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Rīgā
27.06.2019.

BV-19-79-ls

Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums
zemes vienību un ēku adrešu maiņai un
piešķiršanai Ķengaraga, Šķirotavas, Rumbulas
un Dārziņu 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
Ķengaraga, Šķirotavas, Rumbulas un Dārziņu apkaimē tika rīkota no 20.12.2018. līdz
31.05.2019., pamatojoties uz Būvvaldes 14.12.2018. lēmumu Nr. BV-18-197-ls (publicēts
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 17.12.2018., Nr. 247 (6333)). Publiskās apspriešanas laikā
tika saņemtas četri simti četrdesmit divas aptaujas anketas, divdesmit divi iesniegumi un
viens e-pasts.
Laikam ejot, Rīgā ir attīstījusies apbūve, un ir izbūvēta jauna infrastruktūra. Tās
rezultātā ir izveidojušies jauni adresācijas objekti, kā arī esošā adresācija daudzviet vairs
neatbilst adresācijas pamatprincipiem, kas no jauna ir ieviesti un noteikti ar Ministru
kabineta prasībām un ir obligāti visā valsts teritorijā. Katrai Latvijas pašvaldībai ir
pienākums ieviest vienotiem kritērijiem atbilstošu adresāciju. Valsts vara, nosakot šo
pienākumu pašvaldībām, nevērtēja reālo situāciju un izmaiņas, kas tiks ieviestas. Tādēļ
nepieciešams to sakārtot, jo loģiska un sakārtota adresācija ir priekšnoteikums, lai
maksimāli vienkāršā un ērtā veidā pilsētas iedzīvotāji un viesi varētu orientēties pilsētvidē,
kā arī operatīvajiem dienestiem būtu atvieglota objektu atrašana apvidū.
Adresācijas nepieciešamību ir iniciējusi valsts (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 17. panta ceturtā prim daļa), izdodot Ministru kabineta noteikumus (Ministru
kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas
noteikumi)), ar kuriem ir noteikti kritēriji adresei.

Publiskajā apspriešanā izteikto viedokļu apkopojums
Nr.
p.k.

1

2

Adresācijas objekta
kadastra
apzīmējums

-

0100 125 0259 002,
0100 125 0259 003,
0100 125 0259 004,
0100 125 0259 006,
0100 125 6609,
0100 125 0156 005,
0100 125 0260,
0100 125 0261,
0100 125 0262,
0100 125 0156 001

Esošā adrese

-

Maskavas iela
452

Respondenta viedoklis par
adreses maiņu
Respondents norāda, ka
2019.gada Eiroparlamenta
vēlēšanas un gatavošanās
process tām daļēji
pārklājas ar adresācijas
sakārtošanas projektu. Šajā
laikā vēlētāju dzīvesvietas
adreses piesaista vēlēšanu
iecirkņiem, tiek izveidots
vēlētāju reģistrs,
vēlētājiem nosūta
informāciju par vēlēšanu
iecirkņiem, notiek iecirkņu
maiņa pēc vēlētāja
iniciatīvas, kā arī atkārtotu
paziņojumu sūtīšana
vēlētājiem uz deklarēto
adresi un iecirkņu vēlētāju
sarakstu gatavošana
vēlēšanu dienai. Vēlētāju
reģistra un iecirkņa
vēlētāju sarakstu
sagatavošanā tiek
izmantota informācija par
vēlētājiem, kuri deklarējuši
dzīves vietu attiecīgajā
teritorijā. Centrālās
vēlēšanu komisijas
redzējumā adrešu maiņa
šai laika periodā var radīt
vairākus riskus.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Sniedz
priekšlikumu 0100 125
0156 006 un zemes
vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 125
6609 saglabās adresi
Maskavas iela 452.
Ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 125
0259 002 mainīt adresi uz
Mašīnu iela 11 k-1, 0100
125 0259 003 mainīt adresi
uz Mašīnu iela 11 k-2,
0100 125 0259 004 mainīt
adresi uz Mašīnu iela 11 k3 un ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 125
0259 006 mainīt adresi uz
Mašīnu iela 11 k-4, ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100
125 0156 005 un zemes
vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 125
0260 mainīt adrese uz
2

Būvvaldes viedoklis par adreses maiņu

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.

