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Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums
zemes vienību un ēku adrešu maiņai un
piešķiršanai Grīziņkalna un Avotu 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
Grīziņkalna un Avotu apkaimēs tika rīkota no 27.12.2017. līdz 14.02.2018., pamatojoties uz
Būvvaldes 22.11.2017. lēmumu Nr. BV-17-188-ls (publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
11.12.2017., Nr. 245 (6072)). Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas divi simti
trīsdesmit četras aptaujas anketas, divdesmit divi iesniegumi un trīs e-pasti.
Laikam ejot, Rīgā ir attīstījusies apbūve, un ir izbūvēta jauna infrastruktūra. Tās
rezultātā ir izveidojušies jauni adresācijas objekti, kā arī esošā adresācija daudzviet vairs
neatbilst adresācijas pamatprincipiem, kas no jauna ir ieviesti un noteikti ar Ministru
kabineta prasībām un ir obligāti visā valsts teritorijā. Katrai Latvijas pašvaldībai ir
pienākums ieviest vienotiem kritērijiem atbilstošu adresāciju. Valsts vara, nosakot šo
pienākumu pašvaldībām, nevērtēja reālo situāciju un izmaiņas, kas tiks ieviestas. Tādēļ
nepieciešams to sakārtot, jo loģiska un sakārtota adresācija ir priekšnoteikums, lai
maksimāli vienkāršā un ērtā veidā pilsētas iedzīvotāji un viesi varētu orientēties pilsētvidē,
kā arī operatīvajiem dienestiem būtu atvieglota objektu atrašana apvidū.
Adresācijas nepieciešamību ir iniciējusi valsts (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 17. panta ceturtā prim daļa), izdodot Ministru kabineta noteikumus (Ministru
kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas
noteikumi)), ar kuriem ir noteikti kritēriji adresei.
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Adresācijas objekta
kadastra
apzīmējums

0100 035 0144 002,
0100 035 0143 003,
0100 035 0142 006,
0100 035 0142 004,
0100 035 0146 001

0100 035 0118 001

Esošā adrese

Terēzes iela
1

Sapieru iela
1A

Respondenta viedoklis par
adreses maiņu
Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Lūdz ēkai
ar kadastra apzīmējumu
0100 035 0144 002
piešķirt adresi Terēzes iela
1, Rīga, 0100 035 0143
003 – Terēzes iela 1A,
Rīga, 0100 035 0142 006Terēzes iela 1B, Rīga,
0100 035 0142 004 Terēzes iela 1C, Rīga un
0100 035 0146 001 Terēzes iela 1D, Rīga.
Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Adreses
maiņai nav loģiska
izskaidrojuma. Šī ēka ir
pirmā ielas sākumā, burtu
nomaiņa no A uz B ir
nepamatota. Īpašniekiem
adreses maiņa radīs
finansiālos zaudējumus,
virkni neērtību. Tas
apgrūtina, jo jāsniedz
informācija gan darba
devējam, gan bankai par
faktisko dzīves vietas
adresi, gan ģimenes ārstam
u.c., jāpārslēdz visi
iespējamie līgumi kā
mob.tel., internets, tv,
nomas, īres u.c., kas prasīs
laiku un liekus finansiālos
izdevumus. Nav skaidra
motivācija adreses maiņai,
kas no tā mainīsies un kam
tas nepieciešams, neviena
jauna ēka tā arī nav
uzcelta. Namīpašums tieši
ar adresi Sapieru iela 1A
pozicionē sevi kā
Konstantīna Pēkšēna viena
no visu laiku
ievērojamākajiem latviešu
arhitekta pirmajām
nacionālā romantisma
celtnēm Rīgā. Sapieru ielā
1A ir reģistrētas vairākas
firmas, kurām sakarā ar
adreses maiņu varētu
rasties finansiālas
problēmas, kā arī šīs
sabiedrības nevar
prognozēt savu saraksti un
noinformēt visus par
adreses maiņu.
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Būvvaldes viedoklis par adreses maiņu

Adreses ēkām ar kadastra apzīmējumiem
0100 035 0144 002, 0100 035 0143 003,
0100 035 0142 006, 0100 035 0142 004,
0100 035 0146 001 tiks mainītas atbilstoši
sniegtajam priekšlikumam.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.

Būvvalde paskaidro, ka ēkas adrese Sapieru
iela 1A, Rīga neatbilst Adresācijas
noteikumu 8.1. apakšpunktam, kas nosaka,
ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties. Tā kā adrese Sapieru iela 1A,
Rīga ir reģistrēta divām dzīvojamām ēkām,
tad vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai
saglabājama. Līdz ar to Būvvalde plāno
veikt adreses maiņu ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 035 0118 001 uz adresi
Sapieru iela 1B, Rīga, jo šajā ēkā ir mazāk
telpu grupas, līdz ar ko tiks skarti mazāk
adresācijas objekti.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Noteikumu 32.
punkts nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja
precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos
noteikumos minētajām prasībām,
dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese,
ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic,
izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais
akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja līdz šim tika
izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese,
tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa
veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta
turētājs.
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota

Korespondences maiņa
automātiski notiek tikai
dažās valsts mēroga datu
bāzēs, visās pārējās, kurās
ir reģistrēti, tas būs
jāmaina manuāli, tas
sagādās ļoti lielas
neērtības. Ja notiek maiņa,
tad atbalsta tikai uz Nr.1,
jo braukšanas virzienā tā ir
pirmā ēka uz ielas, iebilst
arī apkārtējo ēku adrešu
maiņai, kurām nosaukumā
parādās “korpuss” (tā ir
veca sistēma un daudzas
navigācijas neatbalsta
korpusu iedalījumu).
Pastāv iespēja, ka
nākamais īres līgums
varētu tikt noslēgts ne uz
tik izdevīgiem
noteikumiem vai
pārtraukts vispār.
Jāinformē radinieki, kuri
dzīvo ārvalstīs (ārpus ES)
un ar kuriem vienīgā
saziņa notiek caur pastu,
kurš tiek piegādāts lēni,
pastāv iespēja, ka vēstules
noklīst un pazūd kontakts
ar radiniekiem.
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Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW
.pdf ).
Būvvalde norāda, ka komersantiem
Uzņēmumu reģistrā adreses nomaiņa ir
jāveic pašiem, taču valsts nodeva – ja adrese
reģistrā tiek mainīta, atsaucoties uz
Būvvaldes lēmumu, nav jāmaksā.
Būvvalde norāda, ka personas norādītais
arguments par to, ka tieši adrese pozicionē
sevi kā Konstantīna Pēkšēna viena no
pirmajām nacionālā romantisma celtnēm
Rīgā nevar būt par pamatojumu normatīvo
aktu neievērošanai, kas Būvvaldei ir saistoši
un jāievēro.
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.
Atbilstoši Ministru kabineta 27.04.2010.
noteikumu Nr.392 “Noteikumi par kārtību,
kādā adresāta un sūtītāja adrese norādāma uz
pasta sūtījuma” (turpmāk - Pasta noteikumi)
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka adresāta un
sūtītāja adrese šo noteikumu izpratnē ir pasta
sūtījuma adrese, kas ietver adresāta un
sūtītāja adresi, kas saskaņā ar adresācijas
sistēmas noteikumiem identificē adresāta un
sūtītāja atrašanās vietu. Pasta noteikumu 13.
punktā ir noteikts, ka adresi uz iekšzemes
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar adresācijas
sistēmas noteikumiem, ievērojot adreses
elementu rakstības atbilstību Valsts adrešu
reģistrā reģistrētajai adresei. Būvvalde
norāda, ka pastnieki apvidū orientējas pēc
numurzīmēm pie ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu
maiņas pie ēkas tiek piestiprināta
numurzīme, jo vieglāk apvidū ir orientēties
pastniekiem.
Attiecībā uz pasta sūtījumiem Būvvalde
paskaidro, ka pasta sūtījumi atbilstoši Pasta
konvencijas 6.panta 2.punktam tiek nogādāti
līdz konkrētajai adresei, taču personas
pienākums, lai pasta sūtījums sasniegtu
adresātu, ir norādīt pareizu adresi. Atbilstoši
Adresācijas noteikumiem pēc adreses
maiņas ir jālieto jaunā adrese, līdz ar to
respondentu arguments ir noraidāms kā

nepamatots, jo ja persona norādīs uz pasta
sūtījuma pareizu adresi, tad tas tiks
piegādāts.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
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0100 038 0067 022,
0100 038 0067 001,
0100 038 0067 002,
0100 038 0067 019,
0100 038 0067 013,
0100 038 0067 018,
0100 038 0067 016,
0100 038 0067 021,
0100 038 0067 017,
0100 038 0067 005,
0100 038 0067 014,
0100 038 0067 008,
0100 038 0067 003,
0100 038 0067 054

Vagonu iela
20

30

31

0100 038 0151 005

Pērnavas
iela 74

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Uzskata,
ka adresācijas maiņa nav
pamatota un lietderīga.
Atbilstoši Adresācijas
noteikumu 21. punktam
pašvaldība izvērtē
nepieciešamību piešķirt
numuru nedzīvojamo telpu
grupai. Telpu grupu
numerācijas kārtību
nedzīvojamās ēkās nosaka
tās īpašnieks (valdītājs) vai
īpašnieki (valdītāji),
savstarpēji vienojoties.
Adreses maiņai paredzētie
objekti ir nedzīvojamo
telpu grupa, kas atrodas uz
viena zemesgabala. Telpu
grupa atrodas slēgtā
teritorijā un tās
funkcionalitāte primāri ir
vērsta uz dabasgāzes
piegādes kvalitāti un
nepārtrauktību.
Nedzīvojamai telpu grupai
ir juridiskais pamats
saglabāt līdzšinējo vienotu
adresi. Adreses maiņa
iepriekš minētai telpu
grupai nav piekritīga
pašvaldības kompetencei.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Uz
Pērnavas 74 kopīpašumā
esošās zemes atrodas
garāžas, kurām
piebraucamais ceļš arī
atrodas kopīpašumā.
Norādītie argumenti par
pasta sūtījumiem un
piekļuvi neattaisno mājas
īpašnieku intereses: pasta
piegāde garāžām nav
nepieciešama – tas nav
dzīvojamais fonds ar
personu deklarētām
adresēm; operatīvajam
transportam jābrauc
pagalmā, kurš pieder
Pērnavas 74 mājas
īpašniekiem, vārti un ceļš
ir viens. Tiks ierobežotas
privātīpašuma tiesības –
jānosaka apgrūtinājums
iebraucamajam ceļam.
Nepamatoti tiks noteiktas
pasta saņemšanas vietas,
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Būvvalde neplāno veikt telpu grupu adrešu
maiņu. Telpu grupa ir hierarhiski zemāks
adresācijas objekts par ēku un tam nav
ietekme uz augstāka līmeņa adresācijas
objektiem.
Respondentu izteiktais viedoklis ir daļēji
ņemts vērā.

Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu
nodalījumam Nr. 100000102943 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, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
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0100 032 0050 007,
0100 032 0050 004,
0100 032 0050 003,
0100 032 0050 006,
0100 032 0050 002

Stabu iela 74
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35
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40
41
42

0100 029 0050 002

43

Stabu iela 61

tērēti līdzekļi adrešu
maiņai un apzīmējumu
izgatavošanai.
Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Lūdz pēc
iespējas izmainīt
publiskajā apspriešanā
piešķiršanai paredzētās
adreses tā, lai jaunās
adreses saglabātu telpu
grupu apzīmējumus:
1) 0100 032 0050 007 –
Stabu iela 74 k-1,
2) 0100 032 0050 004 –
Stabu iela 74 k-4,
3) 0100 032 0050 003 –
Stabu iela 74 k-3,
4) 0100 032 0050 006 –
Stabu iela 74 k-6,
5) 0100 032 0050 002 –
Stabu iela 74 k-2.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Absolūti
nekas pēdējo 100 gadu
laikā nav mainījies, uz
ielas nekas nav klāt
piebūvēts. Māja ir vienots
īpašums ar cieši savstarpēji
saistītām un nedalāmām
komunikācijām
(siltummezgls, ūdens
padeve, elektrības kopējā
sadale, ūdens uzsildīšana
u.c.) un kā tāds reģistrēts
zemesgrāmatā uz katra no
kopīpašniekiem.
Nevienam ierēdnim nav
tiesību voluntāri mainīt
piederošo īpašumu ar tā
kopīpašuma daļām. Ir
daudzi jautājumi, kas
adresēti Tieslietu
ministrijai: Kā vienu ēku
var sadalīt 2 ēkās ar 2
adresēm? Ja tā var, kā tas
tiks atspoguļots
zemesgrāmatās? Mainīsies
deklarētā adrese, līdz šim
reģistrētā juridiskā adrese
vairs neeksistēs, kā tiks
veikts nodokļu aprēķins?
Kā mainīsies un vai
mainīsies domājamo daļu
apmērs? Vai kaut kur
parakstoties netiks
samazināts domājamo daļu
apmērs?
Esošajā adresē iebraukšana
ir tikai viena – uz pirmo
pagalmu. Izbraucot tam
cauri, nokļūst otrajā
pagalmā. Tātad nav
loģiskas nepieciešamības,
5

Būvvalde ņems vērā adresācijas
priekšlikumus un mainīs adreses atbilstoši
respondenta norādījumiem:
1) 0100 032 0050 007 – Stabu iela 74 k-1,
2) 0100 032 0050 004 – Stabu iela 74 k-4,
3) 0100 032 0050 003 – Stabu iela 74 k-3,
4) 0100 032 0050 006 – Stabu iela 74 k-6,
5) 0100 032 0050 002 – Stabu iela 74 k-2.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.

Attiecībā uz jautājumu par to vai vienam
īpašumam var būt divas adreses Būvvalde
sniedz sekojošu skaidrojumu. Atbilstoši
Adresācijas noteikumu 2.punktam
adresācijas objekts nav nekustamais
īpašums, bet gan republikas pilsēta, novads,
novada pilsēta, novada pagasts, ciems, iela
(arī laukums), viensēta, dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka, zemes vienība un
telpu grupa.
Par jautājumu, kādēļ nepieciešama dalīšana
divās adresēs, Būvvalde sniedz sekojošu
informāciju. Adresācija valsts teritorijā tiek
veidota atbilstoši Adresācijas noteikumu
prasībām, kas nosaka, ka divām
dzīvojamajām ēkām nevar būt viena adrese
(Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts).
Adrese Stabu iela 61, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunktam,
kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā
adrese nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese
Stabu iela 61, Rīga ir reģistrēta divām
dzīvojamām ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 0100 029 0050 001 un 0100
029 0050 002, tad Būvvalde plāno veikt
adreses maiņu ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 029 0050 002,
bet otrai ēkai saglabāt esošo adresi.
Savukārt telpu grupu numerācijas maiņu nav
plānots veikt, bet tiks precizēts telpu grupas
adreses pieraksts atbilstoši mainītajai ēkas
adresei.
Respondenta sniegtā informācija par
dzīvesvietas deklarāciju ar tā saistību ar
nekustamā īpašuma nodokli neietekmē
adrešu veidošanu. Atbilstoši Adresācijas
noteikumu 61.punktam informāciju par
mainītajām adresēm Valsts zemes dienests
nodod arī Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldei deklarētās dzīvesvietas adreses
uzturēšanai un aktualizēšanai. Līdz ar to

jo piebraukšana pie Nr. 61
ir pa to pašu ceļu kā uz
plānoto 61A. Ja adreses
maiņa tomēr notiktu, rastos
vēlme meklēt citu
iebraukšanas ceļu otrajā
pagalmā. Tālāk jautājums
– vai plānotajā adresē 61A,
dzīvokļu numerācija
sāksies no 1 vai turpināsies
no 18-88? Adreses maiņa
radīs nelietderīgas
finansiālas izmaksas un
laika resursu patēriņu gan
pašvaldībai, gan
privātpersonām
(dokumentu sakārtošana,
zīmes utt.).
Nevēlas adreses maiņu, jo
tiks sadalīta viena māja.
Uzskata, ka adrese Stabu
iela 61 atbilst Adresācijas
noteikumos minētajām
prasībām. Ēku komplekss
ar kadastra apzīmējumiem
Nr.0100 029 0050 001 un
Nr.0100 029 0050 002 ir
funkcionāli saistīts, ko
apliecina fakts, ka piekļūt
vienai ēkai var tikai izejot,
izbraucot caur otras ēkas
izbūvēto vārtu eju. Lūdz
segt no Rīgas pilsētas
budžeta līdzekļiem
izdevumus, kurus radīs
Būvvalde mainot adresi.

6

valsts nodrošina, ka gadījumā, ja pašvaldība
nomaina adresi, tad objektā deklarēto
personu adreses tiek aktualizētas bez
personas starpniecības, jo atbilstoši
normatīvajiem aktiem valsts funkciju
nodrošināšanai valsts tiešās pārvaldes
iestādes izmanto Valsts adrešu reģistra
datus.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja
adrese mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta
forma, atbilstoši šajos noteikumos
minētajām prasībām, dokumenti, kuros
lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to
paredz speciālais normatīvais akts. Tādējādi
šajā gadījumā, ja līdz šim tika izdoti
dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie
joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama
tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs.
Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Līdz ar to šajā gadījumā pēc adrešu maiņas
automātiski tiks precizēta ēkā deklarēto
personu adreses. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm tiek
paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde paskaidro, ka adreses maiņa
neietekmē nekustamā īpašuma veidu un
sastāvu un arguments, ka adrese ir sena, kā
arī ēku apsaimniekošanas veids nevar būt
par pamatojumu normatīvo aktu
neievērošanai.
Attiecībā uz respondenta norādīto
informāciju par ēku funkcionālo saistību
atbilstoši Adresācijas noteikumu
8.2.apakšpunktam, Būvvalde sniedz
sekojošu skaidrojumu. Atbilstoši Rīgas
domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.
34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” 2.64. apakšpunktam,
būves, kas funkcionāli ir saistītas ar atļauto
būvi (var teikt – galveno ēku), sauc par
palīgēkām (piemēram, atsevišķa
transportlīdzekļu novietne (garāža), nojume,
darbnīca, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka,
dārza inventāra noliktava, malkas šķūnītis
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0100 029 0050 002

Stabu iela 61

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Norāda, ka
apspriežoties ar
kaimiņiem, vēlas par
atšķirības zīmi uzstādīt
norādi “korpuss 2”, nevis
burtu “A” vai ko citu.
Mulsinoši ir “A” burta
pievienošana. Stabu 61
dzīvokļu īpašnieku
kopsapulce plānota š.g.
martā, kad šo jautājumu
apspriestu vairums
īpašnieku kopā. Līdz ar to
lūdz atlikt Stabu
61adresācijas maiņas
jautājumu līdz 2018.gada
beigām, kad oficiāli varēs
iesniegt īpašnieku lēmumu
par māju.
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u.tml.). No iepriekš minētā izriet, ka vienai
dzīvojamajai mājai par funkcionāli saistītu
nevar uzskatīt citu dzīvojamo māju, jo ēkas
funkcija – dzīvojamā māja – ir uzskatāma
par patstāvīgu funkciju. Sniegtā informācija
par ēku funkcionālo saistību nav uzskatāma
par ēku funkcionālo saistību, kas minēta
Adresācijas noteikumu 8.2. apakšpunktā, jo,
vadoties no šādiem apsvērumiem, Rīgas
pilsētā lielai daļai ēku būtu jālieto viens un
tas pats ēkas adreses numurs. Šāda tiesību
normu interpretācija un piemērošana nav
adekvāta, jo nenodrošina likumdevēja
iecerēto mērķu sasniegšanu, nosakot ēku
adresācijas principus administratīvās
teritorijas ietvaros.
Attiecībā uz lūgumu segt no Rīgas pilsētas
budžeta līdzekļiem izdevumus, kurus radīs
Būvvalde mainot adresi, sniedz sekojošu
informāciju. Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā
pārejas laikā ir iespējamas grūtības vai
neērtības, kas varētu būt saistīts ar adreses
maiņu, taču atbilstoši Civillikuma 863. panta
prasībām personai, kas bauda vai vēlas
baudīt kādas lietas labumus, tam arī jānes ar
šo lietu saistītie pienākumi, kā arī trešās
personas šai lietai vai tās dēļ taisītie
izdevumi. Nekustamā īpašuma īpašniekam,
tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas
nekustamajā īpašumā, kuram ir veikta
adreses maiņa, pēc adreses maiņas ir jālieto
jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas
saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Stabu iela
61 ir reģistrēta divām dzīvojamām ēkām, tad
vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai
saglabājama.
Būvvalde var ņemt vērā respondenta
priekšlikumu par adreses papildināšanu ar
korpusu nevis burtu, jo tas atbilst
Adresācijas noteikumiem.
Būvvalde neredz vajadzību atlikt jautājuma
izskatīšanu, jo ikviens īpašnieks laika
periodā no 27.12.2017. līdz 14.02.2018.
varēja sniegt savu priekšlikumu par adreses
maiņu.
Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī esošo
adresācijas praksi Rīgas pilsētā, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 029 0050 002 ir
maināma adrese uz Stabu iela 61 k-2. Ņemot
vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis
ir ņemts vērā daļēji.
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Nav norādīts

Ģertrūdes
iela 51

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta.
Namīpašums tika uzcelts
1910. gadā. Īpašumam ir
vietējas nozīmes
arhitektūras pieminekļa
statuss Nr. 7809; īpašums
ietilpst valsts nozīmes
pilsētbūvniecības
piemineklī “Rīgas
vēsturiskais centrs”
(aizsardzības Nr. 7442);
īpašums ietilpst UNESCO
pasaules kultūras un dabas
mantojuma vietas – Rīgas
vēsturiskais centrs
(aizsardzības Nr. 852)
teritorijā. Kopš tā izbūves
īpašumam tika piešķirts
51. numurs un tas ir
zināms ar šo numuru
vēsturiskajos avotos.
Mainot īpašuma
adresāciju, tiks pārtraukta
īpašuma vēsturiskā
identitāte un kopība ar
citiem vēsturiskiem
objektiem gan lokālā, gan
pilsētas nozīmē.
Namīpašumā ir reģistrētas
vairākas juridiskas
personas. Adreses maiņa
šīm juridiskajām personām
radīs papildus izdevumus
attiecīgi izmaiņu
reģistrācijai LR
Uzņēmumu reģistrā,
sadarbībā ar partneriem,
iekšējā lietvedībā. Nav
saprotama šādas būvvaldes
rosinātās maiņas
ekonomiskā lietderība, jo
namīpašums ir savrupi
pozicionēta būve ar
atsevišķu iebrauktuvi no
Ģertrūdes ielas slēgtā
pagalmā un neaizskar
blakus esošo būvju
lietotāju un īpašnieku
tiesības.
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Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adrese Ģertrūdes iela 51, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunktam,
kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā
adrese nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese
Ģertrūdes iela 51, Rīga ir reģistrēta divām
dzīvojamām ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 0100 029 0095 001 un 0100
029 0095 002, Būvvalde plāno veikt adreses
maiņu ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
029 0095 002 uz adresi Ģertrūdes iela 51A,
Rīga.
Personu norādītie argumenti neattiecas uz
adrešu veidošanu un nevar tikt ņemti vērā.
Būvvalde norāda, ka personu subjektīvais
viedoklis nevar būt par pamatojumu
normatīvo aktu neievērošanai.
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. Noteikumu 32.
punkts nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja
precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos
noteikumos minētajām prasībām,
dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese,
ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic,
izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais
akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja līdz šim tika
izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese,
tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa
veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta
turētājs.
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW
.pdf ).
Būvvalde norāda, ka komersantiem
Uzņēmumu reģistrā adreses nomaiņa ir
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0100 036 0081 002,
0100 036 0081 003

