pamatots ar

piedāvātā adrese
garāžas ēkai
Svīres iela 18
šķiet neloģiska, jo
dzīvojamajai
mājai uz šī zemes
gabala adrese
piedāvāta Svīres
iela 6.
Respondents
izsaka
priekšlikumu
garāžas ēkai
piešķirt adresi
Svīres iela 6A.
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Nav norādīts

Gulbju iela
18, Gulbju
iela 18A,
Gulbju iela
20

Respondenti
izsaka
priekšlikumu
izmanīt Gulbju
ielas esošo
izvietojumu
(iesniegumā
pievienota karte)
uz ielas posmu,
kas ir noasfaltēs
un izbūvēts
paralēli Jāņa
Čakstes gatvei un
kuru arī reāli
ikdienā izmanto
Gulbju ielas 5, 18,
18A un 20
iedzīvotāji. No šī
asfaltētā ceļa
posma visiem
augstāk
minētajiem
īpašumiem ir
izveidotas
asfaltētas
piebrauktuves un
līdz ar to nav
15

adresācijas objektu izvietojumu apvidū
attiecībā pret ielu, no kuras
organizējama piekļuve.
Respondenta norādītais priekšlikums
satur skaidrojumu pēc būtības, ka
saistīts ar piekļuvi objektam
piebraucot.
Būvvaldes ieskatā personas norādītais
viedoklis ir lietderīgi vērtējams
saistībā ar adrešu piešķiršanu, jo ir
būtiski piešķirot adresi noskaidrot
galveno satiksmes organizēšanas un
piekļūšanas ceļu, kurš ir zināms ēku
lietotājiem. Ņemot vērā sarežģīto ēku
izvietojumu attiecībā pret ielu, no
kuras organizējam piekļuve, tad
Būvvaldes piedāvātais variants ir
atzīstams par optimālu, jo tiek ievērota
numuru pieaugšanas secība, taču
ņemot vērā respondenta izteikto
viedokli un norādīto vēlamo adresi
kopsakarībā ar līdz garāžas ēkai
organizētās transporta plūsmas
piekļuvi gar ēku ar adresi Gulbju iela
28, kas adrešu sakārtošanas projekta
ietvaros tiks mainīta uz Svīres iela 6,
tad ir iespējams piešķirt arī personas
norādīto vēlamo adresi.
Būvvalde norāda, ka mainoties
teritorijas labiekārtojuma elementiem
un nodrošinot piekļuvi garāžas ēkai no
citas puses, adrese būs jāmaina
atkārtoti.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktais viedoklis ir atzīstams par
pamatotu un ņemams vērā.
Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas
noteikumu 19.1.apakšpunkts paredz,
ka pilsētās ēku numurus piešķir no
ielas sākuma augošā secībā, ielas
kreisajā pusē piešķirot nepāra
numurus, labajā pusē – pāra numurus.
Ņemot vērā Gulbju ielas šī brīža
novietojumu, adreses Gulbju iela 12,
Gulbju iela 18A, Gulbju iela 18,
Gulbju iela 20 un Gulbju iela 5
neatbilst Adresācijas noteikumu
19.1.apakšpunkta prasībām.
Līdz ar to, lai ievērotu normatīvo aktu
prasības, augstāk minētās adreses nav
iespējams saglabāt.
Tomēr, kā norāda arī respondents, ēku
viennozīmīgu atrašanu apvidū un
nepārprotami efektīvu adresāciju
nodrošinātu vienīgi Gulbju ielas
novietojuma precizēšana atbilstoši
respondenta priekšlikumam.
Precizējot Gulbju ielas novietojumu,
adreses Gulbju iela 12, Gulbju iela
18A, Gulbju iela 18, Gulbju iela 20
atbilstu Adresācijas noteikumu
prasībām, savukārt adrese Gulbju iela
5 būtu jāmaina uz secīgu adreses pāra
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Zāļ
u iela 6