Lauku iela 5

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta.
Nepieciešams arī adreses
maiņu – piešķiršanu
pārējām teritorijā esošām
garāžām. Cer, ka adreses
maiņa ietekmēs pozitīvi,
paši varēs apsaimniekot
savu māju. Vaicā, kāpēc
plānots piešķirt adresi
Lauku iela 5A ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100
036 0081 002, kaut gan
ielas numerācija sākas no
Tallinas ielas un secīgi
burtu A būtu piešķirt ēkai
ar kadastra apzīmējumu
0100 036 0081 001, kas
dabā atrodas tuvāk
nākamajai ēkai ar Nr.7.
Divām garāžām vienā
blokā ar kadastra
apzīmējumu 0100 036
0081 003 plānots dot tikai
vienu adresi – Lauku 5 k1? Kas būtu darāms tiem
garāžu īpašniekiem,
kuriem atsevišķā garāža
nav atdalīta no kopējā
būvju bloka pēc kadastra
apzīmējuma? Kā
izskaidrojams, ka divām
garāžām ar kadastra
apzīmējumiem 0100 036
0081 006 un 0100 036
0081 007 fiksēts, ka tās ir
fiziskās personas īpašums
(nesen mainījušies
īpašnieki, nedzīvo Lauku
5), bet pārējo garāžu
statuss ir jaukta tipa
kopīpašums – gan tās,
kuras iznomā pašvaldība,
gan privatizētās? Kā šīm
divām personām tas
izdevies, jo visa zeme ir
kopīpašums? Kas jādara,
lai kopīpašniekam, lai
kļūtu par savu garāžu
īpašnieku? Kā vienlaikus
ar adrešu maiņu var risināt
jautājumu par reālu abu
namu un teritorijas reālu
sadali, lai risinātu
jautājumu, kas saistīts ar
atsevišķu
apsaimniekošanu?
9

jāveic pašiem, taču valsts nodeva – ja adrese
reģistrā tiek mainīta, atsaucoties uz
Būvvaldes lēmumu, nav jāmaksā.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Ēkas adrese Lauku iela 5, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. apakšpunktam,
kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā
adrese nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese
Lauku iela 5, Rīga ir reģistrēta divām
dzīvojamām ēkām, tad vienai ēkai tā ir
maināma, bet otrai ēkai saglabājama. Līdz ar
to Būvvalde plāno veikt adreses maiņu ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 036 0081 002
uz adresi Lauku iela 5A, Rīga, jo šajā ēkā ir
mazāk telpu grupas, līdz ar ko tiks skarti
mazāk adresācijas objekti un šī ēka ir par 7
gadiem jaunāka, kas norāda uz to, ka šī ēka
ir vēlāk sākusi izmantot adresi Lauku iela 5,
Rīga. Būvvalde norāda, ka numuri ielā būs
augošā secībā (vispirms 5, tad 7 utt.), jo
adresēm tiek piemērots Adresācijas
noteikumu 18.1.apakšpunktā noteiktais - lai
izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru
atkārtošanās, zemes vienības vai ēkas
numuru papildina ar latviešu alfabēta lielo
burtu (bez diakritiskām zīmēm). Adresācijas
noteikumi nosaka, ka gadījumos, ja nav
pieejami brīvi adrešu numuri, tad tos
papildina ar burtiem vai korpusu numuriem,
taču Adresācijas noteikumos nav noteikts, ka
ir jāievēro alfabētā esošā burtu secība, tā
izvairoties no situācijām, ka katru reizi, kad
konkrētā ielā tiek izveidots jauns adresācijas
objekts, visā ielā esošā numerācija ir
jāpārnumurē.
Būvvalde norāda, ka katrai garāžas ēkai, kas
ir atsevišķs īpašuma objekts, ir jāpiešķir
atsevišķs ēkas adreses numurs.
Būvvalde norāda, ka katrai telpu grupai
atbilstoši Adresācijas noteikumu prasībām ir
jāpiešķir sava adrese. Šobrīd atbilstoši Valsts
adrešu reģistra datiem no 2 minētajām
garāžām adrese ir piešķirta tikai vienai telpu
grupai. Lai piešķirtu adresi otrai telpu
grupai, īpašniekam ir jāiesniedz iesniegums
ar lūgumu piešķirt adresi, kuram jāpievieno
ēkas, kurā atrodas telpu grupa,
inventarizācijas lieta vai stāvplāns.
Atbilstoši Kadastra likuma 13.panta otrajai
daļai būves īpašniekam ir pienākums sešu
mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma
termiņa izbeigšanās ierosināt kadastra
objekta reģistrāciju vai kadastra datu
aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā,
ja uzbūvēta būve.
Jautājums par īpašuma piederību svešiem
īpašumiem neattiecās uz adrešu veidošanu,
bet pēc būtības jautājums par īpašumu
piederības statusu ir adresējams Valsts
zemes dienestam, kurš Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrē
īpašuma piederību.
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Nav norādīts

Vaicā, vai ielas mājai
Brīvības ielā 158, Rīgā
plānots mainīt adresi uz
Brīvības iela 158A?

0100 027 0023 002

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Abas
ēkas ir kopīpašums ar
lietošanā izdalītiem
dzīvokļiem un abām ēkām
ir kopīgi pagalmi. Minētā
īpašumtiesību forma
tuvākajā nākotnē nav
maināma, tādēļ šāda viena
īpašuma sadalīšana divās
adresēs nav vēlama,
neradītu nekādus
uzlabojumus – tieši pretēji
– radītu nesamērīgus
apgrūtinājumus namu
kopīpašniekiem.
Adresācijas maiņa neradītu
nekādus ieguvumus, nekas
šādā veidā netiktu
sakārtots tā vietā –
nevajadzīgi sarežģījumi,
kārtojot īpašumtiesiskus
darījumus ar nekustamo
īpašumu, informējot
līgumiestādes, papildus
tam – dzīvokļu numerācija
ir kopīga abām ēkām un
vienas ēkas adreses maiņa
radītu lieku haosu dzīvokļu
numerācijā.

Brīvības iela
158
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Atbilstoši Civillikuma 994. pantam par
nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai
tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās.
Būvvalde piešķirs adresi visām garāžas
ēkām, kas ir reģistrētas Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā.
Īpašuma vai teritorijas reālā sadale nav
risināma vienlaicīgi ar adresāciju, tāpat arī
visi apsaimniekošanas jautājumi ir risināmi
kopīpašniekiem vienojoties. Zemes vienības
vai ēkas sadales gadījumā Būvvalde piešķirs
adreses jaunizveidotajiem objektiem uz
attiecīgas akceptētas projekta
dokumentācijas pamata.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.
Adrese Brīvības iela 158, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. apakšpunktam,
kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā
adrese nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese
Brīvības iela 158, Rīga ir reģistrēta divām
dzīvojamām ēkām, tad vienai ēkai tā ir
maināma, bet otrai ēkai saglabājama. Līdz ar
to Būvvalde plāno veikt adreses maiņu
pagalma ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
027 0023 002 uz adresi Brīvības iela 158A,
Rīga.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.
Adrese Brīvības iela 158, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. un 8.2.
apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties un katram adresācijas objektam
piešķir vienu adresi. Savukārt adresācijas
objekts ir noteikta katra ēka atsevišķi, kurām
ir noteiktas sekojošas funkcijas: dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka.
Tā kā adrese Brīvības iela 158, Rīga ir
reģistrēta divām dzīvojamām ēkām, tad
vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai
saglabājama. Līdz ar to Būvvalde plāno
veikt adreses maiņu ēkai pagalmā ar
kadastra apzīmējumu 0100 027 0023 002 uz
adresi Brīvības iela 158A, Rīga.
Savukārt telpu grupu numerācijas maiņu nav
plānots veikt, bet tiks precizēts telpu grupas
adreses pieraksts atbilstoši mainītajai ēkas
adresei.
Būvvaldes ieskatā normatīvo aktu prasību
izpilde nevar tikt uzskatīta par nelietderīgu,
jo prasību ieviešana ir vērsta uz valsts un
būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanu.
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.

Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW
.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
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52

0100 038 0133 047

0100 033 0097 002,
0100 033 0097 003

Vagonu iela
38

Bruņinieku
iela 71

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda
par ēku kompleksu – Rīgā,
Vagonu ielā 38 ar kadastra
numuru 01000380133.
Saistībā ar Rīgas pilsētas
būvvaldes paziņojumu par
plānoto atsevišķas adreses
piešķiršanu vienai no
noliktavām ar kadastra
apzīmējumu
01000380133047 ēku
kompleksā, Valsts
aizsardzības militāro
objektu un iepirkumu
centrs (turpmāk – Centrs)
informē, ka objekts ir
norobežots, apsargāts un
trešo personu
nesankcionēta iekļūšana
teritorijā ir liegta, kā
ietvaros ne praktiska, ne
racionāla pamata adreses
maiņai šajā situācijā nav;
vēl jo vairāk – ņemot vērā
objekta izmantošanas,
praktiskās funkcionalitātes
un drošības specifiku,
adreses maiņa, izdalot
kādu ēku šajā objektā, pat
nav vēlama.
Šajā sakarā Centrs rosina
izskatīt iespēju atstāt šim
ēku kompleksam vienu
vienotu līdzšinējo adresi
un numuru – Vagonu iela
38.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Objekts
ir vēsturisks
privātīpašums, kuru cēlis
vecvectēvs. 1908. gadā
nodeva ekspluatācijā
dzīvojamo ēku ar kadastra
apzīmējumu 0100 033
0097 001, bet 1909. gadā
nodeva ekspluatācijā ēkas
ar kadastra apzīmējumiem
0100 033 0097 002 un
0100 033 0097 003 kā
vienotu īres dzīvokļu
kompleksu. Dzīvokļu
numerācija ir vienota
visām trim dzīvojamām
11

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 2.8. apakšpunktam
adresācijas objekts nav ēku komplekss, bet
katra ēka, kurai ir noteikta funkcija atbilstoši
būvniecības dokumentācijai.
Adrese Vagonu iela 38, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. un 8.2.
apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties un katram adresācijas objektam
piešķir vienu adresi. Adrese Vagonu iela 38,
Rīga ir reģistrēta vairākām funkcionāli
patstāvīgām ēkām.
Būvvalde nevar neveikt adrešu maiņu, jo
pretējā gadījumā netiks ievēroti adresācijas
sistēmas pamatprincipi, kas pašvaldībai ir
obligāti jāievēro un jāizpilda. Ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 038 0133 047
adresi nevar nemainīt, jo tad netiks ievērota
Adresācijas noteikumu 17.1. apakšpunktā
noteiktā numuru secība.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.

Adrese Bruņinieku iela 71, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. un 8.2.
apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties un katram adresācijas objektam
piešķir vienu adresi. Savukārt adresācijas
objekts ir noteikta katra ēka atsevišķi, kurām
ir noteiktas sekojošas funkcijas: dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka.
Tā kā adrese Bruņinieku iela 71, Rīga ir
reģistrēta trim dzīvojamām ēkām, tad divām
ēkām tā ir maināma, bet vienai ēkai
saglabājama. Līdz ar to Būvvalde plāno
veikt adreses maiņu pagalma ēkām ar
kadastra apzīmējumu 0100 033 0097 002 uz
adresi Bruņinieku iela 71A, Rīga un 0100

ēkām, t.i., dzīvokļu
numerācija ir caurejoša:
dzīvoklis Nr.1 ir pirmajā
ēkā, bet pēdējais dzīvoklis
Nr.74 ir trešajā ēkā. 110
gadu laikā īpašumam nav
bijušas nekādas problēmas
ar adresi, viss ir ļoti
vienkārši atrodams un
pārskatāms. Ēka ar
kadastra apzīmējumu 0100
033 0097 001 atrodas pie
Bruņinieku ielas, izejot
cauri ēkas ar kadastra
apzīmējumu 0100 033
0097 001 arkai nonākam
nelielā iekšpagalmā un ēkā
ar kadastra apzīmējumu
0100 033 0097 002 ,
savukārt, izejot cauri ēkas
ar kadastra apzīmējumu
0100 033 0097 002 arkai,
nonākam nelielā
iekšpagalmā un ēkā ar
kadastra apzīmējumu 0100
033 0097 003.
Ņemot vērā reālo situāciju
dabā, neredz nekādu
loģiku sadalīt adresi
Bruņinieku iela 71. Vaicā,
kas mainīsies no šīs
sadales, kas uzlabosies, ko
iegūs cilvēki? Respondents
uzskata, ka ir lielāka
iespēja radīt zināmu
sajukumu: jāmaina
dzīvokļu numerācija, kas
uzreiz rada veselu virkni
izmaiņu, gan nekustamā
īpašuma īpašniekam, gan
dzīvokļu īrniekiem: jāveic
izmaiņas īpašuma reģistros
(zemesgrāmatā, VZD),
jāmaina dzīvokļu
numerācija ēkās, jākoriģē
visi apsaimniekošanas,
nomas un īres līgumi,
īrniekiem jāmaina
dzīvesvietas deklarācijas
adreses u.c. dokumenti,
kuros ir norādīta deklarētā
dzīvesvietas adrese un,
protams, tas radīs,
bezjēdzīgu, papildus darbu
un izdevumus. Vēlas
dzirdēt pamatotu
argumentāciju adreses
sadalei.
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033 0097 003 uz adresi Bruņinieku iela 71B,
Rīga.
Būvvalde neplāno veikt dzīvokļu adrešu
maiņu, bet norāda uz vienotu adresācijas
principu ieviešanu ēkām atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, kas ir obligātas prasības
visiem adresācijas objektiem. Personām
Latvijas Republikas teritorijā un
iedzīvotājiem ir tās jāievēro. Būvvaldes
ieskatā normatīvo aktu prasību izpilde nevar
tikt uzskatīta par nelietderīgu, jo prasību
ieviešana ir vērsta uz valsts un būtisku
sabiedrības interešu nodrošināšanu.
Personu norādītie argumenti neattiecas uz
adrešu veidošanu un nevar tikt ņemti vērā.
Būvvalde norāda, ka personu subjektīvais
viedoklis nevar būt par pamatojumu
normatīvo aktu neievērošanai.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču, atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām, personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja
adrese mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta
forma, atbilstoši šajos noteikumos
minētajām prasībām, dokumenti, kuros
lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to
paredz speciālais normatīvais akts. Tādējādi
šajā gadījumā, ja līdz šim tika izdoti
dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie
joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama
tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs.
Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Līdz ar to šajā gadījumā pēc adrešu maiņas
automātiski tiks precizēta ēkā deklarēto
personu adreses. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm tiek
paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde vērš uzmanību, ka respondenta
norādītais arguments par to, ka adrese ir

53
54
55
56

0100 033 0120 001,
0100 033 0120 002

Bruņinieku
iela 73A

Respondenti atbalsta
adresācijas maiņu.
Nomainīsies pagalma ēkas
adrese no Bruņinieku 73A
uz Bruņinieku 73F,
iebildumu nav. Pēc
adresācijas maiņas vēlas
arī adrešu sakārtošanu ēkā
esošajām telpu grupām.

Bruņinieku
iela 73B

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta.
Atbilstoši likumam
īpašniekam nav liegtas
iespējas izvēlēties, kuram
objektam adrese ir
saglabājama, līdz ar to
vēlas lit. 002 (savai ēkai)
atstāt pamata adresi
Bruņinieku 73B nevis D.
Uzskata, ka būs problēma
ar jaunās numerācijas
izmaiņām valsts un
pašvaldības reģistros un
citās sadzīves lietās.
Piedāvātais mājas
(korpusa) apzīmējums 73D
nav secīgs, jo pirmai mājai
(korpusam) paliek “B”, bet
trešais mājai (korpusam)
“E”. Pilnīgi nav izprotama
“B” nomaiņa uz “E”.
Pareizāk būtu norādīt
korpusus. Ietekmēs
negatīvi mājas
apsaimniekošanas procesu,
kā arī citas sadzīviskas
lietas. Radīs problēmas ar
mājas numura plāksnītes
nomaiņu, ar mājas
apsaimniekošanas
uzkrājumu sadali starp
korpusiem un ar jaunās
numerācijas izmaiņām
valsts un pašvaldības
reģistros.

57

58
59
60

0100 033 0121 002
61
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vēsturiska nevar kalpot par pamatojumu
adresi nemainīt, jo to neparedz normatīvie
akti.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adrese Bruņinieku iela 73A, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. un 8.2.
apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties un katram adresācijas objektam
piešķir vienu adresi. Savukārt adresācijas
objekts ir noteikta katra ēka atsevišķi, kurām
ir noteiktas sekojošas funkcijas: dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka.
Tā kā adrese Bruņinieku iela 73A, Rīga ir
reģistrēta divām dzīvojamām ēkām, tad
vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai
saglabājama. Līdz ar to Būvvalde plāno
veikt adreses maiņu ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 033 0120 002 uz adresi
Bruņinieku iela 73F, Rīga.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir ņemts vērā.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adrese Bruņinieku iela 73B, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. un 8.2.
apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties un katram adresācijas objektam
piešķir vienu adresi. Savukārt adresācijas
objekts ir noteikta katra ēka atsevišķi, kurām
ir noteiktas sekojošas funkcijas: dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka.
Tā kā adrese Bruņinieku iela 73B, Rīga ir
reģistrēta trijām dzīvojamām ēkām, tad
divām ēkām tā ir maināma, bet vienai ēkai
saglabājama. Atbilstoši Adresācijas
noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktam
pirmajai ēkai, kas tiek būvēta vai ir uzbūvēta
uz apbūvei paredzētas zemes vienības, un ar
to funkcionāli saistītajām ēkām saglabā
zemes vienībai piešķirto adresi un katrai
nākamajai ēkai un ar to funkcionāli
saistītajām ēkām, kuras būvēs vai ir
uzbūvētas uz apbūvei paredzētas zemes
vienības, izvērtējot konkrēto situāciju,
piešķir jaunu adresi. Ēku ar kadastra
apzīmējumiem 0100 033 0121 002 un 0100
033 0121 003 ekspluatācija ir uzsākta par 2
gadiem vēlāk (1913. gadā) nekā ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 033 0121 001
(1911. gadā), kurai nav plānota adreses
maiņa. Turklāt atbilstoši Adresācijas
noteikumu 18. punktam, lai izvairītos no
iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās,
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0100 032 0019

Bruņinieku
iela 94/96

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Ēka
atrodas Rīgas vēsturiskajā
centrā un tā aizsardzības
zonā. Esošā adrese arī ir
vēsturiska vērtība un
eksistē jau apmēram simts
gadus. Lūdz norādīt, kurš
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pašvaldība savā teritorijā, piemērojot
vienotu praksi, apbūvei paredzētas zemes
vienības vai ēkas numuru papildina ar
latviešu alfabēta lielo burtu (bez
diakritiskām zīmēm). Līdz ar to Būvvalde
plāno veikt adreses maiņu ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 033 0121 002 uz adresi
Bruņinieku iela 73D, Rīga un ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 033 0121 003 uz
adresi Bruņinieku iela 73F, Rīga.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču, atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām, personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja
adrese mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta
forma, atbilstoši šajos noteikumos
minētajām prasībām, dokumenti, kuros
lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to
paredz speciālais normatīvais akts. Tādējādi
šajā gadījumā, ja līdz šim tika izdoti
dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie
joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama
tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs.
Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Līdz ar to šajā gadījumā pēc adrešu maiņas
automātiski tiks precizēta ēkā deklarēto
personu adreses. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm tiek
paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu

segs ar adreses maiņu
saistītos izdevumus.
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0100 027 0027
65

66

67

0100 029 0021 001

0100 033 0089 003

Brīvības iela
152A

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Lūdz
nomainīt adresi zemei
152A. Ražošanas ēkai
0100 027 0027 004 adresi
Brīvības 152B. Norāda, ka
nav iespējama piekļuve
objektam no Ērgļu ielas
puses. Nav iespēja
piebraukt un novietot
automašīnu. Nav ieejas
durvis no Ērgļu ielas
puses. Līdz ar to izmantot
telpas ar adresi Ērgļu iela 8
ir neiespējami. Nav
iespējams izmantot objektu
komerciālos nolūkos, jo
paredzamajā adresē nav
pieejas objektam.

Bruņinieku
iela 44/46

Respondents atbalsta
adresācijas maiņu. Norāda,
ka pēc adresācijas maiņas
nepieciešama arī adrešu
sakārtošana tajā esošajām
telpu grupām.

Bruņinieku
iela 61

Respondents neatbalsta
adresācijas maiņu.
Adresācijas maiņa ēkai ar
kad. Nr. 0100 033 0089
003 no Bruņinieku iela 61
uz Bruņinieku iela 61A
nav atbalstāma, jo tas
neatbilstu adresācijas
sistēmas pamatprincipam
par vienas adreses
piešķiršanu funkcionāli
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8.6.apakšpunktam adresācijas objektu
numuros izmanto naturālus skaitļus, kas
pierakstīti ar arābu cipariem nevis
dubultnumurus un atbilstoši 8.2.
apakšpunktam katram adresācijas objektam
piešķir vienu adreses numuru nevis divus,
kas atdalītas ar daļsvītru un pierakstīta kā
daļskaitlis.
Būvvalde paskaidro, ka arguments par
adreses ir senumu un to, ka ēka atrodas
Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības
zonā nevar būt par pamatojumu normatīvo
aktu neievērošanai.
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.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.

Ņemot vērā respondentu sniegto informāciju
par piekļuves iespējām pie adresācijas
objekta, Būvvalde veiks adreses maiņu ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 027 0027 004
uz adresi Brīvības iela 152B. Pēc
respondentu lūguma tiks veikta arī zemes
vienības adreses maiņa uz Brīvības iela
152A.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir ņemts vērā.

Lai pēc adresācijas maiņas sakārtotu ēkā
esošajām telpu grupām adreses,
nepieciešams iesniegums (veidlapa
Nr. BV_144) ar tam pievienotu ēkas
kadastrālās uzmērīšanas (tehniskās
inventarizācijas) lietu vai ēkas stāvu
plāniem, īpašuma tiesību apliecinošu
dokumentu kopijām un pilnvaru, ja
iesniegumu iesniedz pilnvarota persona;
plašāk:
https://www.eriga.lv/ServiceCards/Default.a
spx?cardExternalId=RD003615AJ0017.
Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.
Attiecībā uz respondenta norādīto
informāciju par ēku funkcionālo saistību
atbilstoši adresācijas sistēmas
pamatprincipiem, Būvvalde sniedz sekojošu
skaidrojumu. Atbilstoši Rīgas domes
20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34
„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 2.64. apakšpunktam, būves, kas
funkcionāli ir saistītas ar atļauto būvi (var
teikt – galveno ēku), sauc par palīgēkām
(piemēram, atsevišķa transportlīdzekļu
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0100 033 0106 004

Bruņinieku
iela 79

saistītam objektu
kopumam. Apspriežamā
ēka ir dzīvojamā ēka, kas
ir funkcionāli saistīta ar
citu, uz tā paša zemes
gabala blakus esošu
dzīvojamo ēku (kad. Nr.
0100 033 0089 001, adrese
Bruņinieku iela 61). Abām
ēkām ir kopējs
siltummezgls, ūdens
ievads un koplietošanas
elektrības sadales skapis,
kas visi atrodas ēkā Nr.
001. Attiecīgi abu ēku
inženiertīkli ir savienoti.
Abas ēkas ir sadalītas
dzīvokļu īpašumos, tādēļ
abu ēku īpašnieks ir
dzīvokļu īpašumu kopība,
kas sastāv no abu ēku telpu
grupu īpašniekiem. Abas
ēkas ir dzīvokļu īpašnieku
kopības pārvaldījumā un
apsaimniekošanu veic abu
ēku dzīvokļu īpašnieku
izveidota Dzīvokļu
īpašnieku kooperatīvā
sabiedrība. Tāpat abu
dzīvojamo ēku telpu grupu
numerācija jau vēsturiski ir
izveidojusies secīga, t.i.,
ēkas Nr. 001 dzīvokļu
numerācija turpinās ēkā
Nr. 003. Zemes gabals, uz
kuras ēkas atrodas,
realitātē ir noslēgts
pagalms, ko kopīgi
izmanto abu ēku
iedzīvotāji, ar kopēju
iebrauktuvi no Bruņinieku
ielas. Šo iemeslu dēļ abas
ēkas to lietotāju uztverē kā
praktiskā, tā emocionālā
līmenī ir viens nedalāms
objektu kopums, līdz ar to
lūgums saglabāt abām
ēkām kopēju adresi
Bruņinieku iela 61. Tiks
apgrūtināta ēku
pārvaldīšana,
apsaimniekošana,
uzturēšana un lietošana.
Respondents neatbalsta
adresācijas maiņu. Esošā
adrese ir ļoti laba un
privatizācijas procesā
Rīgas pilsētas
Zemesgrāmatas tiesnesis
īpaši norādīja, ka šis ir
viens objekts, kas sastāv
no trīs mājām ar
atsevišķiem atšķirīgiem
16

novietne (garāža), nojume, darbnīca, pirts,
siltumnīca, saimniecības ēka, dārza
inventāra noliktava, malkas šķūnītis u.tml.).
No iepriekš minētā izriet, ka vienai
dzīvojamajai mājai par funkcionāli saistītu
nevar uzskatīt citu dzīvojamo māju, jo ēkas
funkcija – dzīvojamā māja – ir uzskatāma
par patstāvīgu funkciju. Sniegtā informācija
par ēku funkcionālo saistību nav uzskatāma
par ēku funkcionālo saistību, kas minēta
Adresācijas noteikumu 8.2. apakšpunktā, jo,
vadoties no šādiem apsvērumiem, Rīgas
pilsētā lielai daļai ēku būtu jālieto viens un
tas pats ēkas adreses numurs. Šāda tiesību
normu interpretācija un piemērošana nav
adekvāta, jo nenodrošina likumdevēja
iecerēto mērķu sasniegšanu, nosakot ēku
adresācijas principus administratīvās
teritorijas ietvaros.
Būvvalde paskaidro, ka adreses maiņa
neietekmē nekustamā īpašuma veidu un
sastāvu un arguments par ēku
apsaimniekošanu nevar būt par pamatojumu
normatīvo aktu neievērošanai.
Būvvalde neplāno veikt telpu grupu adrešu
maiņu, bet norāda uz vienotu adresācijas
principu ieviešanu ēkām atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, kas ir obligātas prasības
visiem adresācijas objektiem. Personām
Latvijas Republikas teritorijā un
iedzīvotājiem ir tās jāievēro.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adrese Bruņinieku iela 73B, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. un 8.2.
apakšpunktam, kas nosaka, ka

dzīvokļu numuriem. Uz
visām trīs mājām tika
izdalīts vienāda
koplietošanas platība,
neskatoties uz to, ka katrai
mājai šī koplietošanas
platība ir atšķirīga. Tas ir
divām ir pagrabs un bēniņu
telpa, no kurām vienai
bēniņu telpa ir
apdzīvojama, bet vienai
nav ne bēniņu telpas ne
pagraba. Vispirms jau
kādu laiku varētu būt
problēmas ar
korespondences
saņemšanu.
Visās iestādēs jāveic
adreses izmaiņas. Vairākos
līgumos ir punkts ar
pienākumu juridisko datu
izmaiņu gadījumā par to
informēt pretējo pusi.
Nāksies meklēt visus
noslēgtos līgumus un tos
rūpīgi pārlasīt, kas ir
laikietilpīgs process.
Daudzi līgumi var nebūt
tik viegli pieejami, arhivēti
laukos.
Un visbeidzot - esam
raduši pie adreses ar mājas
un dzīvokļa numura,
dažreiz arī vēl korpuss.
Šajā gadījumā pievienot
papildus alfabēta burtus ir
nevietā, kas var izraisīt
nesapratni. Acīmredzot, ja
ir "c" tad būs arī "a" un
rakstot šos burtus var
rasties neizpratne par to,
kurai adresei tas ir domāts
- īpaši ja raksta ar roku.
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administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties un katram adresācijas objektam
piešķir vienu adresi. Savukārt adresācijas
objekts ir noteikta katra ēka atsevišķi, kurām
ir noteiktas sekojošas funkcijas: dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka.
Tā kā adrese Bruņinieku iela 79, Rīga ir
reģistrēta trijām dzīvojamām ēkām, tad
divām ēkām tā ir maināma, bet vienai ēkai
saglabājama.
Būvvalde paskaidro, ka adreses maiņa
neietekmē nekustamā īpašuma veidu un
sastāvu un arguments par ēku
apsaimniekošanu nevar būt par pamatojumu
normatīvo aktu neievērošanai.
Būvvalde neplāno veikt telpu grupu adrešu
maiņu, bet norāda uz vienotu adresācijas
principu ieviešanu ēkām atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, kas ir obligātas prasības
visiem adresācijas objektiem. Personām
Latvijas Republikas teritorijā un
iedzīvotājiem ir tās jāievēro.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW
.pdf ).
Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu
piegāde tiek veikta ievērojot sekojošas
tiesību normas: Pasta likuma 1. panta 20.
punkts nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta
komersants to nogādā adresātam. Sūtījuma
izmērs un svars nepārsniedz šajā likumā un
citos normatīvajos aktos noteikto
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par adresētu,
ja uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma
norādīta sūtījuma saņēmēja adrese. Pasta
noteikumu 2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka
adresāta un sūtītāja adrese šo noteikumu
izpratnē ir pasta sūtījuma adrese, kas ietver
adresāta un sūtītāja adresi, kas saskaņā ar
adresācijas sistēmas noteikumiem identificē
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0100 037 0053 001,
0100 037 053 002,
0100 037 0053 003

Bruņinieku
iela 81

Respondents neatbalsta
adresācijas maiņu. Būves
ir savstarpēji saistītas un
apvienotas vienā veselā (tā
teikt 'sastāda vienotu
organismu'), jo:
1) būve ar kadastra
numuru 01000370053001
(dzīvojamā māja) un būve
ar kadastra numuru
01000370053002
(dzīvojamā māja) kalpo kā
'ārsienas' priekš būves ar
kadastra numuru
01000370053003
(darbnīca), kas atrodas
starp tām.
2) visām šīm būvēm ir
viens pagalms un ieeja
visās būvēs ir vienīgi no
caurbrauktuves no
Bruņinieku ielas, sk. inv.
plānos.
3)visas šis būves ir
apvienotas ar kopējo būvju
pagrabu un pagrabu zem
pagalma, to kadastra
numurs 01000370053004,
sk. inv. plānos.
4) Būve ar kadastra
numuru 01000370053001
(dzīvojamā māja), būve ar
kadastra numuru
01000370053002
(dzīvojamā māja) un būve
ar kadastra numuru
01000370053003 ir
savstarpēji savienoti
18

adresāta un sūtītāja atrašanās vietu. Pasta
noteikumu 13. punktā ir noteikts, ka adresi
uz iekšzemes pasta sūtījuma raksta saskaņā
ar adresācijas sistēmas noteikumiem,
ievērojot adreses elementu rakstības
atbilstību Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai
adresei. Būvvalde norāda, ka pastnieki
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie
ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas
tiek piestiprināta numurzīme, jo vieglāk
apvidū ir orientēties pastniekiem.
Attiecībā uz pasta sūtījumiem Būvvalde
paskaidro, ka pasta sūtījumi atbilstoši Pasta
konvencijas 6.panta 2.punktam tiek nogādāti
līdz konkrētajai adresei, taču personas
pienākums, lai pasta sūtījums sasniegtu
adresātu, ir norādīt pareizu adresi. Atbilstoši
Adresācijas noteikumiem pēc adreses
maiņas ir jālieto jaunā adrese, līdz ar to
respondentu arguments ir noraidāms kā
nepamatots, jo ja persona norādīs uz pasta
sūtījuma pareizu adresi, tad tas tiks
piegādāts.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adrese Bruņinieku iela 81, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. un 8.2.
apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties un katram adresācijas objektam
piešķir vienu adresi. Savukārt adresācijas
objekts ir noteikta katra ēka atsevišķi, kurām
ir noteiktas sekojošas funkcijas: dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka.
Tā kā adrese Bruņinieku iela 81, Rīga ir
reģistrēta trijiem patstāvīgiem adresācijas
objektiem, tad divām ēkām tā ir maināma,
bet vienai ēkai saglabājama.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja
adrese mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta
forma, atbilstoši šajos noteikumos
minētajām prasībām, dokumenti, kuros
lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to
paredz speciālais normatīvais akts. Tādējādi
šajā gadījumā, ja līdz šim tika izdoti
dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie

apvienoti vienā veselā, jo
no vienas būves uz otru, ka
arī uz trešo būvi var tikt
caur iekšējām durvīm, tas
ir savstarpēji savienotas
būves, sk. inv. plānos.
5) Būve ar kadastra
numuru 01000370053001
(dzīvojamā māja) un būve
ar kadastra numuru
01000370053002
(dzīvojamā māja) faktiski
ir vienas ēkas pirmā kāpņu
telpa un otra kāpņu telpas,
toties, būve ar kadastra
numuru 01000370053003,
ir šīs dzīvojamās ēkas
palīgēka, kas ir
nepieciešama namīpašuma
vajadzībām, jo tur atrodas
katlu telpa.
6) Būves nav iespējams
atdalīt, tam ir kopēja
apkures sistēma,
elektropiegādes sistēma,
ūdensmezgls un
kanalizācijas sistēma, ko
fiziski nav iespējams
sadalīt.
7) Bruņinieku 81 ir viens
īpašnieks.
Lūdzam nemainīt neko,
atstāt kā ir šobrīd.
Gadījumā, ja nav
iespējams atstāt kā bija,
lūdzu Bruņinieku 81 būvei
ar kadastra numuru
01000370053002
(Dzīvojamā māja) piešķirt adresi Bruņinieku
iela 81A, bet būvei ar
kadastra numuru
01000370053003
(darbnīca) - piešķirt adresi
Bruņinieku iela 81B, jo
loģiskāk būtu būvei ar
kadastra numuru
01000370053002
(Dzīvojamā māja) piešķirt adresi Bruņinieku
iela 81A, nevis 'B' burtu, jo
tā ir piecstāvu dzīvojamā
māja un to izmanto
intensīvāk nekā vienstāvu
būvi ar kadastra numuram
01000370053003
(darbnīca). Radīs haosu, jo
jāveic precizējumus visos
īres/nomas līgumos,
līgumos ar sadarbības
partneriem; grūti izskaidrot
šo situāciju īrniekiem, it
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joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama
tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs.
Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW
.pdf ).
Attiecībā uz respondenta norādīto
informāciju par ēku saistību un to, ka tās
apvienotas vienā veselā (tā teikt 'sastāda
vienotu organismu'), Būvvalde sniedz
sekojošu skaidrojumu. Atbilstoši Rīgas
domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.
34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” 2.64. apakšpunktam,
būves, kas funkcionāli ir saistītas ar atļauto
būvi (var teikt – galveno ēku), sauc par
palīgēkām (piemēram, atsevišķa
transportlīdzekļu novietne (garāža), nojume,
darbnīca, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka,
dārza inventāra noliktava, malkas šķūnītis
u.tml.). No iepriekš minētā izriet, ka vienai
dzīvojamajai mājai par funkcionāli saistītu
nevar uzskatīt citu dzīvojamo māju, jo ēkas
funkcija – dzīvojamā māja – ir uzskatāma
par patstāvīgu funkciju. Sniegtā informācija
par ēku funkcionālo saistību nav uzskatāma
par ēku funkcionālo saistību, kas minēta
Adresācijas noteikumu 8.2. apakšpunktā, jo,
vadoties no šādiem apsvērumiem, Rīgas
pilsētā lielai daļai ēku būtu jālieto viens un
tas pats ēkas adreses numurs. Šāda tiesību
normu interpretācija un piemērošana nav
adekvāta, jo nenodrošina likumdevēja
iecerēto mērķu sasniegšanu, nosakot ēku
adresācijas principus administratīvās
teritorijas ietvaros.
Būvvalde ņems vērā respondenta lūgumu un
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 037 0053
002 mainīs adresi uz Bruņinieku iela 81A un
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 037 0053
003 mainīs adresi uz Bruņinieku iela 81B.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.
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0100 037 0059 002

0100 027 0028 002

Bruņinieku
iela 93

Brīvības iela
150

īpaši pensionāriem.
Sarežģījumi var būt
daudzās jomās, visu nevar
paredzēt, t.i., ātrās
palīdzības izsaukšana (vai
cilvēks atcerēsies kā adrese
mainīsies šajā situācijā),
kurjerpasts utt., visu nevar
paredzēt, bet adresācijas
maiņa radīs haosu.
Īpašniekam prasīs papildus
finansiālus ieguldījumus
un papildus darbu, ko
jāveic, lai mainītu adresi
(pasūtīt izkārtni,
dokumentācija un
skaidrošanās ar klientiem,
sadarbības partneriem utt.).
Respondents neatbalsta
adresācijas maiņu, jo šī ir
mājas vēsturiskā adrese. Šī
māja ir ar tiešu piekļuvi
ielai (ielas māja), un, ja ir
kādas nesaskaņas adrešu
reģistrā ar tai blakus
atrodošos sētas māju, kurai
piekļuve ir caur sētu, tad
drīzāk vajadzētu apsvērt
tās mājas adreses maiņu,
vai arī precīzu dzīvokļu vai
korpusu indeksāciju, lai
būtu skaidrība starp šiem
objektiem.
Esmu kategoriski pret, jo
šis dzīvoklis pieder manai
mātei, kas nozīmēs arī
izmaiņas zemesgrāmatu
reģistrā, un zemesgrāmatas
reģistrācijas nodevas
maksa valstij nav mūsu
interesēs. Adresācijas
maiņa vistiešākajā veidā
ietekmē īpašnieka intereses
sakarā ar izmaiņām valsts
zemesgrāmatu reģistrā.
Izmaiņu un jaunas
zemesgrāmatas
reģistrācijas valsts nodevas
maksa nav mūsu interesēs
un mēs kategoriski
protestējam pret adreses
maiņu.
Respondents neatbalsta
adresācijas maiņu, jo ēka,
kurai paredzēta adreses
maiņa vēsturiski ir celta kā
viena māja ar ēku
(kadastra apzīmējums
01000270028001) un
abām ir adrese Brīvības
iela 150, taču celta divos
etapos. Arī galvenā
piekļūšana ēkai ir no
20

Būvvalde paskaidro, ka adrese Bruņinieku
iela 93, Rīga neatbilst Adresācijas
noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktam, kas
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties un katram adresācijas
objektam piešķir vienu adresi. Savukārt
adresācijas objekts ir noteikta katra ēka
atsevišķi, kurām ir noteiktas sekojošas
funkcijas: dzīvošanai, saimnieciskai,
administratīvai vai publiskai darbībai
paredzēta ēka.
Tā kā adrese Bruņinieku iela 93, Rīga ir
reģistrēta četriem patstāvīgiem adresācijas
objektiem (2 dzīvojamās mājas, garāžu ēka
un austuve), Būvvalde plāno veikt adreses
maiņu pagalma ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 0100 037 0059 002, 0100
037 0059 003 un 0100 037 0059 005.
Savukārt fasādes mājai ar kadastra
apzīmējumu 0100 037 0059 001 adreses
maiņa nav plānota.
Ņemot vērā iepriekšminēto, respondenta
viedoklis ņemts vērā.

Ņemot vērā respondenta sniegto informāciju
par piekļuves iespējām pie adresācijas
objekta, Būvvalde veiks adreses maiņu ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 027 0028 002
uz adresi Brīvības iela 150 k-2, Rīga. Ņemot
vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis
ir ņemts vērā daļēji.
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0100 036 0015,
0100 036 2005

Vārnu iela
16

Brīvības ielas puses un
piekļūšana no Ērgļu ielas
puses ir ierobežota. Ēkā,
kurā paredzēta adreses
maiņa ir viena kāpņu telpa,
no kuras ir vienīgā
piekļuve arī sešiem
dzīvokļiem, kuri ir otras
ēkas (kadastra apzīmējums
01000270028001) daļā.
Tādējādi pēc paredzētās
adrešu maiņas kāpņu telpas
numerācijā rastos absurda
situācija- dzīvokļiem 22,
33, 39, 45, 48, 49 adrese
būtu Brīvības iela 150, bet
dzīvokļiem 23-32, 34-38,
40-44 un 46-47 adrese
būtu Ērgļu iela 6. Ar
autotransportu pie ēkas var
piekļūt tikai no Brīvības
ielas puses. Šis adresācijas
maiņas priekšlikums ir
pielīdzināms Brīvības ielas
152 adreses maiņai uz
Ērgļu iela 8, kur izeja uz
Ērgļu ielu vispār nepastāv.
Ieteiktu būvvaldes
pārstāvjiem apmeklēt
objektus uz vietas, lai
redzētu situāciju realitātē,
nevis plānot adrešu maiņu
pēc kartēm un plāniem.
Esmu gatavs izteikt un
pamatot savu viedokli
klātienē. Adresācijas
maiņa manas tiesības
ietekmēs negatīvi, jo
šobrīd kā Brīvības ielas
150 līdzīpašniekam man
pieder viens īpašums ar
vienu adresi, bet
adresācijas maiņas
gadījumā piederēs īpašums
ar divām adresēm, kas
iespējamā mājas
pārdošanas gadījumā
sarežģī situāciju. Arī
līgumi ar Rīgas ūdeni un
Rīgas siltumu ir noslēgti ar
Brīvības ielas 150 māju,
kas rada liekas problēmas
rēķinu izrakstīšanā
īrniekiem.
Telefoniski sniedzis
informāciju par vēlmi ēkai
ar kadastra apzīmējumu
0100 027 0028 002 mainīt
adresi uz Brīvības iela 150
k-2, Rīga.
Respondents neatbalsta
adresācijas maiņu.
Nepiekrīt mājas Vārnu 16
21

Būvvalde paskaidro, ka dzīvojamai ēkai,
kurā atrodas respondentam piederošs
dzīvoklis, nav paredzēta adreses maiņa.

nosaukuma maiņai,
uzskata, ka tam
pasākumam nav jēgas un
tā ir bezjēdzīga nodokļu
tērēšana.
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0100 032 0095

Valmieras
iela 9/11

Respondents neatbalsta
adresācijas maiņu. Adrese
Valmieras iela 9/11
vēsturiski izveidojusies
apvienojot divus blakus
īpašumus 9 un 11. Īpašuma
ar Nr.11 nav. Tātad neko
sajaukt nevar. Vienīgais
ieguvējs no adreses maiņas
ir numura plāksnītes
ražotājs ar garantētu peļņu.

0100 032 0099 002

Valmieras
iela 3

Respondents atbalsta
adresācijas maiņu. Lūdz
ēkai 002 piešķirt adresi
Valmieras iela 3 k-2, Rīga.