nepieciešama
pašvaldības
līdzekļu
ieguldīšana,
turklāt esošās
izbūves laikā jau
ir izmantoti
pašvaldības
līdzekļi
piebrauktuvju un
fasādes puses
žogu izbūvei.
Respondents
norāda, ka pie
jaunās mājas
būvniecības
fasādes puse un
iebrauktuve tika
norādīta Gulbju
iela, kas pēc
reālās un
vēsturiskās
situācijas ir visām
augstāk
minētajām mājām
sētas puse, kur ir
izvietotas
palīgēkas, šķūnīši
un dārzi. Ziemās
šis ceļa posms
netiek tīrīts un
ekspluatēts, kā
rezultātā pēc
izsaukuma ātrā
palīdzība,
ugunsdzēsēji un
policija nevarēs
piebraukt līdz
respondentam, jo
pēc norādītās
adreses ceļa
posms nav
izbraucams.
Respondenti lūdz
izmanīt Gulbju
ielas posmu uz
asfaltēto ceļa
daļu, kuru ikdienā
izmanto Gulbju
ielas iedzīvotāji
un, kas ir reāli
ielas fasādes puse.
Esošo Gulbju
ielas posmu, kas
netiek ekspluatēts
un ir veidots no
grants seguma
piešķirt citas ielas
nosaukumu,
piemēram, Vecā
Gulbju iela.
Respondents
adresācijas maiņu
16

numuru. 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 ēkām, lai nodrošinātu
pareizu numuru secību, tad ēkām
adrešu maiņa tiktu veikta divas reizes,
kas nav labvēlīgi personām, līdz ar to
Būvvalde saskata sabiedrības
ieguvumu šobrīd nemainīt ēku adrešu
numurus.
Būvvaldes Rīgas vietvārdu un
pilsētvides objektu nosaukumu
komisija (turpmāk – Komisija)
2015. gada 29. oktobra sēdē izskatīja
jautājumu par Gulbju ielas
novietojuma maiņu. Pirmreizēji skatot
šo jautājumu Komisija saskatīja
iespēju ieviest izmaiņas Gulbju ielas
novietnē, lēmumu par izmaiņām ielas
nosaukumos pieņem Rīgas dome.
Būvvaldes ieskatā pastāvošie lietas
apstākļi norāda uz nepieciešamību
atlikt adrešu maiņas jautājuma
izskatīšanu un veikt to vienlaicīgi ar
izmaiņām ielu nosaukumos.
Būvvalde norāda, ka arī gadījumā, ja
Komisija neatbalstīs Gulbju ielas
novietojuma precizēšanu atbilstoši
respondenta priekšlikumam, tad adrešu
maiņa tiks veikta vēlāk, lai adresācija
atbilstu normatīvo aktu prasībām.
Personas izteiktais viedoklis ir
atzīstams par pamatotu, jo ielu izbūves
un ceļa teritorijas labiekārtošana
apstākļi, var gan veicināt, gan aizkavēt
iespēju efektīvi orientēties apvidū,
ņemot vērā šobrīdējo situāciju apvidū
ir pamatojams adresācijas jautājuma
risinājums pieslēdzoties asfaltētajiem
piebraucamajiem ceļiem.
Adrešu maiņa ir veicama to salāgojot
ar iespējamajām izmaiņām ielu
nosaukumos un ielu izbūvi.

Būvvalde respondenta viedokli atzīst
par pamatotu un telefonsarunā ir
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Zāļu iela 6

neatbalsta.
Norāda, ka
īpašumā atrodas
zeme un 14 ēkas.
Adrešu maiņas
plānota tikai 5 no
14 ēkām un tā ir
pilnīgi haotiska.
Īpašuma ir
norobežots no
blakus
piegulošajiem
zemes gabaliem
ar sētu un vienīgā
iebrauktuve, pa
kuru notiek
iekļūšana objektā
ir Zāļu iela.
Norāda, ka
projektētāji vai
citi šo izmaiņu
autori nav
iepazinušies ar
situāciju uz vietas,
kā rezultātā tiek
piedāvātas pilnīgi
neloģiskas
izmaiņas, kas
turpmāk varētu
radīt pilnīgu
haosu vietējo
adrešu sistēmā.
Respondents lūdz
saglabāt esošo
adresi visam
īpašumam, kas ir
vienots
komplekss.
Respondents
adresācijas maiņu
neatbalsta.
Respondents
norāda, ka
īpašums ir vienots
komplekss, kas
sastāv no zemes
un 14 ēkām.
Respondents
nepiekrīt
plānotajām
izmaiņām, jo tas
izjauks īpašuma
kopību, kā arī
norāda, ka
nesakarīgi tiek
plānots mainīt un
piešķirt jaunas
adreses tikai
atsevišķām ēkām
(5 no 14), plānotā
jaunā adrese
neatbilst reālajai
situācijai dabā, jo
17