Zvaigžņu
iela 30

Respondents neatbalsta
adresācijas maiņu. Ēkai
nav ieejas no Pērnavas
ielas. Pērnavas ielas pusē ir
tikai ēkas fasāde, bet
piebraukšana un ieeja,
kopš pirmsākumiem, ir no
Zvaigžņu ielas 30 pa mājas
caurbrauktuvi. Ja adrese
būs Pērnavas iela, tad
visiem vienmēr būs
jāskaidro, ka ejiet tur aiz
stūra meklējiet vārtus un
tad tur sētā būs vajadzīgā
māja. Kur loģika?
Arī ejot pa Pērnavas ielu
pieaugošā secībā vispirms
būs 30A un pēc tam 30.
Arī neloģiski.
Var secināt, ka vienīgie
ieguvēji būs māju numuru
plāksnīšu ražotāji ar
garantētu pasūtījumu un

0100 036 0023 002
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Adreses maiņa paredzēta transformatoru
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 036 2005
001 un zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 036 2005, uz kuras tas
atrodas.
Ņemot vērā iepriekšminēto respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adrese Valmieras iela 9/11 neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.6.apakšpunktam,
kas nosaka, ka adresācijas objektu numuros
izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar
arābu cipariem nevis dubultnumurus un
atbilstoši 8.2. apakšpunktam katram
adresācijas objektam piešķir vienu adreses
numuru nevis divus, kas atdalītas ar
daļsvītru un pierakstīta kā daļskaitlis, tāpēc
adrese Valmieras iela 9/11 ir maināma.
Adreses maiņa ēkai ir nepieciešama, lai
nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto
adrešu veidošanas kārtību, kas noteikta, lai
radītu iespējas ātri un viennozīmīgi valsts
teritorijā identificēt adresācijas objektu
apvidū. Adreses maiņa ir tiesiski pamatota,
un ar adreses maiņu faktiski tiks sasniegts
tiesisks mērķis. Ņemot vērā augstāk minēto,
respondenta viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.
Būvvalde ņems vērā respondenta lūgumu un
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 032 0099
002 mainīs adresi uz Valmieras iela 3 k-2,
Rīga.
Ņemot vērā iepriekšminēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām. Ēkas
adrese Zvaigžņu iela 30 neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. un 8.2.
apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties un katram adresācijas objektam
piešķir vienu adresi. Tā kā adrese Zvaigžņu
iela 30 ir reģistrēta divām dzīvojamām
ēkām, tad vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai
ēkai saglabājama. Turklāt ēkas adrese
Zvaigžņu iela 30 neatbilst arī Adresācijas
noteikumu 19.punkta prasībām, kas nosaka,
ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir
ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai
ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu,
ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju.
Konkrētajā situācijā ēkai tuvākā iela ir

peļņu bez konkurences.
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0100 031 2007 002

Kurbada iela
1

Respondents neatbalsta
adresācijas maiņu.
Uzskata, ka nav
pietiekama pamatojuma.
Ja tomēr notiek mājas
numura maiņa no Kurbada
iela 1 uz 1a, tad adreses
maiņai būtu jānotiek
mazākajai no ēkām, kur ir
mazāk dzīvokļu.
Nepiekrīt, jo adreses maiņa
būtiski ietekmētu
iedzīvotāju finanšu
izdevumus, kas saistīti ar
dokumentu pārformēšanu
dažādās iestādēs un pie
pakalpojumu sniedzējiem.
Tāpat pieaugtu kļūdu
daudzums, kas saistīts ar
dažādu sūtījumu piegādi.
Neredz jēgu, ja tam neseko
konkrētajai ēkai piekritīgās
zemes platības
samazinājums.

23

Pērnavas iela, no tās arī iespējama tieša
piekļuve pie ēkas. Līdz ar to atbilstoši
normatīvo aktu prasībām ēkai ir maināma
adrese uz Pērnavas iela 30. Būvvalde
atbilstoši kartogrāfiskajiem materiāliem
secina, ka daļā no ēkā esošajām telpu
grupām ieeja ir tieši no Pērnavas ielas.
Attiecībā uz respondenta norādīto, ka ejot pa
Pērnavas ielu pieaugošā secībā vispirms būs
30A un pēc tam 30, Būvvalde paskaidro, ka
numuri ir augošā secībā (vispirms 30, tad 32
utt.), jo adresēm tiek piemērots Adresācijas
noteikumu 18.1.apakšpunktā noteiktais - lai
izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru
atkārtošanās, zemes vienības vai ēkas
numuru papildina ar latviešu alfabēta lielo
burtu (bez diakritiskām zīmēm). Adresācijas
noteikumi nosaka, ka gadījumos, ja nav
pieejami brīvi adrešu numuri, tad tos
papildina ar burtiem vai korpusu numuriem,
taču nav noteikts, ka ir jāievēro alfabētā
esošā burtu secība, tā izvairoties no
situācijām, ka katru reizi, kad konkrētā ielā
tiek izveidots jauns adresācijas objekts, visā
ielā esošā numerācija ir jāpārnumurē.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adrese Kurbada iela 1, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. un 8.2.
apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties un katram adresācijas objektam
piešķir vienu adresi. Savukārt adresācijas
objekts ir noteikta katra ēka atsevišķi, kurām
ir noteiktas sekojošas funkcijas: dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka.
Tā kā adrese Kurbada iela 1, Rīga ir
reģistrēta divām dzīvojamām ēkām, tad
vienai ēkām tā ir maināma, bet otrai ēkai
saglabājama. Atbilstoši Adresācijas
noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktam
pirmajai ēkai, kas tiek būvēta vai ir uzbūvēta
uz apbūvei paredzētas zemes vienības, un ar
to funkcionāli saistītajām ēkām saglabā
zemes vienībai piešķirto adresi un katrai
nākamajai ēkai un ar to funkcionāli
saistītajām ēkām, kuras būvēs vai ir
uzbūvētas uz apbūvei paredzētas zemes
vienības, izvērtējot konkrēto situāciju,
piešķir jaunu adresi. Ēkas ar kadastra
apzīmējumu 0100 031 2007 002
ekspluatācija ir uzsākta par 16 gadiem vēlāk
(1912. gadā) nekā ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 031 2007 001
(1896. gadā), kurai nav plānota adreses
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0100 038 0209 001,
0100 038 0209 010,
0100 038 0209 003,
0100 038 0209 005

Pērnavas
iela 86

Respondents neatbalsta
adresācijas maiņu, jo
būves ar kadastra
numuriem no 0100 038
0209 001 līdz 0100 038
24

maiņa. Turklāt atbilstoši Adresācijas
noteikumu 18. punktam, lai izvairītos no
iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās,
pašvaldība savā teritorijā, piemērojot
vienotu praksi, apbūvei paredzētas zemes
vienības vai ēkas numuru papildina ar
latviešu alfabēta lielo burtu (bez
diakritiskām zīmēm). Līdz ar to Būvvalde
plāno veikt adreses maiņu ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 031 2007 002 uz adresi
Kurbada iela 1A, Rīga.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču, atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām, personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja
adrese mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta
forma, atbilstoši šajos noteikumos
minētajām prasībām, dokumenti, kuros
lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un
dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to
paredz speciālais normatīvais akts. Tādējādi
šajā gadījumā, ja līdz šim tika izdoti
dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, tie
joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama
tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs.
Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Līdz ar to šajā gadījumā pēc adrešu maiņas
automātiski tiks precizēta ēkā deklarēto
personu adreses. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm tiek
paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Īpašuma vai teritorijas reālā sadale nav
risināma vienlaicīgi ar adresāciju.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses

0209 011 ir funkcionāli
saistītas (bet nedalāmas)
savā starpā. Šajās ēkās
telpas ir iznomātas
dažādiem nomniekiem –
juridiskām personām.
Uzskata, ka nav korekti
vienam nomniekam
norādīt vairākas adreses, ja
viņa nomātās telpas
atrodas dažādās ēkās.
Adrešu maiņu
priekšlikumā ir piedāvāts
ne tikai papildināt 86
numuru ar latviešu burtiem
no A līdz C, bet arī vienai
no ēkām piešķirt 88
numuru, kas vēl vairāk
sarežģīs nomnieku tiesības
un likumiskās intereses.
Īpašnieks šīs telpas un
zemi privatizēja kā vienotu
kompleksu ar adresi
Pērnavas ielā 86. Biroja
ēkā (darbnīca) tiek veikta
funkciju nomaiņa.
Telefoniski un e-pastā
respondents sniedzis
informāciju par vēlamām
izmaiņām: kadastra
numurs 01000380209001
Pērnavas iela 86 A uz
Pērnavas iela 86 korp.1;
kadastra numurs
01000380209005 Pērnavas
iela 88 uz Pērnavas iela 86
korp.2;
kadastra numurs
01000380209010 Pērnavas
iela 86 B uz Pērnavas iela
86 korp.3;
kadastra numurs
01000380209009 Pērnavas
iela 86 uz Pērnavas iela 86
korp.4;
kadastra numurs
01000380209003 Pērnavas
iela 86C uz Pērnavas iela
86 korp.5.
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0100 036 0034 003

Vārnu iela
15

Respondents atbalsta
adresācijas maiņu. Lūdz
saglabāt adresi ēkai 003
Vārnu iela 15, mainot
adresi ēkai 002 uz Vārnu
iela 15A un ēkai 001 uz
Vārnu iela 15B, jo ēkā 003
ir lielāks dzīvokļu skaits.
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pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adrese Pērnavas iela 86, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. un 8.2.
apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties un katram adresācijas objektam
piešķir vienu adresi. Savukārt adresācijas
objekts ir noteikta katra ēka atsevišķi, kurām
ir noteiktas sekojošas funkcijas: dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka. Kā pats respondents
norāda, tad šajās ēkās telpas ir iznomātas
dažādiem nomniekiem, līdz ar to secināms,
ka katra ēka tiek izmantota atsevišķai
saimnieciskai darbībai.
Attiecībā uz respondenta norādīto
informāciju par ēku funkcionālo saistību,
Būvvalde sniedz sekojošu skaidrojumu.
Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo
noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.64.
apakšpunktam, būves, kas funkcionāli ir
saistītas ar atļauto būvi (var teikt – galveno
ēku), sauc par palīgēkām (piemēram,
nojume, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka,
dārza inventāra noliktava, malkas šķūnītis
u.tml.).
Būvvalde paskaidro, ka adrese tiek piešķirta
adresācijas objektam un adreses maiņa
neietekmē nekustamā īpašuma veidu un
sastāvu.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču, atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām, personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Būvvalde ņems vērā respondenta norādītās
vēlamās adreses un mainīs tās sekojoši: ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 038 0209 001
uz Pērnavas iela 86 k-1;
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 038 0209
005 uz Pērnavas iela 86 k-2;
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 038 0209
010 uz Pērnavas iela 86 k-3;
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 038 0209
009 uz Pērnavas iela 86 k-4;
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 038 0209
003 uz Pērnavas iela 86 k-5.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adrese Vārnu iela 15, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. un 8.2.

80

81

0100 032 0113 001

0100 038 0134 001

Stabu iela
116

Respondents neatbalsta
adresācijas maiņu. Norāda,
ka lit. 001 jāpaliek 116
(Stabu), lit. 002 var būt nr.
118.

Strenču iela
5

Respondents neatbalsta
adresācijas maiņu. Adreses
maiņai neredz loģisku
pamatojumu.
Administratīvā ēka ar
kadastra apzīmējumu
01000380134001, kurai ir
paredzēta adreses maiņa,
ir funkcionāli saistīta ar
citām vienotā nekustamā
īpašumā ar kadastra
apzīmējumu 01000380134
ēkām. Nekustamais
īpašums Strenču ielā 5 ir
norobežots ar sētu un
vārtiem līdz ar to nepiekrīt
vienas funkcionāli saistītas
ēkas vienotas slēgtas
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apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties un katram adresācijas objektam
piešķir vienu adresi. Savukārt adresācijas
objekts ir noteikta katra ēka atsevišķi, kurām
ir noteiktas sekojošas funkcijas: dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka.
Tā kā adrese Vārnu iela 15, Rīga ir reģistrēta
trijām dzīvojamām ēkām, tad divām ēkām tā
ir maināma, bet vienai ēkai saglabājama.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu
18. punktam, lai izvairītos no iepriekš
piešķirtu numuru atkārtošanās, pašvaldība
savā teritorijā, piemērojot vienotu praksi,
apbūvei paredzētas zemes vienības vai ēkas
numuru papildina ar latviešu alfabēta lielo
burtu (bez diakritiskām zīmēm). Līdz ar to
Būvvalde plāno veikt adreses maiņu ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 036 0034 001 uz
adresi Vārnu iela 15A, Rīga un ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 036 0034 003 uz
adresi Vārnu iela 15B, Rīga.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka ēkas adrese Stabu
iela 116, Rīga neatbilst Adresācijas
noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktam, kas
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties un katram adresācijas
objektam piešķir vienu adresi. Tā kā adrese
Stabu iela 116, Rīga ir reģistrēta divām
dzīvojamām ēkām, tad vienai ēkai tā ir
maināma, bet otrai ēkai saglabājama. Līdz ar
to Būvvalde plāno veikt adreses maiņu ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 032 0113 001
uz adresi Stabu iela 118, Rīga, jo šajā ēkā ir
mazāk telpu grupas, līdz ar ko tiks skarti
mazāk adresācijas objekti. Turklāt ēkas
atrodas ielas beigās, līdz ar to ir brīvi adrešu
numuri, tāpēc ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 032 0113 001 plānots mainīt adresi uz
Stabu iela 118, Rīga.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adrese Strenču iela 5, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1. un 8.2.
apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties un katram adresācijas objektam
piešķir vienu adresi. Savukārt adresācijas
objekts ir noteikta katra ēka atsevišķi, kurām
ir noteiktas sekojošas funkcijas: dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka. Kā pats respondents
norāda, tad šajās ēkās telpas ir iznomātas

teritorijas sastāvā
atdalīšanu, piešķirot tai
pilnīgi citu, jaunu
numerāciju. Adrese
Strenču iela 5 ar šajā
īpašumā esošajām ēkām ir
darbiniekiem, klientiem un
piegādātājiem saprotama
un atbilst adresācijas
noteikumiem. Ēkai ir
paredzētas 2 ieejas, kas
nodrošina piekļuvi katra
citam stāvam. Pirmajā
stāvā, kurā atrodas 6 ofisa
telpas ir iespējama
piekļuve tikai no sētas
puses, tātad teritorijas
Strenču 5, tādējādi šīs
administratīvās ēkas adresi
manīt uz Strenču 4 ir
neloģiski. Funkcionāli
saistītam adrešu kopumam
nepieciešama vienota
adrese. Ēkas ar kadastra
apzīmējumiem
01000380134001 un
01000380134001 ir
saistītas, tām ir vienota
komunālā apgāde un
funkcionalitāte. Ir
nepieciešama adresācija,
kas precīzi pilda savas
funkcijas un uz kuru var
paļauties, bet šajā
gadījumā šis nosacījums
netiek pildīts neloģiski
atdalot vienu ēku slēgtā
teritorijā. Šī adrešu maiņa
rada īpašniekam un
nomniekiem attiecīgajā
adresē liekus izdevumus
mainot juridiskās un
faktiskās adreses, dažādus
papildus izdevumus
(reklāmas, katalogi,
maksas informācija,
izkārtnes u.c.) un laika
patēriņu dažādos reģistros
un iestādēs, bet ieguvuma
no šādas adreses maiņas
nav, jo tam nav loģiska
pamatojuma.
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dažādiem nomniekiem, līdz ar to secināms,
ka ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 038
0134 001 tiek izmantota atsevišķai
saimnieciskai darbībai.
Attiecībā uz respondenta norādīto
informāciju par ēku funkcionālo saistību,
Būvvalde sniedz sekojošu skaidrojumu.
Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo
noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.64.
apakšpunktam, būves, kas funkcionāli ir
saistītas ar atļauto būvi (var teikt – galveno
ēku), sauc par palīgēkām (piemēram,
nojume, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka,
dārza inventāra noliktava, malkas šķūnītis
u.tml.).
Būvvalde paskaidro, ka adrese tiek piešķirta
adresācijas objektam nevis visam īpašumam
un adreses maiņa neietekmē nekustamā
īpašuma veidu un sastāvu.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta adrese Strenču iela 5
(piemēram, zemesgrāmatu apliecības, zemes
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), tie
joprojām ir spēkā esoši un to maiņa veicama
tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs.
Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija

par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
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0100 034 0166 002

Krāsotāju
iela 4

0100 030 0120 001,
0100 030 0120 002

Aleksandra
Čaka iela 28

Respondenti atbalsta
adresācijas maiņu. Vēlas,
lai pēc adresācijas maiņas
tiktu sakārtotas adreses arī
ēkā esošajām telpu
grupām.
Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta.
Norāda, ka īpašumam ir
vienota zemesgrāmata.
Visi dzīvokļi ir privatizēti.
Kā vienots īpašums pastāv
vairāk nekā 100 gadus.
Ēku apsaimniekošanu veic
dzīvokļu īpašnieku
biedrība, kas kārto visus
maksājumus ar komunālo
pakalpojumu sniedzējiem.
Adreses maiņa sagraus
biedrības pastāvēšanu un
turpmāku māju
apsaimniekošanu.
Katram dzīvoklim ir savs
numurs, kas neatkārtojas.
Jaunas adreses piešķiršana
radīs tikai sarežģījumus
ēkas iedzīvotājiem.
Pasta sūtījumu saņemšana
nav radījusi problēmas,
taču pēc adreses maiņas
radīsies problēmas to
saņemt.
Būs jāpārreģistrē adrese kā
PVN maksātājam Valsts
ieņēmumu dienestā,
jāpārslēdz līgumi ar
pakalpojumu sniedzējiem,
būs jāpaziņo par adreses
maiņu preču piegādātājiem
u.c.
Par adreses maiņu būs
jāpaziņo bankām,
apdrošināšanas
uzņēmumiem, visa veida
uzņēmumiem, kas sniedz
pakalpojumus, par
elektrību, par gāzi, par
telefonu u.c.
Viens no respondentiem
norāda, ka nav garantijas,
ka tiks izdarīti precīzi
ieraksti visos īpašuma
dokumentos.
Adreses maiņa radīs haosu
28

Būvvalde veiks adrešu sakārtošanu ēkā ar
kadastra apzīmējumu 0100 034 0166 002
esošajām telpu grupām.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir ņemts vērā.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Aleksandra
Čaka iela 28 ir reģistrēta divām dzīvojamām
ēkām, tad vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai
ēkai saglabājama.
Būvvalde paskaidro, ka adreses maiņa
neietekmē nekustamā īpašuma veidu un
sastāvu un arguments, ka adrese ir sena un
ēka ir arhitektoniskais piemineklis, kā arī
ēku apsaimniekošanas veids nevar būt par
pamatojumu normatīvo aktu neievērošanai.
Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu
piegāde tiek veikta ievērojot sekojošas
tiesību normas: Pasta likuma 1. panta 20.
punkts nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta
komersants to nogādā adresātam. Sūtījuma
izmērs un svars nepārsniedz šajā likumā un
citos normatīvajos aktos noteikto
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par adresētu,
ja uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma
norādīta sūtījuma saņēmēja adrese. Pasta
noteikumu 2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka
adresāta un sūtītāja adrese šo noteikumu
izpratnē ir pasta sūtījuma adrese, kas ietver
adresāta un sūtītāja adresi, kas saskaņā ar
adresācijas sistēmas noteikumiem identificē
adresāta un sūtītāja atrašanās vietu. Pasta
noteikumu 13. punktā ir noteikts, ka adresi
uz iekšzemes pasta sūtījuma raksta saskaņā
ar adresācijas sistēmas noteikumiem,
ievērojot adreses elementu rakstības
atbilstību Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai
adresei. Būvvalde norāda, ka pastnieki
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie
ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas
tiek piestiprināta numurzīme, jo vieglāk
apvidū ir orientēties pastniekiem.
Attiecībā uz pasta sūtījumiem Būvvalde
paskaidro, ka pasta sūtījumi atbilstoši Pasta
konvencijas 6.panta 2.punktam tiek nogādāti
līdz konkrētajai adresei, taču personas
pienākums, lai pasta sūtījums sasniegtu
adresātu, ir norādīt pareizu adresi. Atbilstoši
Adresācijas noteikumiem pēc adreses
maiņas ir jālieto jaunā adrese, līdz ar to
respondentu arguments ir noraidāms kā

un jucekli, tā ir neloģiska,
neracionāla un ekonomiski
neizdevīga, tiks sadalīts
īpašums.
Mājas pastāvēšanas laikā
šis ir pirmais gadījums,
kad arhitektūras pieminekli
sadala ar divām adresēm.
Viens no respondentiem
norāda, ka nav paredzēts,
ka par adresācijas maiņu
katram tiks izsniegts
dokuments, tāpat nav
saprotams ar kādu
dokumentu apliecinās
īpašuma tiesības uz
kopīpašumā esošo zemi.
Adrešu maiņa radīs finanšu
izdevumus, laika patēriņu.
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119

0100 030 0138

Aleksandra
Čaka iela 36

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka adreses maiņa saistīta ar
papildus izmaksām.
Norāda, ka īpašums ir
ieķīlāts, tiks apgrūtināta
īpašuma apsaimniekošana,
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nepamatots, jo ja persona norādīts uz pasta
sūtījuma pareizu adresi, tad tas tiks
piegādāts.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde norāda, ka pēc pieprasījuma
var sagatavot bezmaksas izziņu par
adreses maiņu.
Ņemot vērā augstāk minēto,
respondentu viedoklis ir noraidāms kā
nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Aleksandra
Čaka iela 36 ir reģistrēta trīs dzīvojamām
ēkām, tad divām ēkām tā ir maināma, bet
trešajai ēkai saglabājama.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir

sarežģīs būvniecības
dokumentu saskaņošanu.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka adreses maiņa būs
saistīta ar virkni
sarežģījumiem ikdienā,
dokumentu un līgumu
pārtaisīšanā, būs papildus
izdevumi.
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0100 034 0057 001,
0100 034 0057 002,
0100 034 0057 004,
0100 034 0057 007

Aleksandra
Čaka iela 72

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka īpašniekam ir noslēgti
ilgtermiņa līgumi ar
uzņēmumiem, kas
nodarbojas ar licenzēto
darbības veidu. Adreses
maiņas gadījumā
nomniekiem jāmaina
licenzēs, jāveic kases
aparātu
pārprogrammēšana, jāveic
izmaiņas līgumos, jāmaina
ielas nosaukuma zīmes,
jāveic izmaiņas noteiktos
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iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese
Aleksandra Čaka iela 72 ir reģistrēta trīs
dzīvojamām ēkām un divām tirdzniecības
ēkām, tad tikai vienai ēkai ir saglabājama
esoša adrese.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.

līgumos. Radīsies papildus
izdevumi un laika patēriņš.
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0100 034 0004

Aleksandra
Čaka iela
104

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka nav saprotams kāds būs
ieguvums dzīvokļu
īpašniekiem šobrīd mainot
ēkas adresāciju.
Īpašnieki un ēkā dzīvojošie
iedzīvotāji ir pieraduši pie
esošās adresācijas un
daudziem radīsies
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Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde paskaidro, ka par ēkas numura
zīmes izgatavošanu un izvietošanu ir
atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs. Par ielu nosaukuma zīmju
izvietošanu pie ēkas vai žoga atbilstoši šo
noteikumu prasībām ir atbildīgs ielai
piegulošā stūra zemesgabala vai ēkas
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, taču Rīgas
pilsētas pašvaldība nodrošina ielu
nosaukuma zīmju izgatavošanu un ielu un
uzstādīšanu uz norāžu stabiem par
pašvaldības līdzekļiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Aleksandra
Čaka iela 104 ir reģistrēta divām
dzīvojamām ēkām, tad vienai ēkai tā ir
maināma, bet otrai ēkai saglabājama.
Būvvalde norāda, ka šobrīd nav plānota ēkā
ar kadastra apzīmēju 0100 034 0004 003
esošo telpu grupu numuru maiņa. Ja pēc
adreses maiņas ēkas īpašnieki vēlas mainīt

nesaprašās un pārpratumi,
jo mainot pagalma ēkas
adresi uz Aleksandra Čaka
104A, telpu numerācijas
visticamāk tiks uzsākta no
jauna un tā stipri
līdzināsies pirmās mājas
telpu numerācijai.
No ielas tāpat nebūs
redzama pagalma mājas
numerācija, kā rezultātā
apmeklētājiem varētu
rasties pārpratumi par
jaunās adreses atrašanu.
Ēka, kurai plānots mainīt
adresi no Aleksandra Čaka
104 uz 104A atrodas
pagalmā, kas atrodas uz
vienu zemes gabalu ar ēku,
kas atrodas pie ielas, un
abās ēkās dzīvokļu
numerācija ir secīga.
Atbilstoši Adresācijas
noteikumu 13.punktam,
abas ēkas ir funkcionāli
saistītas, jo tām ir viena
aukstā ūdens, karstā ūdens,
kanalizācijas, apkures
sistēma, kā rezultātā ēkas
nav uzskatāmas par
nesaistītām.
Šobrīd ēka ir sadalīta
dzīvokļu īpašumos, bet
divas no telpām, kas
atrodas pagalma mājā
A.Čaka 104 joprojām ir
kopīpašums īpašniekiem,
kam pieder telpas pie ielas
esošajā ēkā, kā rezultātā
nākotnē varētu rasties
nesaprašanās, kā rezultātā
ja kādreiz būs jāvāc
kopīpašnieku paraksti no
telpu grupām, tad pusei
būs Čaka 104 adrese, bet
citiem Čaka 104A.
Kā arī pagalmā ēkā ir
izvietots gāzes apkuras
katls, ja mainīsies adrese
uz Aleksandra Čaka 104A,
tad gāzes objekts atradīsies
Aleksandra Čaka 104A,
bet gāzes vads izvietots
Aleksandra Čaka 104
adresē.
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0100 035 0108 016,
0100 035 0108 002

Aleksandra
Čaka iela
158

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka atbilstoši
inventarizācijas lietai
namīpašums ir sadalīts
divās būves: nedzīvojamā
ēka ar kadastra
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arī telpu grupu numerāciju, tad īpašniekiem
jāiesniedz iesniegumus Būvvaldē ar tam
pievienotu ēkas kadastrālās uzmērīšanas
lietu vai ēku stāvu plāniem, īpašuma tiesību
apliecinošu dokumentu kopijām un pilnvaru,
ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona.
Lai pagalmā esošo ēku vieglāk atrast
atbilstoši Rīgas domes 22.10.2013. saistošo
noteikumu Nr.62 “Par ielu un laukumu
nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura
zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras,
kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas
kārtību Rīgas pilsētā” (turpmāk - Par ielu un
laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu
numura zīmju izvietošanas kārtība)
33.1punktam pie slēgtu vai iežogotu
teritoriju galvenās iebraukšanas vietas
(vārtiem vai žoga) var izvietot teritorijā
esošo ēku numuru informatīvo zīmi, kas
norāda uz visām teritorijā esošo ēku
adresēm.
Attiecībā uz respondenta norādīto
informāciju par ēku funkcionālo saistību,
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Rīgas
domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.
34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” 2.64. apakšpunktam,
būves, kas funkcionāli ir saistītas ar atļauto
būvi (var teikt – galveno ēku), sauc par
palīgēkām (piemēram, atsevišķa
transportlīdzekļu novietne (garāža), nojume,
darbnīca, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka,
dārza inventāra noliktava, malkas šķūnītis
tml.). No iepriekš minētā izriet, ka vienai
dzīvojamajai mājai par funkcionāli saistītu
nevar uzskatīt citu dzīvojamo māju, jo ēkas
funkcija – dzīvojamā māja – ir uzskatāma
par patstāvīgu funkciju. Anketā sniegtā
informācija par ēku funkcionālo saistību nav
uzskatāma par ēku funkcionālo saistību, kas
minēta Adresācijas noteikumu 8.2.
apakšpunktā un 12. punktā, jo, vadoties no
šādiem apsvērumiem, Rīgas pilsētā lielai
daļai ēku būtu jālieto viens un tas pats ēkas
adreses numurs. Šāda tiesību normu
interpretācija un piemērošana nav adekvāta,
jo nenodrošina likumdevēja iecerēto mērķu
sasniegšanu, nosakot ēku adresācijas
principus administratīvās teritorijas ietvaros.
Būvvalde norāda, ka adrešu maiņa
neietekmē īpašuma veidu vai sastāvu.
Norādītie apstākļi par gāzes apkuri nav
saistīti ar adrešu veidošanu un nevar būt par
pamatojumu normatīvo aktu neievērošanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas
datiem ēkas ar kadastra apzīmējumiem 0100
035 0108 016 un 0100 035 0108 002
lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas
ēkas. Tā kā abas ēkas paredzētas
saimnieciskās darbības veikšanai, tad
atbilstoši Adresācijas noteikumu

apzīmējumu 0100 035
0108 002 un piebūve ar
kadastra apzīmējumu
0100 035 0108 016.
Pamatojoties uz Rīgas
pilsētas būvvaldes
13.05.2009. lēmumu
Nr.BV-09-375-ls bija tika
piešķirta adrese
Aleksandra Čaka iela 158,
Rīga.
Reāli esoša piebūve ar
kadastra apzīmējumu
0100 035 0108 016 nav
atsevišķi izbūvēta ēka, bet
pieguļoša nedzīvojamai
ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 035
0108 002 un ir savienota
ar to.
Jaunā adrese nav
nepieciešama kopējai
nedzīvojamai ēkai.
Norāda, ka visam
juridiskajām personām ir
jāmaina Uzņēmumu
reģistra juridiskās adreses.
Jāveic izmaiņās visās
atbilstošajās valsts
institūcijās,
uzņēmējdarbības
dokumentos, kuri saistīti ar
citām juridiskām un
fiziskām personām.
Atkārtoti jāmaina jaunas
numerācijas plāksnes.
Adresācijas maiņas dēļ
izveidojas finansu
zaudējumi.
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2.8.apakšpunktam, kas nosaka, ka
adresācijas objekts dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka, ēkām ir jāpiešķir
katrai sava unikāla adrese. Turklāt
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties, taču adrese Aleksandra
Čaka iela 158 atbilstoši Valsts adrešu
reģistra datiem ir reģistrēta arī dzīvojamajai
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 035 0108
001. Līdz ar to adrešu atkārtošanās ir
jānovērš.
Respondenta atsauce uz Rīgas pilsētas
būvvaldes 13.05.2009. lēmumu Nr. BV-09375-l neietekmē ēku adrešu maiņu, jo
minētajā lēmumā ir piešķirta adrese telpu
grupai.
Būvvalde paskaidro, ka gadījumā, ja
respondenti vēlas apvienot minētās ēkas, tad
nepieciešams tiesiski sakārtot dokumentus
par ēku apvienošanu.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
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0100 034 0123 002

Artilērijas
iela 70

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka tiks apgrūtināta
korespondences
saņemšana, bankas datu
aktualizēšana u.c.
Netiek ievērots
samērīguma princips.
Jāpaziņo radiniekiem un
draugiem par adreses
maiņu. Nav saprotama
adreses maiņas
nepieciešamība. Viens no
respondentiem norāda, ka
bērniem ir dubultpilsonība
un adreses maiņa var radīt
problēmas. Viens no
respondentiem norāda uz
iespējamām problēmām
saņemt pasūtīto malku vai
briketes uz mainīto adresi.
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par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde paskaidro, ka komersantam ir
jāinformē LR Uzņēmumu reģistrs par
adreses maiņu iesniedzot iesniegumu.
Adreses maiņa LR Uzņēmumu reģistrā šajā
gadījumā ir bez maksas.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Artilērijas
iela 70 ir reģistrēta divām dzīvojamām
ēkām, tad vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai
ēkai saglabājama.
Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu
piegāde tiek veikta ievērojot sekojošas
tiesību normas: Pasta likuma 1. panta 20.
punkts nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta
komersants to nogādā adresātam. Sūtījuma
izmērs un svars nepārsniedz šajā likumā un
citos normatīvajos aktos noteikto
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par adresētu,
ja uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma
norādīta sūtījuma saņēmēja adrese. Pasta
noteikumu 2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka
adresāta un sūtītāja adrese šo noteikumu
izpratnē ir pasta sūtījuma adrese, kas ietver
adresāta un sūtītāja adresi, kas saskaņā ar
adresācijas sistēmas noteikumiem identificē
adresāta un sūtītāja atrašanās vietu. Pasta
noteikumu 13. punktā ir noteikts, ka adresi
uz iekšzemes pasta sūtījuma raksta saskaņā
ar adresācijas sistēmas noteikumiem,
ievērojot adreses elementu rakstības
atbilstību Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai
adresei. Būvvalde norāda, ka pastnieki
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie
ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas
tiek piestiprināta numurzīme, jo vieglāk
apvidū ir orientēties pastniekiem.
Attiecībā uz pasta sūtījumiem Būvvalde
paskaidro, ka pasta sūtījumi atbilstoši Pasta
konvencijas 6.panta 2.punktam tiek nogādāti
līdz konkrētajai adresei, taču personas
pienākums, lai pasta sūtījums sasniegtu
adresātu, ir norādīt pareizu adresi. Atbilstoši
Adresācijas noteikumiem pēc adreses
maiņas ir jālieto jaunā adrese, līdz ar to
respondentu arguments ir noraidāms kā
nepamatots, jo ja persona norādīts uz pasta
sūtījuma pareizu adresi, tad tas tiks
piegādāts.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
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Artilērijas
iela 73

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka nepiekrīt, ka vienu
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labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas
aktualizē datus Valsts adrešu reģistrā.
Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm
elektroniski tiek nodota Kadastra
informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai,
kā arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek
paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/No
sutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.p
df ).
Norādītie apstākļi par personu pilsonību un
malkas piegādi nav saistīti ar adrešu
veidošanu un nevar būt par pamatojumu
normatīvo aktu neievērošanai.
Lai pagalmā esošo ēku no ielas varētu
vieglāk atrast un, lai uzlabotu orientēšanos
atbilstoši Par ielu un laukumu nosaukuma
zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju
izvietošanas kārtības 33.1 punktam pie
slēgtu vai iežogotu teritoriju galvenās
iebraukšanas vietas (vārtiem vai žoga) var
izvietot teritorijā esošo ēku numuru
informatīvo zīmi, kas norāda uz visām
teritorijā esošo ēku adresēm.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Artilērijas

īpašumu, kas sastāv no
divām mājām un
zemesgabala un pieder
vienam īpašniekam, tagad
tiek sadalīts 2 ielās ar
dažādiem numuriem.
Respondents ierosina
otrajai ēkai mainīt adresi
uz Artilērijas iela 73 k-2.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka nepiekrīt, ka viens
īpašums tiek sadalīts divās
daļās, kaut arī uz tā ir divas
ēkas.
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Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka jau tagad ir ļoti grūti
atrast ieeju īpašumā Jāņa
Asara ielā 6, jo visa
iebraukšana un ieeja ir no
Artilērijas ielas puses. Ja
pretējās ielas mājai tiks
piešķirts numurs 6A, tad
būs vēl lielāka meklēšana,
jo visi pirmām kārtām
apstāsies pie kaimiņu
mājas, jo tur ir visas ieejas
no Jāņa Asara ielas un arī
plāksnīte būs ar ciparu 6A.
Burtus neviens īpaši
neievēro.
Respondents rosina vai nu
viņiem jāpiešķir tuvākās
mājas burts , piem. 8A.
Vai arī ierosinām, ka
respondenta mājai tiek
piešķirta adrese Artilērijas
iela 72, piemēram. Un
Artilērijas 73 tiek piešķirts
6 vai 6A.
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0100 034 0038 001,
0100 034 0038 002,
0100 034 0038 004

Artilērijas
iela 35

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka Artilērijas ielā 35 ir trīs
būves, visas pieder vienam
īpašniekam. Šobrīd notiek
rekonstrukcija un plānots
izbūvēt trīs dzīvojamās
ēkas. Pēc adrešu nomaiņas
respondents vēlas šādas
adreses - Artilērijas iela
35, Artilērijas 35a (šīs jau
ir projektā) un Artilērijas
iela 35b.
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iela 73 ir reģistrēta divām dzīvojamām
ēkām, tad vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai
ēkai saglabājama. Savukārt, Adresācijas
noteikumu 19. punkts nosaka, ka ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko
nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. Šajā
gadījumā ēka ar kadastra apzīmējumu 0100
034 0157 001 robežojas ar Jāņa Asara ielu,
ēkas fasāde ir vērsta uz Jāņa Asara ielu, kā
arī ieejas durvis ēkā ir no Jāņa Asara ielas.
Līdz ar to Būvvalde nevar izpildīt
respondenta lūgumu ēkai, jo tas ir pretrunā
normatīvajiem aktiem.
Būvvalde norāda, ka adrešu maiņa
neietekmē nekustamā īpašuma sastāvu.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 034 0157 002, kas
robežojas ar Artilērijas ielu, tiks saglabāta
adrese Artilērijas iela 73. Savukārt, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 034 0157 001,
kura robežojas ar Jāņa Asara ielu, kuras
fasāde ir vērsta uz Jāņa Asara ielu, kā arī
ieejas durvis ēkā ir no Jāņa Asara ielas, tiks
mainīta adrese uz Jāņa Asara iela 6A, jo nav
brīvi pieejami numuri (Adresācijas
noteikumu 18.1.apakšpunkts).
Būvvalde norāda, ka personas apvidū
orientējas pēc adrešu numura zīmēm, līdz ar
to jo ātrāk pēc adrešu maiņas tiek uzstādītas
ēku numurzīmes, jo vieglāk atrast objektu
dabā, kā arī jābūt atbilstošām numura zīmēm
arī pārējām ēkām ielā. Turklāt atbilstoši Par
ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku,
telpu grupu numura zīmju izvietošanas
kārtības 29. punktam, ja ēka atrodas pie divu
ielu krustojuma, ēkas numura zīmes izvieto
uz abām fasādēm, kas vērstas pret ielu.
Būvvalde norāda, ka ēka ar adresi Jāņa
Asara iela 6 robežojas gan ar Jāņa Asara
ielas, gan ar Artilērijas ielas, līdz ar to
adreses veidošana ir iespējama no abām
ielām. Lai mainītu ēkai adresi, īpašniekam
nepieciešams iesniegt iesniegumu par
adreses maiņu (plašāka informācija pieejama
https://www.eriga.lv/ServiceCards/Default.a
spx?cardExternalId=RD003615AJ0017)
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde ņems vērā respondenta viedokli un
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 034 0038
002 tiks mainīta adrese uz Artilērijas iela
35A un ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
034 0038 004 - Artilērijas iela 35B, bet ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 034 0038 001
tiks saglabāta adrese Artilērijas iela 35.
Būvvalde paskaidro, ka ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 034 0023 035
(transformators) paredzēta adreses maiņa uz
Tallinas iela 78 k-5, šī ēka atrodas pie
Tallinas ielas pirms adresācijas objekta ar
adresi Tallinas iela 84.
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0100 030 0154 002

Avotu iela
22

Pamatojums ir arī tāds, ka
visām trīs ēkām ir kopējs
pagalms un no Tallinas
ielas piekļūt nemaz nav
iespējams. Iedzīvotājiem
un pašvaldības
darbiniekiem būtu ļoti
sarežģīti atrast un piekļūt
pie šīs ēkas, ja tā tiktu
nosaukta par Tallinas ielu
78 k-5. Respondents
uzskata, ka VUGD
darbiniekiem vai
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniedzējiem tas
vispār būtu neiespējami.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka absolūti neloģiska un
nav nepieciešamā darbība,
īpaši ņemot vērā, ka mājai
nav saskarsmes ar ārējām
ielām, bet dzīvokļu
numerācija turpinās pēc
kārtas. Radīs neērtības
dokumentu pārformēšana,
kā arī, visdrīzāk, papildus
pasliktinās pasta nodaļas
darbību, kas jau tagad
nevar lielīties ar labu
darbu.
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Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.

Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Avotu iela
22 ir reģistrēta divām dzīvojamām ēkām, tad
vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai
saglabājama.
Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu
piegāde tiek veikta ievērojot sekojošas
tiesību normas: Pasta likuma 1. panta 20.
punkts nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta
komersants to nogādā adresātam. Sūtījuma
izmērs un svars nepārsniedz šajā likumā un
citos normatīvajos aktos noteikto
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par adresētu,
ja uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma
norādīta sūtījuma saņēmēja adrese. Pasta
noteikumu 2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka
adresāta un sūtītāja adrese šo noteikumu
izpratnē ir pasta sūtījuma adrese, kas ietver
adresāta un sūtītāja adresi, kas saskaņā ar
adresācijas sistēmas noteikumiem identificē
adresāta un sūtītāja atrašanās vietu. Pasta
noteikumu 13. punktā ir noteikts, ka adresi
uz iekšzemes pasta sūtījuma raksta saskaņā
ar adresācijas sistēmas noteikumiem,
ievērojot adreses elementu rakstības
atbilstību Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai
adresei. Būvvalde norāda, ka pastnieki
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie
ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas
tiek piestiprināta numurzīme, jo vieglāk
apvidū ir orientēties pastniekiem.
Attiecībā uz pasta sūtījumiem Būvvalde
paskaidro, ka pasta sūtījumi atbilstoši Pasta
konvencijas 6.panta 2.punktam tiek nogādāti
līdz konkrētajai adresei, taču personas
pienākums, lai pasta sūtījums sasniegtu
adresātu, ir norādīt pareizu adresi. Atbilstoši
Adresācijas noteikumiem pēc adreses
maiņas ir jālieto jaunā adrese, līdz ar to
respondentu arguments ir noraidāms kā
nepamatots, jo ja persona norādīts uz pasta
sūtījuma pareizu adresi, tad tas tiks
piegādāts.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
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0100 029 0036 001,
0100 029 0036 002,
0100 029 0036

Avotu iela
45

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būves atrodas uz vienas
zemes vienības un
īpašumam ir trīs
īpašniekiem. Īpašums ir
sadalīts domājamās daļās.
Šajā sakarā nav nekādi
ieguvumi to sadalot. Ja
nepieciešams tos var
uzrādīt kā k-1 un k-2.
Numerācija un
komunikācijas abām
mājām ir kopīgas.
Adrešu maiņa radīs
papildus darbības no
kurām ir iespējams
izvairīties, radīs papildus
grūtības īpašniekiem un
potenciālajiem
mantiniekiem sakārtot
attiecības savā starpā.
38

būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs.
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Avotu iela
45 ir reģistrēta divām dzīvojamām ēkām, tad
vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai
saglabājama.
Adresācijas noteikumu 18.punkts paredz, ka,
lai izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru
atkārtošanās ēkas numuru papildina ar
latviešu alfabēta lielo burtu (bez
diakritiskām zīmēm) vai mazo burtu "k" un
defisi, aiz defises norāda korpusa numuru.
Līdz ar to Būvvalde daļēji ņems vērā
respondentu lūgumu un ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 029 0036 002 mainīs
adresi uz Avotu iela 45 k-2, bet ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 029 0036 001
nav nepieciešams mainīt adresi, jo adrešu
atkārtošanās būs jau novērsta.
Būvvalde norāda, ka adrešu maiņa
neietekmē nekustamā īpašuma sastāvu un
veidu, īpašuma tiesības un mantošanas
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0100 037 0050 002,
0100 037 0050 003

Avotu iela
54
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0100 037 0045 001,
0100 037 0045 003,
0100 037 0045 004

Avotu iela
62
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Nav norādīts

Nav norādīts

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka
vēsturiski izveidojies, ka
dzīvojamās ēkas
01000370050001 (paliek
Avotu iela 54) un
01000370050002 atrodas
fiziski vienotā, kaut gan
funkcionāli atdalītā, ēku
kompleksā, tad gan
respondenta prāt, gan
respondentam sazinoties ar
ēkas 01000370050002
īpašnieku, arī viņaprāt,
loģiskāk un ikdienā ērtāk
būtu lietojams, ja
dzīvojamajai ēkai
01000370050002 mainītu
adresi uz Avotu iala 54A
un dzīvojamajai ēkai
01000370050003 uz adresi
Avotu 54B.
Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka neatbalsta ēkas
apzīmēšanu ar burtiem A
un B, tam nav jēga un tā ir
tikai prāta jaukšana
iedzīvotājiem. Tas
kopīpašums ar kopīgu
adresi. Ja nevar iztikt bez
katras ēkas “iezīmēšanas”,
tad kā kadastra
apzīmējumiem - ēkas “3”
un “4” kā korpusi.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka cietīs iedzīvotāji un
servisa dienesti, lai pelnītu
ierēdņi. Valstī valda haoss,
bet ar adrešu maiņu radīs
vēl lielāku haosu nevis
sakārtos.
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tiesības.
Būvvalde norāda, ka pēc pieprasījuma var
sagatavot bezmaksas izziņu par adreses
maiņu.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir ņemts vērā daļēji.
Būvvalde ņems vērā respondenta lūgumu un
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 037 0050
003 tiks mainīta adrese uz Avotu iela 54B,
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 037 0050
002 tiks mainīta adrese uz Avotu iela 54A.

Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Avotu iela
62 ir reģistrēta trīs dzīvojamām ēkām, tad
divām ēkām adrese ir maināma, bet trešajai
ēkai saglabājama.
Būvvalde ņems vērā respondentu lūgumu un
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 037 0045
003 mainīs adresi uz Avotu iela 62 k-3 un
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 037 0045
004 mainīs adresi uz Avotu iela 62 k-4.
Būvvalde paskaidro, ka ejot laikam, Rīgā ir
attīstījusies apbūve, un ir izbūvēta jauna
infrastruktūra. Tās rezultātā ir izveidojušies
jauni adresācijas objekti, kā arī esošā
adresācija daudzviet vairs neatbilst
adresācijas pamatprincipiem, kas no jauna ir
ieviesti un noteikti ar Ministru kabineta
prasībām un ir obligāti visā valsts teritorijā.
Katrai Latvijas pašvaldībai ir pienākums
ieviest vienotiem kritērijiem atbilstošu
adresāciju. Loģiska un sakārtota adresācija ir
priekšnoteikums, lai maksimāli vienkāršā un
ērtā veidā pilsētas iedzīvotāji un viesi varētu
orientēties pilsētvidē, kā arī operatīvajiem
dienestiem būtu atvieglota objektu atrašana
apvidū.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
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0100 029 0093 002

Ģertrūdes
iela 55

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka neredz nepieciešamību,
māja atrodas sētā, tāpat
nav iespējams pilnīga tās
atdalīšana no citām (nav
iespējams piekļūt), radīs
problēmas saistībā ar
pagalma izmantošanu.
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0100 029 0090 001

Ģertrūdes
iela 61

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Lūdz
saglabāt adresi Ģertrūdes
iela 61 ielas mājai,
iekšpagalma ēkām piešķirt
adreses – Ģertrūdes iela
61A, 61B un 61C.
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0100 031 0017

Dzirnavu
iela 129

Respondents lūdz saglabāt
adresi dzirnavu iela 129.
Norāda, ka piekļuve ir no
abām ielām, taču galvenā
piekļuve un stāvlaukums ir
no dzirnavu ielas.
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0100 035 0103 003,
0100 035 0103 002

Dārzaugļu
iela 12

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
40

labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Ģertrūdes
iela 55 ir reģistrēta trīs dzīvojamām ēkām,
tad divām ēkām adrese ir maināma, bet
trešajai ēkai saglabājama.
Būvvalde paskaidro, ka adrešu maiņa
neietekmē nekustamā īpašuma sastāvu.
Savukārt, par kopīpašuma izmantošanu
kopīpašnieki var vienoties līgumiski.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 029 0090
005 (biroju ēka) jau 2016. gadā ir piešķirta
adrese Ģertrūdes iela 61A, bet ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 029 0090 004
2015. gadā ir piešķirta adrese Ģertrūdes iela
61B. Savukārt, ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 029 0090 003, lai novērstu adrešu
atkārtošanos, tiks mainīta adrese uz
Ģertrūdes iela 61C, bet ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 029 0090 001, kas
robežojas ar Ģertrūdes ielu, tiks saglabāta
esoša adrese.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.
Ņemot vērā respondenta sniegto
informāciju, kā arī to, ka pie ēkas ar kadastra
apzīmējumu 0100 031 0017 005 var piekļūt
gan no Dzirnavu ielas, gan Satekles ielas,
tad Būvvalde ņems vērā respondenta sniegto
viedokli un minētajai ēkai saglabās adresi
Dzirnavu iela 129.
Personas norādītie apsvērumi par
informācijas paziņošanas veidu neattiecās uz

ka nav saņēmis nekādu
oficiālu informāciju par
paredzēto adrešu maiņu
daļai īpašuma. Par to
uzzinājis mutiski no
kaimiņiem.
Nav saņēmis arī nekādu
oficiālu informāciju ar
informāciju un
argumentāciju kāpēc
nepieciešama un paredzēta
adrešu maiņa daļai no
īpašuma. Kopš īpašuma
denacionalizācijas 1994.
gadā visa ar to saistītajā
dokumentācijā, t.sk.
dokumentos par īpašuma
lietošanas sadali,
mantojumu dokumentos un
arī pašreiz esošā šī
īpašuma sadalīšanas
procesā izstrādātajos un
lietošanā esošajos
dokumentos tiek lietota
vēsturiskā un uz šo brīdi
esošā adrese - Dārzaugļu
iela 12, Rīga.
Sīkāk par tiesību un
interešu ietekmi ziņos
Pilsētas būvvaldei, kad
īpašuma Dārzaugļu ielā 12
jurists būs saņēmis no
Pilsētas būvvaldes oficiālu
informāciju ar informāciju
un argumentāciju - kāpēc
akūti nepieciešama un,
neinformējot īpašniekus,
paredzēta adrešu maiņa
daļai no mūsu īpašuma.
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adreses veidošanas kārtību. Būvvalde
22.11.2017. lēmumu Nr. BV-17-188-ls “Par
publiskās apspriešanas rīkošanu zemes
vienību un ēku adrešu maiņai un piešķiršanai
Avotu un Grīziņkalna apkaimē” ir
publicējusi Latvijas oficiālajā laikrakstā
Latvijas vēstnesis. Personas norādītais
arguments par to, ka nav saņēmis nekādu
oficiālu informāciju par plānoto adrešu
maiņu ir noraidāms kā nepamatots, jo jau
fakts, ka persona ir sniegusi viedokli
Būvvaldei norāda par informācijas
saņemšanu.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Kadastra
informācijas sistēmas datiem ēkas ar
kadastra apzīmējumu 0100 035 0103 003
(darbnīca) un 0100 035 0103 002 (darbnīca)
galvenais lietošanas veids ir rūpnieciskās
ražošanas ēkas, kas atbilstoši Adresācijas
noteikumu 2.8.apakšpunktam ir uzskatāmas
par atsevišķiem adresācijas objektiem.
Būvvalde paskaidro, ka adresācijas objekts
nav nekustamais īpašums, bet katra ēka kam
noteikta funkcija, kas atbilst adresācijas
objekta statusam.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja
adrese mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta
forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs.
Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Nekustamo īpašumu valsts kadastra
informācijas sistēmai un Valsts vienotajai
datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām
iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības
līgums ar Valsts zemes dienestu. Papildus
Būvvalde norāda, ka informācija par
mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm.
Būvvalde informē, ka lēmums par adrešu
maiņu tiks publicēts Latvijas oficiālajā
laikrakstā Latvijas vēstnesis un ar tā
publicēšanas brīdi tas ir uzskatāms par
paziņotu. Papildus Būvvalde pēc adreses
maiņas organizēs informatīva materiāla
novietošanu pie ēkām, kurām ir mainīta
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0100 037 2013 009

Augšiela 2

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka nesaskata
nepieciešamību vienam no
īpašumā esošajiem
šķūņiem mainīt adresi.
Visām ēkām ir viens
īpašnieks un viens
zemesgabals. Adreses
maiņa varētu tikai sarežģīt
objekta atrašanu.
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0100 037 2003 014,
0100 037 2003 022

Augšiela 1

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Vaicā,
kāpēc viena zemesgabala
robežās esošām vairākām
ēkām ir jānosaka dažādas
adreses. Teritorijā ar adresi
Augšiela 1 esošās ēkas
atrodas uz viena
zemesgabala, pieder
vienam īpašniekam, veic
vienu funkciju un galvenā
piekļuve ir no Augšielas 1
puses. Adreses maiņa
sarežģīs visu nepieciešamo
darbību veikšanu gan
ikdienas dzīvē, gan veicot
skaņojumus visās valsts un
pašvaldības iestādēs.
Jebkurā dokumentā būs
jānorāda vairākas adreses,
kas radīs haosu.
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adrese.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Būvvaldes 22.11.2017. lēmumam
Nr. BV-17-188-ls “Par publiskās
apspriešanas rīkošanu zemes vienību un ēku
adrešu maiņai un piešķiršanai Avotu un
Grīziņkalna apkaimē” publiskajai
apspriešanai par adrešu maiņu tika nodotas
deviņu ēkas un divas zemes vienības.
Visām īpašumā ietilpstošajām ēkām un
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100
037 2013 tiks mainīta adrese no Augšiela 2
uz Augšiela 6, bet blakus esošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 037
2009 tiks mainīta adrese uz Augšiela 6A.
Būvvalde norāda, ka pēc adrešu maiņas
objektu būs vieglāk atrast, jo tas secīgi
atradīsies starp adresācijas objektiem ar
adresēm Augšiela 4 un Augšiela 8.
Būvvalde norāda, ka pastnieki un citas
personas apvidū orientējas pēc
numurzīmēm pie ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu
maiņas pie ēkas tiek piestiprināta
numurzīme, jo vieglāk apvidū ir orientēties
pastniekiem, kaimiņiem u.c.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši valsts
adrešu reģistra datiem ēkām ar kadastra
apzīmējumu 0100 037 2003 014 un 0100
037 2003 022 šobrīd ir adrese Augšiela 3
nevis Augšiela 1, kā to norāda respondents.
Būvvalde ir secinājusi, ka ielas pāra un
nepāru numuru pusē adresācija pieaug
pretējos virzienus, līdz ar to atbilstoši
Adresācijas noteikumu 17.1.apakšpunktam
minēto ēku adreses ir nepieciešams mainīt.
Būvvalde paskaidro, ka adresācijas objekts
nav nekustamais īpašums, bet katra ēka,
kurai noteikta funkcija, kas atbilst
adresācijas objekta statusam.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja
adrese mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta
forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs.
Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Par respondenta argumentu par to, ka
dokumentācijā būs jānorāda divas adreses,
kas sarežģīs darbu, Būvvalde paskaidro, ka
no respondenta sniegtās informācijas izriet,
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0100 030 0129

Lāčplēša iela
62/66

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka mājas esošais numurs
rada vēsturisku saikni – tas
ir apvienots objekts no trīs
mājām (62,64,66). Mājas
numura maiņa uz 62 bojā
vēsturi. Jāmaina
Zemesgrāmata, līgumi ar
pakalpojumu sniedzējiem,
citas apliecības un
dokumenti.
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0100 037 0095 001,
0100 037 0095 002

Lienes iela
18

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka tā ir bezjēdzīga,
nevajadzīga un
kaitnieciska darbība. Būs
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ka personai nepieciešamajā dokumentācija
jau šobrīd bija jānorāda divas adreses, līdz ar
to arguments ir noraidāms kā nepamatots.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde norāda, ka respondenta norādītais
arguments par to, ka adrese ir vēsturiska
nevar kalpot par pamatojumu adresi
nemainīt, jo to neparedz normatīvie akti.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumu
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Lienes iela
18 ir reģistrēta divām dzīvojamām ēkām, tad
vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai
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jāveic pārreģistrācija, būs
neērtības klientiem,
problēmas ar saraksti un
ēkas atrašanu. Būs
jāpārslēdz līgumi,
jāpārreģistrē firmas.
Radīsies nevajadzīgi
izdevumi, kurus neviens
nekompensēs. Nav jēga
mainīt adresi, jo tā ir
vēsturiska māja.
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saglabājama.
Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu
piegāde tiek veikta ievērojot sekojošas
tiesību normas: Pasta likuma 1. panta 20.
punkts nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta
komersants to nogādā adresātam. Sūtījuma
izmērs un svars nepārsniedz šajā likumā un
citos normatīvajos aktos noteikto
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par adresētu,
ja uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma
norādīta sūtījuma saņēmēja adrese. Pasta
noteikumu 2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka
adresāta un sūtītāja adrese šo noteikumu
izpratnē ir pasta sūtījuma adrese, kas ietver
adresāta un sūtītāja adresi, kas saskaņā ar
adresācijas sistēmas noteikumiem identificē
adresāta un sūtītāja atrašanās vietu. Pasta
noteikumu 13. punktā ir noteikts, ka adresi
uz iekšzemes pasta sūtījuma raksta saskaņā
ar adresācijas sistēmas noteikumiem,
ievērojot adreses elementu rakstības
atbilstību Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai
adresei. Būvvalde norāda, ka pastnieki
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie
ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas
tiek piestiprināta numurzīme, jo vieglāk
apvidū ir orientēties pastniekiem.
Attiecībā uz pasta sūtījumiem Būvvalde
paskaidro, ka pasta sūtījumi atbilstoši Pasta
konvencijas 6.panta 2.punktam tiek nogādāti
līdz konkrētajai adresei, taču personas
pienākums, lai pasta sūtījums sasniegtu
adresātu, ir norādīt pareizu adresi. Atbilstoši
Adresācijas noteikumiem pēc adreses
maiņas ir jālieto jaunā adrese, līdz ar to
respondentu arguments ir noraidāms kā
nepamatots, jo ja persona norādīts uz pasta
sūtījuma pareizu adresi, tad tas tiks
piegādāts.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir

158

0100 035 2035 002

Krišjāņa
Barona iela
136C

159

0100 034 2005 002

Krāsotāju
iela 25
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0100 036 0047 002,
0100 036 0047 003,
0100 036 0047 004

Laboratorija
s iela 19

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Lūdz ēkai
ar kadastra apzīmējumu
0100 035 2035 002 mainīt
adresi no plānotās Krišjāņa
Barona iela 136C uz
Krišjāņa Barona iela 136A.
Respondents adresācijas
maiņu atbalsta, neredz tai
nepieciešamību.

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Norāda, ka
visas ēkas ir savstarpēji
saistītas ar vienotām
komunikācijām un viedo
vienotu kompleksu ar
iekšpagalmu. Nav ne
mazākās jēgas pagalma
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spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumu
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde norāda, ka arguments par to, ka
ēka ir vēsturiska, kā arī ēku
apsaimniekošanas veids nevar būt par
pamatojumu normatīvo aktu neievērošanai.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde ņems vērā respondenta viedokli un
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 035 2035
002 mainīs adresi no Krišjāņa Barona iela
136C uz adresi Krišjāņa Barona iela 136A,
bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 035
2035 001 saglabās esošo adresi no Krišjāņa
Barona iela 136C.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Krāsotāju
iela 25 ir reģistrēta divām dzīvojamām
ēkām, tad vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai
ēkai saglabājama.
Ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 034 2005
002 tiks mainīta adrese no Krāsotāju iela 25
uz adresi Krāsotāju iela 25A.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Savukārt šo noteikumu
2.8.apakšpunkts nosaka, ka adresācijas
objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai,
administratīvai vai publiskai darbībai
paredzēta ēka. Atbilstoši Valsts adrešu
reģistra datiem

ēkām pielikt plāksnīti 19C,
19A, 19B, jo no ielas to
tāpat neredz. Muļķīga
ideja.
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0100 037 0114,
0100 037 0114 002

Lienes iela
21

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka nesaskata vajadzību, jo
ir viens zemesgabals un
dzīvokļu numuri
neatkārtojas. Ēka atrodas
pagalmā un adrese ir
nepārprotama, tādēļ viens
no respondentiem uzskata,
ka tā ir lieka un līdzekļu
tērēšana. Tiek norādīts, ka
būs nepieciešams kārtot
formalitātes, mainīt
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adrese Laboratorijas iela 19 ir divām
dzīvojamajām ēkām un divām darbnīcām,
līdz ar to ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
036 0047 002 tiks mainīta adrese uz
Laboratorijas iela 19A, ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 036 0047 004 Laboratorijas iela 19B un ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 036 0047 003 Laboratorijas iela 19C.
Attiecībā uz respondenta norādīto
informāciju par ēku funkcionālo saistību,
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Rīgas
domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.
34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” 2.64. apakšpunktam,
būves, kas funkcionāli ir saistītas ar atļauto
būvi (var teikt – galveno ēku), sauc par
palīgēkām (piemēram, atsevišķa
transportlīdzekļu novietne (garāža), nojume,
darbnīca, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka,
dārza inventāra noliktava, malkas šķūnītis
tml.). No iepriekš minētā izriet, ka vienai
dzīvojamajai mājai par funkcionāli saistītu
nevar uzskatīt citu dzīvojamo māju vai
darbnīcu, jo ēkas funkcija – dzīvojamā māja
vai darbnīcas – rūpnieciskā ražošana – ir
uzskatāmas par patstāvīgām funkcijām.
Anketā sniegtā informācija par ēku
funkcionālo saistību nav uzskatāma par ēku
funkcionālo saistību, kas minēta Adresācijas
noteikumu 8.2. apakšpunktā un 12. punktā,
jo, vadoties no šādiem apsvērumiem, Rīgas
pilsētā lielai daļai ēku būtu jālieto viens un
tas pats ēkas adreses numurs. Šāda tiesību
normu interpretācija un piemērošana nav
adekvāta, jo nenodrošina likumdevēja
iecerēto mērķu sasniegšanu, nosakot ēku
adresācijas principus administratīvās
teritorijas ietvaros.
Lai pagalmā esošās ēkas būtu vieglāk atrast
atbilstoši Par ielu un laukumu nosaukuma
zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju
izvietošanas kārtības 33.1 punktam pie
slēgtu vai iežogotu teritoriju galvenās
iebraukšanas vietas (vārtiem vai žoga) var
izvietot teritorijā esošo ēku numuru
informatīvo zīmi, kas norāda uz visām
teritorijā esošo ēku adresēm.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Lienes iela
21 ir reģistrēta divām dzīvojamām ēkām, tad
vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai
saglabājama.
Būvvalde paskaidro, ka ēka ir sena un ir
arhitektoniskais piemineklis nevar būt par
pamatojumu normatīvo aktu neievērošanai.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,

līgumus ar pakalpojumu
sniedzējiem. Tiek norādīts,
ka ēka ir vēsturiska un nav
bijušas problēmas to atrast.
Dzīvokļu numuri
nedublējas. Būs jāmaina
Zemesgrāmata.
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0100 036 0050 001

Laboratorija
s iela 21

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta.
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0100 036 0092 001,
0100 036 0092 002,
0100 036 0092

Lauku iela 2

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. norāda,
ka zeme un dzīvojamās
ēkas pieder vienam
īpašniekam un netiek
dalītas. Norāda, ka plānotā
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kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumu
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese
Laboratorijas iela 21 ir reģistrēta divām
dzīvojamām ēkām, tad vienai ēkai tā ir
maināma, bet otrai ēkai saglabājama. Tā kā
ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 036 0050
001 robežojas ar Vārnu ielu, tad atbilstoši
Adresācijas noteikumu 18.1.apakšpunktam
un 19.punktam ēkai ir maināma adrese uz
Vārnu iela 11A.
Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Lauku iela
2 ir reģistrēta divām dzīvojamām ēkām, tad
vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai
saglabājama.

adrešu maiņa neatbilst
Adresācijas noteikumu
8.2.apakšpunktam – ēkām
ir izveidota un funkcionāli
saistīta iekšējā ūdensvada
un kanalizācijas sistēma,
elektrības sistēma,
atkritumu sistēma, abām
ēkām ir kopējas
saimniecības ēkas, apkures
sistēma. Abu ēku
dzīvokļiem ir kopēja
numerācija. Ēku īpašnieks
nevar deklarēties divās
adresēs, kas ievēroji
sadārdzina īpašuma
nodokli, kas radīs
īpašniekam zaudējumus.
Nav problēmu atrast ēku.
Abām ēkām ieeja ir no
pagalma, kurš nav
sadalāms un ir vienots.
Īpašumā ir iespējams
nekļūdīgi orientēties. Pēc
adresācijas maiņas tiks
aizskartas tiesības
apsaimniekot īpašumu pēc
saviem ieskatiem un brīvi
rīkoties ar saviem finanšu
resursiem. Adrešu maiņa
lielus materiālos
zaudējumus likvidējot
iekšēji saistīto ūdensvada
un kanalizācijas sistēmu,
elektrības sistēmu, apkures
sistēmu. Nav iespējams
izveidot katrā ēkā
atsevišķas saimniecības
telpas, kuras kalpos
apkures sistēmas
uzturēšanai. Tiks ietekmēta
respondenta saimnieciskā
darbība.
Veicot adresācijas maiņu
uz Lauku iela 2B
objektam, kas atrodas
daļēji uz respondenta
zemes, netika veikta
publiskā apspriešana un
sniegta informācija par
adreses maiņu. Tā tika
liegta jau tad iespēja
piedalīties adreses
apspriešanā un aizskartas
īpašnieka tiesības.
Nemitīgi pieaugot īpašuma
nodoklim un mainoties
saistošajiem noteikumiem
par deklarēto personu
skaitu uz kvadrātmetru tiek
ierobežotas iespējas veikt
ēku remontdarbus.
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Būvvalde paskaidro, ka adreses maiņa
neietekmē nekustamā īpašuma sastāvu.
Attiecībā uz respondenta norādīto
informāciju par ēku funkcionālo saistību,
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Rīgas
domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.
34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” 2.64. apakšpunktam,
būves, kas funkcionāli ir saistītas ar atļauto
būvi (var teikt – galveno ēku), sauc par
palīgēkām (piemēram, atsevišķa
transportlīdzekļu novietne (garāža), nojume,
darbnīca, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka,
dārza inventāra noliktava, malkas šķūnītis
tml.). No iepriekš minētā izriet, ka vienai
dzīvojamajai mājai par funkcionāli saistītu
nevar uzskatīt citu dzīvojamo māju, jo ēkas
funkcija – dzīvojamā māja – ir uzskatāma
par patstāvīgu funkciju. Anketā sniegtā
informācija par ēku funkcionālo saistību nav
uzskatāma par ēku funkcionālo saistību, kas
minēta Adresācijas noteikumu 8.2.
apakšpunktā un 12. punktā, jo, vadoties no
šādiem apsvērumiem, Rīgas pilsētā lielai
daļai ēku būtu jālieto viens un tas pats ēkas
adreses numurs. Šāda tiesību normu
interpretācija un piemērošana nav adekvāta,
jo nenodrošina likumdevēja iecerēto mērķu
sasniegšanu, nosakot ēku adresācijas
principus administratīvās teritorijas ietvaros.
Būvvalde paskaidro, ka tiks precizēts telpu
grupu adrešu pieraksts atbilstoši mainītajai
ēkas adresei, saglabājot uz lēmuma
pieņemšanas brīdi Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmā reģistrēto telpu grupu
adreses numurus.
Attiecības uz respondenta sniegto
argumentu, ka īpašnieks nevar deklarēties
divās adresēs, kas ievērojami sadārdzina
īpašuma nodokli, kas radīs īpašniekam
zaudējumus, Būvvalde paskaidro, ka abās
ēkās ir telpu grupas (dzīvokļi) un
respondents jau pirms adrešu maiņas varēja
deklarēties tikai vienā telpu grupā (dzīvoklī).
Adrešu maiņa neierobežo respondenta
tiesības apsaimniekot savu īpašumu pēc tā
vēlmēm, taču uzliek par pienākumu uzstādīt
ēkas numura zīmi.
Jānorāda, ka pēc adrešu maiņas nav
nepieciešams pārbūvēt ūdensvada,
kanalizācijas, elektrības un apkures sistēmas,
ja vien to nevēlas pats īpašnieks.
Ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 036 0094
003 (pirmsskolas izglītības iestāde) adrese
Lauku ielā 2B atbilst normatīvo aktu
prasībām. Atbilstoši Rīgas pilsētas
Vidzemes priekšpilsētas tiesas
zemesgrāmatu nodalījumam Nr.
100000018935 īpašuma tiesības uz minēto
ēku pieder citai personai. Atbilstoši
Civillikuma 927. pantam ir noteikts, ka
īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu,
t.i., tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās
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0100 035 0058 001

Laboratorija
s iela 3

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka izraisīs lielas grūtības
un komplikācijas,
nomainot mājas adresi
visos personiskos un
saistošajos dokumentos.
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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.
Būvvalde paskaidro, ka nekustamā īpašuma
nodokļa likme nav saistīta ar adrešu maiņu
un tā nevar būt par pamatojumu normatīvo
aktu neievērošanai.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese
Laboratorijas iela 3 ir reģistrēta divām
dzīvojamām ēkām, tad vienai ēkai tā ir
maināma, bet otrai ēkai saglabājama.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumu
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
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0100 035 0061 002

Laboratorija
s iela 9

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta.
Nekustamais īpašums (ēka
ar zemi), kurš atrodas šajā
adresē pieder uzņēmumam,
nākotnē šīs ēkas tika
jauktas nost, jau ir
izveidots būvprojekts šīm
ēkām. Adreses maiņa radīs
daudz birokrātiskas
izmaiņas, būs jāstaigā pa
reģistriem, jāmaina
dokumenti un kurš segs
visas izmaksas saistībā ar
izmaiņām visos
dokumentos un patērēto
tam laiku.
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Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese
Laboratorijas iela 9 ir reģistrēta divām
dzīvojamām ēkām, tad vienai ēkai tā ir
maināma, bet otrai ēkai saglabājama.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
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0100 035 0060 001,
0100 035 0060 002,
0100 035 0060 003