precizējusi respondenta vēlmes par
adresāciju. Būvvalde atzīst, ka
atbilstoši Adresācijas noteikumu 20.2.
apakšpunktam (lai izvairītos no
iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās,
ēkas numuru papildina ar mazo burtu
“k” un defisi, aiz defises norādot
korpusa numuru) piešķir sekojošas
adreses:
1) ēkai ar kad.apz. 0100 0730 392
001 (caurlaides ēka) adresi Zāļu
iela 6 k-1;
2) ēkai ar kad.apz. 0100 0730 392
003 (garāža) adresi Zāļu iela 6 k-3;
3) ēkai ar kad.apz. 0100 0730 392
004 (katlu māja) adresi Zāļu iela 6
k-4;
4) ēkai ar kad.apz. 0100 0730 392
005 (ražošanas korpuss) adresi
Zāļu iela 6 k-5;
5) ēkai ar kad.apz. 0100 0730 392
007 (angārs - noliktava) adresi
Zāļu iela 6 k-7;
6) ēkai ar kad.apz. 0100 0730 392
008 (noliktava) adresi Zāļu iela 6
k-8;
7) ēkai ar kad.apz. 0100 0730 392
008 (noliktava) adresi Zāļu iela 6
k-8;
8) ēkai ar kad.apz. 0100 0730 392
009 (darbnīca) adresi Zāļu iela 6 k9;
9) ēkai ar kad.apz. 0100 0730 392
010 (darbnīca) adresi Zāļu iela 6 k10.
Savukārt ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 073 0392 006 (administratīvā
ēka) tiek saglabāta adrese Zāļu iela 6.
Ņemot vērā augstāk minēto, personas
izteiktais viedoklis ir atzīstams par
pamatotu un ir ņemams vērā.

īpašumā nokļūt
var tikai no Zāļu
ielas.

Būvvalde norāda, ka no 61 iesniegtajām anketām un iesniegumiem 5 gadījumos
respondenti ir atbalstījuši adresācijas maiņu, bet 56 respondenti adresācijas maiņu nav
atbalstījuši.
Bišumuižas, Katlakalna un Salu apkaimē publiskās apspriešanas rezultātu statistisks
apkopojums
2.tabula
Vērā ņemts viedoklis

Daļēji vērā ņemts viedoklis
Viedoklis atzīts par nepamatotu un nav
ņemts vērā

Adreses, kas netiks mainītas atbilstoši
iedzīvotāja sniegtajam viedoklim

Adreses, kas netiek skatītas šīs
publiskās apspriešanas teritorijā

Vadītājs

Adrese, kadastra apzīmējums
Lejupes iela 3 (0100 119 0285 001, 0100 119 0285
002 un 0100 119 0285 003)
Gulbju iela 20 (0100 119 0275)
Bukaišu iela 30 (0100 119 2050 001)
Gulbju iela 3 (0100 073 0159 001)
Šautuves iela 3 (0100 052 0139 001)
Gulbju iela 28 (0100 119 0341 001, 0100 119 0341
002)
Gulbju iela 18, Gulbju iela 18A, Gulbju iela 20
(nav norādīts kadastra apzīmējums)
Zāļu iela 6 (0100 073 0392)
Bauskas iela 127 (0100 052 0156 001)
Bauskas iela 187 (0100 119 0289 001, 0100 119
0289)
Bukaišu iela 32 (0100 119 2000 001)
Bukaišu iela 34 (0100 119 0257)
Ziepniekkalna iela 60A (0100 119 2095)
Komētas iela 15 k-1 (0100 052 2081 001)
Adrese nav norādīta (nav norādīts kadastra
apzīmējums)
Lucavsalas iela 51 (nav norādīts kadastra
apzīmējums)
Lejupes iela 3 (0100 119 0285 001, 0100 119 0285
002 un 0100 119 0285 003)
Gulbju iela 20 (0100 119 0275)
Šautuves iela 3 (0100 052 0139 001)
Gulbju iela 28 (0100 119 0341 001, 0100 119 0341
002)
Gulbju iela 18, Gulbju iela 18A, Gulbju iela 20
(nav norādīts kadastra apzīmējums)
Komētas iela 15 k-1 (0100 052 2081 001)
Robežu iela 8A (nav norādīts kadastra apzīmējums)

/paraksts/

Petrova 67012082
Andersone 67105686
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