Laboratorija
s iela 7

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Īpašumā
ir 4 ēkas, no kurām 3 ir
dzīvojamās, bet adrese
mainīta tikšot tikai 2
dzīvojamām ēkām. Nav
informācijas par
01000350060002. Ja reiz
liek ciparam klāt burtus,
tad loģiskā secībā:
01000350060001Laboratorijas 7A
01000350060002Laboratorijas 7B
01000350060003Laboratorijas 7C
Un ja reiz numurs paliek
tas pats, un nāk klāt tikai
cipari, vai tad dzīvokļu
numuri paliks līdzšinējie.
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0100 036 0099 003

Lauku iela
14

174

0100 030 0098 002

Marijas iela
20

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Norada, ka
ēka ar kadastra
apzīmējumu 0100 036
0099 003 ir funkcionāli
saistīta ar dzīvojamo ēku.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta.
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Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka ēka Marijas ielā 20,
kadastra numurs
01000300098002, sastāv
no 2 ēku grupām: fasādes
ēkas un pagalma ēkas. Tās
juridiski ir kopīpašums.
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(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde papildus norāda, ka pēc ēku
nojaukšanas, to adreses tiks likvidētas.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese
Laboratorijas iela 7 ir reģistrēta trīs
dzīvojamām ēkām, tad divām ēkām tā ir
maināma, bet trešajai ēkai saglabājama.
Būvvalde norada, ka adresācijas
sakārtošanas projekta ietvaros atbilstoši
normatīvo aktu prasībām Būvvalde cenšas
mainīt pēc iespējas mazāk objektiem adreses
un, lai novērstu adrešu atkārtošanos, pietiek
mainīt adresi divām no trim dzīvojamajām
mājām. Līdz ar to ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 035 0060 002 tiks
saglabāta esošā adrese, bet ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 035 0060 001 tiks mainīta
adrese uz Laboratorijas iela 7A un 0100 035
0060 003 uz Laboratorijas iela 7B.
Būvvalde paskaidro, ka tiks precizēts telpu
grupu adrešu pieraksts atbilstoši mainītajai
ēkas adresei, saglabājot uz lēmuma
pieņemšanas brīdi Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmā reģistrēto telpu grupu
adreses numurus.
Ja pēc adreses maiņas ēku īpašnieki vēlas
mainīt arī telpu grupu numerāciju, tad
īpašniekiem jāiesniedz iesniegumus
Būvvaldē ar tiem pievienotu ēkas
kadastrālās uzmērīšanas lietu vai ēku stāvu
plāniem, īpašuma tiesību apliecinošu
dokumentu kopijām un pilnvaru, ja
iesniegumu iesniedz pilnvarota persona.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde ņems vērā respondenta sniegto
viedokli un ēkām ar kadastra apzīmējumiem
0100 036 0099 003 un 0100 036 0099 001
saglabās adresi Lauku iela 14.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Marijas
iela 20 ir reģistrēta divām dzīvojamām
ēkām, tad vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai
ēkai saglabājama.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Marijas
iela 20 ir reģistrēta divām dzīvojamām
ēkām, tad vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai
ēkai saglabājama.
Adreses maiņa ir nepieciešama, lai
nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto

Abās ēkās ir 39 dzīvokļi
un vairāki biroji,
komerctelpas, ēkas ir labi
uzturētas un pārvaldītas.
Vairākiem iedzīvotājiem
šeit ir reģistrētas juridisko
uzņēmumu adreses: šāda
bezmērķīga adresācijas
maiņa nesniedz nekādu
pieredzamu vērtību nedz
iedzīvotājiem, nedz
pilsētai, jo:
1) Ēkas numerācija 20A un
20B radīs adrešu jucekli un
apgrūtinās orientēšanos
pilsētā, iedzīvotājiem un
viesiem;
2) Ēkas numerācijas
dalījums prasa liekas
izmaksas klientu,
sadarbības partneru, pasta
informēšanā;
3) Šāda numurēšanas
sistēma nav loģiska,
starptautiskajā
pilsētplānošanas praksē
novērota: fasādes ēkām ir
"bez prefiksu" numerācija,
bet pagalmu ēkas,
palīgēkas, var tikt dalītas
A/B/- Z apakštaksonos.
Iespējamas problēmas
korespondences
saņemšanai, augsti riski
nesaņemt adresētos
sūtījumus ar Latvijas pasta
vai kurjerdienestu
starpniecību.
Ēkas pārnumerācija radīs
problēmas navigācijā
ārzemju viesiem, satiksmes
aplikācijās. Ēkas adreses
maiņa rada liekus un
neplānotus izdevumus:
plāksnīšu nomaiņa, u.c. un
galvenokārt ir patiesi
bezmērķīga.
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adrešu veidošanas kārtību, kas noteikta, lai
radītu iespējas ātri un viennozīmīgi valsts
teritorijā identificēt adresācijas objektu
apvidū. Līdz ar to ir noraidāms respondenta
arguments par neloģisku numurēšanas
sistēmu. Adreses maiņa ir tiesiski pamatota,
un ar adreses maiņu faktiski tiks sasniegts
tiesisks mērķis.
Būvvalde paskaidro, ka adrešu maiņa
neietekmē nekustamā īpašuma sastāvu.
Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu
piegāde tiek veikta ievērojot sekojošas
tiesību normas: Pasta likuma 1. panta 20.
punkts nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta
komersants to nogādā adresātam. Sūtījuma
izmērs un svars nepārsniedz šajā likumā un
citos normatīvajos aktos noteikto
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par adresētu,
ja uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma
norādīta sūtījuma saņēmēja adrese. Pasta
noteikumu 2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka
adresāta un sūtītāja adrese šo noteikumu
izpratnē ir pasta sūtījuma adrese, kas ietver
adresāta un sūtītāja adresi, kas saskaņā ar
adresācijas sistēmas noteikumiem identificē
adresāta un sūtītāja atrašanās vietu. Pasta
noteikumu 13. punktā ir noteikts, ka adresi
uz iekšzemes pasta sūtījuma raksta saskaņā
ar adresācijas sistēmas noteikumiem,
ievērojot adreses elementu rakstības
atbilstību Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai
adresei. Būvvalde norāda, ka pastnieki
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie
ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas
tiek piestiprināta numurzīme, jo vieglāk
apvidū ir orientēties pastniekiem.
Attiecībā uz pasta sūtījumiem Būvvalde
paskaidro, ka pasta sūtījumi atbilstoši Pasta
konvencijas 6.panta 2.punktam tiek nogādāti
līdz konkrētajai adresei, taču personas
pienākums, lai pasta sūtījums sasniegtu
adresātu, ir norādīt pareizu adresi. Atbilstoši
Adresācijas noteikumiem pēc adreses
maiņas ir jālieto jaunā adrese, līdz ar to
respondentu arguments ir noraidāms kā
nepamatots, jo ja persona norādīts uz pasta
sūtījuma pareizu adresi, tad tas tiks
piegādāts.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
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0100 037 0025 002

Matīsa iela
91

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
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noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas
aktualizē datus Valsts adrešu reģistrā.
Savukārt, informācija no Valsts adrešu
reģistra par aktuālajām adresēm
elektroniski tiek nodota Kadastra
informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai,
kā arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek
paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/No
sutisanas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.p
df ).
Būvvalde paskaidro, ka kartogrāfijas, kā arī
navigācijas pakalpojumu nodrošinātāji ir
atbildīgi par savu produktu kvalitāti un
atbilstību aktuālajai situācijai. Informāciju
saviem produktiem un pakalpojumiem tie
iegūst no dažādiem avotiem – gan no
iestādēm un informācijas sistēmām, gan
veicot kartogrāfisko datu iegūšanu no
situācijas apvidū vai izmantojot tālizpētes
tehnoloģijas. Aktuālie teksta dati par
adresēm ir bez maksas pieejami Valsts
zemes dienesta datu publicēšanas portāla
www.kadastrs.lv sadaļā „Valsts adrešu
reģistrs”. Rīgas pilsētas oficiālā
kartogrāfiskā informācija par ielām un
adresēm ir pieejama Rīgas ģeogrāfiskās
informācijas sistēmā www.rigis.lv, kur
informācija tiek nepārtraukti aktualizēta
atbilstoši jaunākajiem pašvaldības
lēmumiem. Ar vispārīgajiem
administratīvajiem aktiem veiktās
adresācijas izmaiņas tiks publicētas
oficiālajā Būvvaldes mājas lapā arī
automatizētai apstrādei piemērotā formātā.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde ar 22.11.2017. lēmumu Nr. BV17-188-ls “Par publiskās apspriešanas
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0100 037 0042 002

Matīsa iela
66

ka nav pamata piešķirt
adresi Matīsa iela 91
garāžai, kuras lietojums
ikdienā skar dažus
iedzīvotājus.
Respondents piedāvā
garāžai piešķirt adresi
Matīsa iela 91A, kas
kopsummā skars mazāk
intereses, jo dzīvojamās
ēkas Matīsa ielā 91
iedzīvotāji ar savu
lakoniski vienkāršo adresi
ir apraduši pēc Revolūcijas
ielas pārdēvēšanu atpakaļ
par Matīsa ielu.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ko radīs haosu. Ieeja visās
ēkās ir caur Matīsa 66 un
citu ieeju nav.
Matīsa 66 ir viens
īpašnieks.
Visas ēkas Matīsa 66
atrodas uz viena
zemesgabala.
Visām ēkām Matīsa 66 ir
kopējais ūdensmezgls,
caurules, ko nevar sadalīt.
Adrešu maiņa radīs haosu,
jāveic precizējumus visos
īres/nomas līgumos,
līgumos ar sadarbības
partneriem, grūti izskaidrot
šo situāciju īrniekiem, it
īpaši pensionāriem.
Īpašniekam prasīs papildus
finansiālus ieguldījumus
un papildus darbu, ko
jāveic, lai mainīt adresi.
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rīkošanu zemes vienību un ēku adrešu
maiņai un piešķiršanai Avotu un Grīziņkalna
apkaimē” nodeva publiskajai apspriešanai
ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 037 0025
002 (garāža) adreses maiņu uz Matīsa iela
91A. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 037
0025 001 (dzīvojamā ēka) adreses maiņa nav
plānota.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.

Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Matīsa iela
66 ir reģistrēta divām dzīvojamām ēkām, tad
vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai
saglabājama.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
0100 037 0042 adreses maiņa nav plānota.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
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0100 034 0060 002

Matīsa iela
41

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta.
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0100 037 0040 002,
0100 037 0040 001,
0100 037 0040

Matīsa iela
85
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0100 037 0021 002,
0100 037 0021 004

Matīsa iela
99

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta.
Respondents norāda, ka
šajā adresē ir vairākas
mājas un respondenta
māja, liters 002, ir ar ieeju
no Avotu ielas. Bieži
cilvēkiem ir problēmas
atrast māju.
Respondents adresācijas
maiņu atbalsta.
Respondents lūdz ēkām
piešķirt adreses Matīsa iela
99 k-2 un Matīsa iela 99
k-3.
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0100 033 0121 001

Bruņinieku
iela 73B
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0100 036 2001 001,
0100 036 2001 009,
0100 036 2001 002,
0100 036 2001 004,
0100 036 2001
005,0100 036 2001
003, 0100 036 2001
006, 0100 036 2001
008, 0100 036 2001
024, 0100 036 2001
026, 0100 036 2001
010, 0100 036 2001
013, 0100 036 2001

Rūdolfa iela
5

180

Respondents kategoriski
atsakās no adreses maiņas.
Adrese jau ilgus gadus tiek
izmantota, nav nekādas
vajadzības ieguldīt
līdzekļus un laiku.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka visas ēkas ir funkcionāli
saistītas, minētā adrese ir
norādīta ES struktūrām un
citiem ārvalstu sadarbības
partneriem. Nav saprotami
plānotās adreses maiņas
principi.
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sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Respondenta viedoklis tiks ņemts vērā un
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 034 0060
002 tiks mainīta adrese uz Matīsa iela 41A.
Respondentu viedoklis tiks ņemts vērā un
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 037 0040
002 tiks mainīta adrese uz Avotu iela 66A,
bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 037
0040 003 tiks saglabāta esošā adrese.

Būvvalde norāda, ka atbilstoši Adresācijas
noteikumu 19.punktam, kas nosaka, ka
pilsētās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir,
ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā,
tuvākā un vienīgā piekļuve ir no Pļavas
ielas. Tā kā Pļavas ielā nav brīvi pieejami
numuri, tad atbilstoši Adresācijas noteikumu
18.1.apakšpunktam, kas nosaka, ka, lai
izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru
atkārtošanās ēkas numuru papildina ar
latviešu alfabēta lielo burtu (bez
diakritiskām zīmēm). Līdz ar to ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 037 0021 002
mainīs adresi uz Pļavas iela 2A un ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 037 0021 004 –
Pļavas iela 2B.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 033 0121 001 (dzīvojamā
ēka) nav paredzēta adrešu maiņa.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.
Būvvalde paskaidro, ka vienai no īpašumā
esošajām ēkām, kas atbilst adresācijas
objekta definīcijai, ir iespējams saglabāt
adresi Rūdolfa iela 5, Rīga, taču pārējām
ēkām, kurām projektētās funkcijas atbilst
adresācijas objekta definīcijai, adreses ir
maināmas.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu
2.8.apakšpunktam adresācijas objekts ir
dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai
vai publiskai darbībai paredzēta ēka. Līdz ar
to pašvaldībai ir pienākums vērtēt
adresācijas objekta statusu attiecībā pret ēkai

noteikto funkciju (Būvniecības likuma
4.pants - būvniecība ietver projektēšanu un
būvdarbus, kuru rezultātā tiek uzlabotas vai
nojauktas esošās vai radītas jaunas būves ar
noteiktu funkciju). Būvvalde paskaidro ka
ēkas izmantošana ir atļauta vienīgi atbilstoši
tai noteiktajai funkcijai. Ja īpašnieks vēlās
izmantot ēku neatbilstoši noteiktai funkcijai,
tad ir jāveic ēkai noteiktās funkcijas maiņa,
izstrādājot attiecīgu projekta dokumentāciju.
Nekustamais īpašums šobrīd sastāv no ēkām,
kurām ir reģistrētas šādas funkcijas:
•0100 036 2001 001, 0100 036 2001 009 biroja ēkas;
•0100 036 2001 002, 0100 036 2001 004,
0100 036 2001 005 -rezervuāri, bunkuri,
silosi un noliktavas;
•0100 036 2001 003, 0100 036 2001 006,
0100 036 2001 008, 0100 036 2001 024,
0100 036 2001 026 - citas, iepriekš
neklasificētas, ēkas;
•0100 036 2001 010, 0100 036 2001 013 –
garāžu ēkas;
•0100 036 2001 014 – vairumtirdzniecības
un mazumtirdzniecības ēkas;
•0100 036 2001 015, 0100 036 2001 016,
0100 036 2001 022 – rūpnieciskās ražošanas
ēkas.
Pašvaldībai nav dotas tiesības brīvi
izvēlēties ievērot vai neievērot savā darbībā
Ministru kabineta noteiktās normas.
Būvvalde paskaidro, ka, lai pie pastāvošiem
apstākļiem visai teritorijai un nekustamā
īpašuma sastāvā esošām ēkām lietotu vienu
adresi, ir jāmaina ēku funkcijas, tām nosakot
palīgēku statusu.
Būvvalde paskaidro, ka ēkas, kurām ir
reģistrētas funkcijas biroja ēkas,
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības
ēkas, rūpnieciskās ražošanas ēkas, atbilstoši
normatīvajiem aktiem ir patstāvīgi
adresācijas objekti un tām ir jāpiešķir
unikālas adreses.
Būvvaldes ieskatā nav iespējams identificēt
respondenta vajadzību pēc tirdzniecības vai
ar ražošanas ēkām, lai nodrošinātu savu
funkciju veikšanu. Savukārt šīs ēkas ir
ekspluatējamas vienīgi atbilstoši to projekta
dokumentācijā noteiktajām funkcijām.
Mainot ēku funkcijas būs iespējams visām
ēkām lietot vienu adresi, taču šajā gadījumā
ir jāpaliek tikai vienai biroja ēkai un pārējām
ēkām ir jānosaka funkcija 1274 - cita
iepriekš neklasificēta ēka (atbilstoši Ministru
kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1620
“Noteikumi par būvju klasifikāciju”).
http://www.vzd.gov.lv/lv/jaunumi/zinas/bk_
piem-pec-01062017/
Ēku funkcijas nav skatāmas kopsakarībā ar
iestādes veicamās darbības funkcionālo
virzienu, kas nodrošina konkrētas valsts
pārvaldes sfēru. Būvvalde aicina sakārtot
ēku funkcijas atbilstoši ēku reālās

014,
0100 036 2001 015,
0100 036 2001 016,
0100 036 2001 022
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184

0100 036 0111

Pērnavas
iela 25

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka pirmkārt, tā ir slēgta
teritorija. Otrkārt,
2008.gadā ir izsniegts
APU jaunbūvei, kurš tiks
pagarināts. Līdz ar to nav
vajadzīga iekšējo būvju
numerācija. Aptauja nevar
notikt dēļ tā, ka visām
būvēm ir viens īpašnieks,
nomnieki ir reģistrēti pēc
citām juridiskām adresēm.
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0100 038 0152 002,
0100 038 0152 003

Pērnavas
iela 76

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka ēkas ir palīgēkas.
Nepiekrīt vienotu īpašumu
slēgtā teritorijā sadalīt
vairākās adresēs. Tiks
radīta papildus birokrātija,
haoss saziņai ar VID,
apdrošinātājiem u.c.
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izmantošanas mērķim, pēc kā Būvvalde
varēs pārskatīt adresāciju un liekās adreses
likvidēt, jo šobrīd nepastāv šķēršļi esošo ēku
izmantošanai atbilstoši funkcijām, kuras
noteiktas ēkām un reģistrētas.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu
2.8.apakšpunktam adresācijas objekts ir
dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai
vai publiskai darbībai paredzēta ēka. Līdz ar
to pašvaldībai ir pienākums vērtēt
adresācijas objekta statusu attiecībā pret ēkai
noteikto funkciju (Būvniecības likuma
4.pants - būvniecība ietver projektēšanu un
būvdarbus, kuru rezultātā tiek uzlabotas vai
nojauktas esošās vai radītas jaunas būves ar
noteiktu funkciju).
Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas
datiem īpašuma sastāvā ir ēkas ar funkciju
biroja ēka un rūpnieciskās ražošanas ēkas,
kurām atbilstoši Adresācijas noteikumu
2.8.apakšpunktam prasībām ir vajadzīga
sava unikālā adrese. Turklāt arī pats
respondents norāda, ka ēkas tiek iznomātas,
līdz ar to secināms, ka tajās tiek veikta
saimnieciskā darbība.
Būvvalde norāda, ka respondenta norādītais
arguments par to, ka tā ir slēgta teritorija,
nevar kalpot par pamatojumu adresi
nemainīt, jo to neparedz normatīvie akti.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu
2.10.apakšpunktam garāžas ar atsevišķām
bloķētām telpām ir adresācijas objekti. Līdz
ar to ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 038
0152 002 un 0100 038 0152 003 ir vajadzīga
katrai sava unikāla adrese, kas atbilst
Adresācijas noteikumu prasībām.
Būvvalde paskaidro, ka nekustamais
īpašums nav adresācijas objekts, bet gan šajā
gadījumā – ēka, zemes vienība un telpu
grupas.
Būvvalde norāda, ka respondentu norādītais
arguments par to, ka tā ir slēgta teritorija
nevar kalpot par pamatojumu adresi
nemainīt, jo to neparedz normatīvie akti.
Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja
adrese mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta
forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
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0100 029 0057 002

Aleksandra
Čaka iela 52
k-2

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta.

187
188

0100 032 0035 002

Stabu iela 93

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta, tā radīs
neērtības.

58

par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu
19.punktam ēkai numuru piešķir no tuvākās
ielas, izvērtējot konkrēto situāciju. Šajā
gadījumā ēka ar kadastra apzīmējumu 0100
029 0057 002 robežojas tikai ar Stabu ielu,
turklāt ieeja ēkā ir no Stabu ielas, līdz ar to
ēkai ir maināma adrese uz Stabu iela 51A.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Stabu iela
93 ir reģistrēta divām dzīvojamām ēkām, tad
vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai
saglabājama.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Norāda, ka
apspriežoties ar dzīvokļu
īpašniekiem par atšķirības
zīmi vēlas uzstādīt norādi
"korpuss 1 vai 2", nevis
burtu "A" vai ko citu.
Stabu 91 dzīvokļu
īpašnieku kopsapulce
plānota martā, kad šo
jautājumu apspriestu
vairums īpašnieku kopā.
Līdz ar to lūdz atlikt Stabu
91 adresācijas maiņas
jautājumu līdz 2018.gada
marta beigām, kad biedrība
oficiāli iesniegtu īpašnieku
lēmumu par adresācijas
jautājumu.
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0100 032 0036 002

Stabu iela 91

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Norāda, ka
apspriežoties ar dzīvokļu
īpašniekiem par atšķirības
zīmi vēlas uzstādīt norādi
"korpuss 1 vai 2", nevis
burtu "A" vai ko citu.
Stabu 91 dzīvokļu
īpašnieku kopsapulce
plānota martā, kad šo
jautājumu apspriestu
vairums īpašnieku kopā.
Līdz ar to lūdz atlikt Stabu
91 adresācijas maiņas
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paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumu
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Stabu iela
93 ir reģistrēta divām dzīvojamām ēkām, tad
vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai
saglabājama.
Būvvalde var ņemt vērā respondenta
priekšlikumu par adreses papildināšanu ar
korpusu nevis burtu, jo tas atbilst
Adresācijas noteikumiem.
Būvvalde neredz vajadzību atlikt jautājuma
izskatīšanu, jo ikviens īpašnieks laika
periodā no 27.12.2017. līdz 14.02.2018.
varēja sniegt savu priekšlikumu par adreses
maiņu.
Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī esošo
adresācijas praksi Rīgas pilsētā, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 032 0035 002 ir
maināma adrese uz Stabu iela 93 k-2. Ņemot
vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis
ir ņemts vērā daļēji.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.punktam
pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Stabu iela
91 ir reģistrēta divām dzīvojamām ēkām, tad
vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai
saglabājama.
Būvvalde var ņemt vērā respondenta

jautājumu līdz 2018.gada
marta beigām, kad biedrība
oficiāli iesniegtu īpašnieku
lēmumu par adresācijas
jautājumu.
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0100 032 0033 002,
0100 032 0033 003

Stabu iela 97

192
193

0100 032 0029 001,
0100 032 0029 002

Stabu iela
105

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka dzīvo četrdesmit gadus
šai adresē, mainījās tikai
ielas nosaukums no
Fridriha Eņģeļa uz Stabu
ielu, bet pat padomju laikā
ciparus ēkai neaiztika.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka 2018.gada 4.janvārī pie
dzīvojamās ēkas Stabu ielā
105 pamanīja Būvvaldes
paziņojumu, ka ēkai Stabu
ielā 105 ir plānota adreses
maiņa uz Stabu iela 105A.
Paziņojumā norādītais
kadastra apzīmējums
(01000320029002)
nesakrīt ar zemesgrāmatā
un kadastrs.lv norādīto
apzīmējumu ēkai Stabu
ielā 105
(t.i.01000320029001).
Tāpēc respondents īsti
nesaprotu, par kuru ēku iet
runa, jo vispār jau nav
konsekventi fasādes ēkai
(105) piešķirt numuru
105A, ja blakus būs tieši
tādas pašas ēkas 103, 107
utt. Turklāt pagalma ēkai
(kadastra
nr.01000320029003)
šobrīd ir numurs 105/1.
Varbūt adreses maiņa
attiecas uz pagalma ēku,
t.i.105/1 uz 105a?
Adresē ir reģistrēti vairāki
uzņēmumi, biedrības un
bezpeļņas organizācijas,
kurām pēc adreses maiņas
būs jāmaina veidlapas,
zīmogi, u.c. dokumenti,
kas radis papildus
izdevumus gan
juridiskajam, gan fiziskām
personām. Turklāt Stabu
iela 105 ir fasādes māja, tai
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priekšlikumu par adreses papildināšanu ar
korpusu nevis burtu, jo tas atbilst
Adresācijas noteikumiem.
Būvvalde neredz vajadzību atlikt jautājuma
izskatīšanu, jo ikviens īpašnieks laika
periodā no 27.12.2017. līdz 14.02.2018.
varēja sniegt savu priekšlikumu par adreses
maiņu.
Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī esošo
adresācijas praksi Rīgas pilsētā, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 032 0036 002 ir
maināma adrese uz Stabu iela 91 k-2. Ņemot
vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis
ir ņemts vērā daļēji.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Stabu iela
97 ir reģistrēta trīs dzīvojamām ēkām, tad
divām ēkām tā ir maināma, bet trešajai ēkai
saglabājama.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde 22.11.2017. lēmumu Nr. BV-17188-ls “Par publiskās apspriešanas rīkošanu
zemes vienību un ēku adrešu maiņai un
piešķiršanai Avotu un Grīziņkalna apkaimē”
ir publicējusi Latvijas oficiālajā laikrakstā
Latvijas Vēstnesis un publiskajai
apspriešanai ir nodevis plānoto adrešu maiņu
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 032 0029
002 (ēka, kas atrodas pagalmā). Ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 032 0029 001
adrešu maiņa nav plānota.
Būvvalde atvainojas par radītajām neērtībām
saistībā ar izvietoto informatīvo materiālu
par plānoto adrešu maiņu.
Atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem
ēkām ar kadastra apzīmējumu 0100 032
0029 001 un 0100 032 0029 002 ir reģistrēta
adrese Stabu iela 105. Nevienai ēkai nav
reģistrēta adrese Stabu iela 105 k-1.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
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0100 035 0120 002

Sapieru iela
3

blakus atrodas tādas pat
mājas ar nr.103 un 107,
kurām nav paredzēts
pievienot burtu a.
Respondents uzskata, ka
adreses maiņa ir jāveic tā,
lai pēc iespējas mazāk
skartu iedzīvotājus un
neradītu tiem zaudējumus.
Ja adresi maina mājai
Stabu 105 un Stabu 105/1,
tad tiek skarti abu māju
iedzīvotāji. Lai skartu tikai
vienas mājas iedzīvotājus,
var veikt adreses maiņu
tikai 105/1, kas nav
fasādes māja.
Adresācijas noteikumi
nosaka kārtību kādā maina
adresi un pamatus.
Respondentam sazinoties
ar Valsts zemes dienestu,
kas uztur Valsts adrešu
reģistru tika noskaidrots,
ka adrese Stabu iela 105
nepakļaujas
nepieciešamībai to mainīt.
Līdz ar to maiņas gadījumā
respondents vērsīsies tiesā
piedzenot zaudējumus.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka teritorijā atrodas 2 ēkas
ar ieejām no pagalma un
nepārtrauktu dzīvokļu
numerāciju. Dzīvokļu
numuri ir uzrādīti virs
ieejas durvīm ēkās.
Vienīgā ieeja pagalmā ir
slēgta, tāpēc nav nekādas
vajadzības šīs ēkas
apzīmēt ar papildus
burtiem. Lieka ķēpa ar
dokumentu maiņu un
labošanu un jaunās adreses
apziņošanu saistītajām
personām un
organizācijām.
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kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumu
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir ņemts vērā.

Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Sapieru
iela 3 ir reģistrēta divām dzīvojamām ēkām,
tad vienai ēkai tā ir maināma, bet otrai ēkai
saglabājama.
Būvvalde norāda, ka respondenta norādītais
arguments par to, ka tas ir slēgts pagalms
nevar kalpot par pamatojumu adresi
nemainīt, jo to neparedz normatīvie akti.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
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0100 034 0006 003,
0100 034 0006 002

Tallinas iela
54

196

0100 027 0042 003

Tallinas iela
35

Respondenti adresācijas
maiņu atbalsta. Lūdz ēkai
ar kadastra apzīmējumu
0100 034 0006 003 mainīt
adresi uz Tallinas iela 54
k-1, bet ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 034
0006 002 - Tallinas iela 54
k-2.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Nevēlas
nodarboties ar dažādu
līgumu izmainīšanu un
jaunās adreses paziņošanu
dažādām trešajām pusēm.
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spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Respondenta viedoklis tiks ņemts vērā un
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 034 0006
003 tiks mainīta adrese uz Tallinas iela 54 k1, bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 034
0006 002 - Tallinas iela 54 k-2.

Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties, taču adrese Tallinas iela
35 ir reģistrēta trīs dzīvojamām ēkām un
garāžas un konditorejas ceham. Līdz ar to
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 027 0042
003 tiks mainīta adrese uz Tallinas iela 35C.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
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0100 034 0177 004

Krāsotāju
iela 9
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0100 031 2007 001,
0100 031 2007 002

Kurbada iela
1

Respondenti nepiekrīt, ka
transformatora
apakšstacijai ar kadastra
apzīmējumu 0100 034
0177 004 piešķir adresi, jo
šī ēka atrodas uz
respondentu zemes. Tāpat
tiek norādīts, ka to nevar
izmantot kā transformatora
apakšstaciju, jo attālums
starp dzīvojamo māju,
palīgēkām un apakšstaciju
un tās izejošajiem
kabeļiem ir nepietiekams,
kas ir konstatēts tiesa
12.04.2016. Līdz ar to
respondenti uzskata, ka
ēka ir nojaucama un nav
nepieciešamība tai piešķirt
adresi.
Respondents norāda, ka
sakarā ar numuru maiņu ir
jāsadala kopējais nomātais
zemes gabals, kā arī vaicā,
kad tiks sakārtots šķūnīšu
jautājums respondenta
pagalmā un norāda, ka
respondenta Zemesgrāmatā
vienkārši tika ierakstīti trīs
šķūnīši (liters Nr.006,
Nr.010, Nr.011), kurus tas
nekad nav lietojis.
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gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši Civillikuma 927. pantam īpašums
ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i., tiesība
valdīt un lietot to, iegūt no tās visus
iespējamos labumus, ar to rīkoties, līdz ar ko
vienīgi īpašniekam ir tiesības izteikt viedokli
par sev piederošo objektu – ēku ar kadastra
apzīmējumu 0100 034 0177 004
(transformatora apakšstacija).
Papildus Būvvalde norāda, ka ēkas ar
kadastra apzīmējumu 0100 034 0177 004
(transformatora apakšstacija) nojaukšanas
gadījumā adrese tiks likvidēta.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.

Respondenta sniegtā informācija attiecībā uz
ēku adrešu numuru veidošanu liecina par to,
ka persona neiebilst pret adreses maiņu, taču
norāda apstākļus, kas ir saistīti ar īpašuma
objekta izmantošanu. Jautājumi par nomas
attiecībām vai ēku palīgceltnēm konkrētajā
gadījumā nav norādīti saskatāmā
kopsakarībā ar publiskajai apspriešanai
nodoto adrešu maiņu.
Būvvalde paskaidro, ka jautājumu par
īpašuma izmantošanu pusēm ir jārisina
savstarpēji vienojoties pārrunu ceļā.
Savukārt, ēku īpašniekiem ir tiesības
izvēlēties, kurai ēkai ir saglabājam adrese,
bet kurai ir maināma.
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0100 027 0079 001,
0100 027 0079 004

Pērnavas
iela 6/8

Respondents neredz
būtiskus iemeslus šīm
izmaiņām un ir pret adrešu
maiņu ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 0100 027
0079 001, 0100 027 0079
004.
Respondenti norāda, ka tas
sagādās neērtības, ir
neekonomiska. Būs
jāmaina dažādi dokumenti.
Vairāki respondenti
norāda, ka nevēlas, lai
dzīvojamajai ēkai būtu
adrese Pērnavas iela 6A.
Nesaskata pamatojumu
adreses maiņai.
Būs jāpaziņo par adreses
maiņu iestādēm un
personām, ar kurām ir
noslēgti līgumi.
Palielināsies nekustamā
īpašuma nodoklis, jāmaina
Zemesgrāmata, jāuzstāda
ēkas numura zīme.
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Informācija par plānoto iespējamo ēkas
nojaukšanu varētu ietekmēt adrešu
veidošanu, taču argumenti nav tieši norādīti,
tādēļ Būvvalde tos atstāj bez ievērības un
noraida kā nepamatotus.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu
8.6.apakšpunktam adresācijas objektu
numuros izmanto naturālus skaitļus, kas
pierakstīti ar arābu cipariem nevis
dubultnumurus un atbilstoši 8.2.
apakšpunktam katram adresācijas objektam
piešķir vienu adreses numuru nevis divus,
kas atdalītas ar daļsvītru un pierakstīta kā
daļskaitlis.
Savukārt, atbilstoši Adresācijas noteikumu
2.8. un 2.10.apakšpunktam garāžas ar
atsevišķām bloķētām telpām ir adresācijas
objekti. Līdz ar to ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 027 0079 001 (dzīvojamā
ēka) un 0100 027 0079 004 (garāža) ir
vajadzīga katrai sava unikāla adrese, kas
atbilst Adresācijas noteikumu prasībām.
Ņemot vērā augstāk minēto, ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 027 0079 001 (dzīvojamā
ēka) ir maināma adrese no Pērnavas iela 6/8,
Rīga uz adresi Pērnavas iela 6, Rīga, bet ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 027 0079 004
(garāža) ir maināma adrese no Pērnavas iela
6/8, Rīga uz adresi Pērnavas iela 6A, Rīga.
Tā kā ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 027
0079 002 ir mainīts ēkas tips uz garāžas ar
atsevišķām bloķētām telpām, tad arī tai
vajag mainīt adresi uz Pērnavas ielas 6B.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz
speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti,
kuros ir fiksēta cita adrese, tie joprojām ir
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja
to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir
līguma saistības un līguma noteikumi paredz
obligātu adreses maiņas informācijas
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par
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0100 036 0061 001

Tallinas iela
69

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka nesaskata
nepieciešamību un
ieguvumu adreses maiņai,
jo mājai vienmēr ir bijusi
šī adrese, iebraukšana ir
ērtāka no Tallinas ielas.
Respondenta ģimene dzīvo
šajā namā no 1932.gada,
kā Rēveles ielā vēlāk
Tallinas iela.
Arī Zvaigžņu ielas 2A
numura piešķiršana nav
loģiska no tāda viedokļa,
ka 2A seko 2 numurs.
Norāda, ka adresācijas
objekta īpašnieks var
atteikt juridiskās adreses
pārreģistrāciju.
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0100 038 0082 002

Valmieras
iela 26

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka īpašums sastāv no 4
māju grupas. Kopš
“dzimšanas” atrodas
adresē Valmieras ielā 26,
māja ir daļa no dzīvokļu
grupas (6dz.-16dz.).
Īpašuma apsaimniekošanai
notariāli apstiprināts un
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interneta abonēšanu u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Atbilstoši Par ielu un laukumu nosaukuma
zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju
izvietošanas kārtībai ēkas numura zīmi
izvieto trīs mēnešu laikā no lēmuma par
adreses maiņu spēkā stāšanās dienas.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties, taču adrese Tallinas iela
69 ir reģistrēta trīs dzīvojamām ēkām un
kafejnīcai. Tā kā tuvākā iela, lai piekļūtu pie
ēkas, ir Zvaigžņu iela, ēka pieguļ pie
Zvaigžņu ielas, tad tai ir maināma adrese uz
Zvaigžņu iela 2A.
Tā kā Zvaigžņu ielā nav brīvi pieejami
adrešu numuri, tad atbilstoši Adresācijas
noteikumu 18.1.apakšpunktam, lai izvairītos
no iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās
ēkas numuru papildina ar latviešu alfabēta
lielo burtu (bez diakritiskām zīmēm). Šajos
noteikumos nav noteikts, ka ēku adresi
papildina ar burtiem tikai alfabētiskā secībā,
jo gadījumā, ja ielā tiktu uzbūvēts kāds jauns
adresācijas objekts, tad ielā adreses būtu
jāpārnumurē.
Būvvalde paskaidro, ka juridiskā adrese var
mainīties uz sabiedrības pieteikuma pamata
vai pašvaldības lēmuma. Ja juridiskā adrese
mainīta pēc pašvaldības lēmuma, par tās
aktualizāciju komercreģistrā nav jāmaksā
valsts nodeva un maksa par publikāciju, kā
arī nav jāsniedz īpašnieka piekrišana
juridiskās adreses reģistrācijai.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties, taču adrese Valmieras
iela 26 ir reģistrēta trīs dzīvojamām ēkām un
taras pieņemšanas punktam. Tā kā ēkas ar
kadastra apzīmējumiem 0100 038 0082 002
(dzīvojamā ēka) un 0100 038 0082 004
(taras pieņemšanas punkts) robežojas tieši ar
Lienes ielu, tad attiecīgi šīm ēkām atbilstoši
Adresācijas noteikumu 19.punktam, kas

sadalīts
apsaimniekojamiem
dzīvokļi Valmieras ielā 26.
Norāda, ka šobrīd
likumīgās tiesības ir uz
īpašumu Valmieras ielā 26.
Norāda, ka īpašumam nav
nekāda sakara ar adresi
Lienes iela 24 un tiek
aizskartas tiesības un
likumīgās intereses uz
konkrētu īpašumu. Būs
izdevumi par
dokumentāciju.
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nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot vērā
tuvāko ielu, maināmas adreses uz Lienes iela
24 un Lienes iela 26. Piekļuve pie ēkas ar
kadastra apzīmējumu 0100 038 0082 002
(dzīvojamā ēkā) ir nodrošināta no Lienes
ielas, taču tā kā nav brīvi pieejami adrešu
numuri, tad atbilstoši Adresācijas noteikumu
18.1.apakšpunktam tai ir maināma adrese uz
Lienes iela 24A. Ēka ar kadastra
apzīmējumu 0100 038 0082 001 (dzīvojamā
ēkā) robežojas ar Valmieras ielu, līdz ar to
tai tiek saglabāta esošā adrese.
Būvvalde paskaidro, ka adreses maiņa
neietekmē nekustamā īpašuma veidu un
sastāvu un arguments, ka adrese ir sena,
nevar būt par pamatojumu normatīvo aktu
neievērošanai.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese (piemēram, pilnvara), ir
spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic,
izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais
akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja līdz šim tika
izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese,
tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa
veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta
turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar
kurām ir līguma saistības un līguma
noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem
(iespējami gadījumi par apdrošināšanas
līgumiem, līgumi par interneta abonēšanu
u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
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0100 038 0023 002

Valmieras
iela 22

Respondenti atbalsta
adresācijas maiņu.
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0100 038 0059 002,
0100 038 0059 001,
0100 038 0059 003,
0100 038 0059 004,
0100 038 0059 005,
0100 038 2020 001

Vagonu iela
16

Respondents atbalsta
adresācijas maiņu. Lūdz
katrai ēkai īpašumā
piešķirt savu adresi, kā arī
ēkai 0100 038 2020 001.
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0100 036 0060 001,
0100 036 0060 002

Zvaigžņu
iela 2

Respondents atbalsta
adresācijas maiņu.
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0100 036 0059 001

Zvaigžņu
iela 4

Respondenti neatbalsta
adresācijas maiņu. Norāda,
ka nevēlas liekus
sarežģījumus ar adreses
maiņu, lietderīgāk to būtu
nomainīt otrai ēkai ar
numuru 4,kurā ir mazāk
iedzīvotāju. Adrešu maiņa
radīs neērtības.
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anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Būvvalde paskaidro, ak adrešu maiņa
neietekmē nekustamā īpašuma nodokļa
apjomu.
Būvvalde paskaidro, ka tiks precizēts telpu
grupu adrešu pieraksts atbilstoši mainītajai
ēkas adresei, saglabājot uz lēmuma
pieņemšanas brīdi Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmā reģistrēto telpu grupas
adreses numurus.
Būvvalde norāda, ka pēc pieprasījuma var
sagatavot bezmaksas izziņu par adreses
maiņu.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Valmieras
iela 22 ir reģistrēta divām dzīvojamām
ēkām, tad ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
038 0023 001 adrese ir saglabājama, bet ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 038 0023 002
maināma uz adresi Valmieras iela 22A.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir ņemts vērā.
Būvvalde ņems vērā respondenta lūgumu un
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 038 0059
004 mainīs adresi uz Vagonu iela 16A, 0100
038 0059 005 mainīs adresi uz Vagonu iela
16B, 0100 038 0059 003 mainīs adresi uz
Vagonu iela 16C, 0100 038 0059 001 mainīs
adresi uz Vagonu iela 16D, 0100 038 2020
001 mainīs adresi uz Vagonu iela 16E.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Zvaigžņu
iela 2 ir reģistrēta divām dzīvojamām ēkām,
tad ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 036
0060 001 adrese ir saglabājama, bet ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 036 0060 002
maināma uz adresi Zvaigžņu iela 2B.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Zvaigžņu
iela 4 ir reģistrēta divām dzīvojamām ēkām,
tad ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 036
0059 001 adrese ir saglabājama, bet ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 036 0059 002
maināma uz adresi Zvaigžņu iela 4A.
Būvvalde noraida respondenta argumentu,
ka lietderīgāk adresi būtu nomainīt otrai
ēkai, kur ir mazāk iedzīvotāju, jo ēka ar
kadastra apzīmējumu 0100 036 0059 001 ir
viendzīvokļa ēka, bet ēkā ar kadastra
apzīmējumu 0100 036 0059 002 ir 17
dzīvokļi.
Turklāt Būvvalde vērš uzmanību uz to, ka
atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu
nodalījumam Nr. 100000096974 īpašuma
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0100 036 0041 001

Zvaigžņu
iela 18

Respondenti neatbalsta
adresācijas maiņu. Norāda,
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tiesības uz minēto ēku pieder citai personai.
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.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese (piemēram, pilnvara), ir
spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic,
izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais
akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja līdz šim tika
izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese,
tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa
veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta
turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar
kurām ir līguma saistības un līguma
noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem
(iespējami gadījumi par apdrošināšanas
līgumiem, līgumi par interneta abonēšanu
u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese

ka ir neērti un netic, ka
nevajadzēs neko mainīt
dokumentos, jo tās būs
jauna adrese. Būs liekas
neērtības dažādu
dokumentu formēšanā.

259

0100 031 2017 003

Kurbada iela
4

Respondenti neatbalsta
adresācijas maiņu. Norāda,
ka respondentam kā telpu
lietotājam ir saslēgti
līgumi, ir dokumentācija.
Ēka atrodas pie ielas nevis
iekšpagalmā. Uzskata, ka
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nedrīkst atkārtoties. Tā kā adrese Zvaigžņu
iela 18 ir reģistrēta divām dzīvojamām
ēkām, tad ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
036 0041 001 adrese ir saglabājama, bet ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 036 0041 002
maināma uz adresi Zvaigžņu iela 18A.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese (piemēram, pilnvara), ir
spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic,
izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais
akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja līdz šim tika
izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese,
tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa
veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta
turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar
kurām ir līguma saistības un līguma
noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem
(iespējami gadījumi par apdrošināšanas
līgumiem, līgumi par interneta abonēšanu
u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka ēka ar kadastra
apzīmējumu 0100 031 2017 003
(autoserviss) atrodas iekšpagalmā. Ēkas ar
kadastra apzīmējumiem 0100 031 2017 001
un 0100 031 2017 001 atrodas pie ielas.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu

adreses maiņa radīs liekus
darba resursus un
izdevumus līgumu un
dokumentu sakārtošanā.

būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši
Civillikuma 863. panta prasībām personai,
kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai
vai tās dēļ taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu
maiņu, ir jāsedz pašiem. Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma
atbilstoši šajos noteikumos minētajām
prasībām, dokumenti, kuros lietota
iepriekšējā adrese (piemēram, pilnvara), ir
spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic,
izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais
akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja līdz šim tika
izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese,
tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa
veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta
turētājs. Jaunā adrese jāpaziņo personām, ar
kurām ir līguma saistības un līguma
noteikumi paredz obligātu adreses maiņas
informācijas paziņošanu līdzējiem
(iespējami gadījumi par apdrošināšanas
līgumiem, līgumi par interneta abonēšanu
u.c.).
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu
informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota
Kadastra informācijas sistēmai un Valsts
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā
arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu.
Papildus Būvvalde norāda, ka informācija
par mainītajām adresēm tiek paziņota arī
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c.
iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis
anas_s
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.

Būvvalde norāda, ka no 259 iesniegtiem viedokļiem (234 anketas, 22 iesniegumi un
3 e-pasti) 38 gadījumos respondenti ir atbalstījuši adresācijas maiņu, bet 221 respondenti
adresācijas maiņu nav atbalstījuši. Vērā ņemti 48 sniegtie viedokļi, daļēji ņemti vērā 8
sniegtie viedokļi un 203 sniegtie viedokļi nav ņemti vērā.
Vadītājs
p.i.

I. Vircavs
J. Belkovskis

Petrova 67012082
Strupe 67105586
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