Būvvalde ņems vēra iesniedzēja lūgumu
un ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
125 0259 002 (skaidu plātņu noliktava)
mainīs adresi uz Mašīnu iela 11 k-1,
Rīga, 0100 125 0259 003 (skaidu plātņu
noliktava) mainīs adresi uz Mašīnu iela
11 k-2, Rīga, 0100 125 0259 004 (skaidu
plātņu noliktava) mainīs adresi uz
Mašīnu iela 11 k-3, Rīga un ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 125 0259 006
(ūdens rezervuārs ārējai ugunsdzēsībai)
mainīs adresi uz Mašīnu iela 11 k-4,
Rīga.
Ņemot vērā, ka zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 0100 125 6609, uz
kuras daļēji esošā ēka ar kadastra
apzīmējumu 0100 125 0156 006 (mēbeļu
furnitūras centrs), robežojas gan ar
Maskavas ielu, gan Mašīnu ielu, tad
Būvvalde ņems vērā iesniedzējas lūgumu
un ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
125 0156 006 (mēbeļu furnitūras centrs)
un zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 125 6609 saglabās
adresi Maskavas iela 452, Rīga.

Maskavas iela 452 k-1,
zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 125
0261 ir mainīt adrese uz
Maskavas iela 452 k-2,
zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 125
0262 un ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 0100 125
0156 002 un 0100 125
0156 001 ir mainīt adresi
uz Maskavas iela 452 k-4.
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0100 078 0323 005

Maskavas ielā
252 k-7

Respondenti adreses maiņu
neatbalsta. Norāda, ka
dzīvojamās mājas
Maskavas iela 252, 254,
256, 258, 260, 266, 268 ir
būvētas vienā laikā kā
vienots septiņu kvartālu
unikāls arhitektūras
komplekss. Katrs no šiem
kvartāliem ir septiņu
piecstāvu ēku ansamblis ar
iekšpagalmu un iekšējiem
piebraucamajiem ceļiem.
Katrs korpuss atrodas
noteiktā vietā.
Respondenti uzskata, ka
nav pieļaujams vienotajam
arhitektūras kompleksam
noteikt citas adreses,
turklāt mainot adreses tikai
atsevišķām ēkām. Esošā
adresācija kompleksā
nodrošina vienveidīgu
adresāciju, kas ir
sabiedrības interesēs.
Norāda, ka konkrētajā
situācijā tuvākā iela ir
Maskavas iela.
Informē, ka Glūdas iela
nav uzskatāma par ielu, bet
gan par piebraucamo ceļu.
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Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju, tad secināms, ka ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0156
005 (noliktava) un zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 0100 125 0260 ir
maināma adrese uz Mašīnu iela 3, Rīga,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
0100 125 0261 ir maināma adrese uz
Mašīnu iela 3A, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 0100 125 0262 un
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 0100
125 0156 002 (noliktava) un 0100 125
0156 001 (administratīvā ēka) ir
maināma adrese uz Mašīnu iela 5, Rīga.
Ņemot vēra iesniegumā sniegto
informāciju, ka īpašumi nākotnē tiks
apvienoti, Būvvalde informē, ka
gadījumā, ja zemes vienības tiks
apvienotas, tad adresācija ir pārskatāma.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā daļēji.
Būvvalde pievienojas izteiktajam
viedoklim par nepieciešamību Rīgas
pilsētā veidot optimālu adresāciju. Taču
sniegtā informācija neatbilst likumdevēja
norādītajai izpratnei par optimālas
adresācijas veidošanu. Likumdevējs nav
paredzējis īpašu kārtību optimālas
adresācijas veidošanai teritorijām, kur
ēku izvietojums attiecībā pret ielu nav
regulāri plānots. Būvvalde nepiekrīt, ka
esošā adresācija no Maskavas ielas ēkām
ir optimāla.
Attiecībā uz iesniegumā norādīto
informāciju par vienotu septiņu piecstāvu
ēku ansambli, kur katrai ēkai ir konkrēts
korpusa numurs, sniedz sekojošu
skaidrojumu. Adresācijas noteikumu 2.8.
apakšpunkts nosaka, ka adresācijas
objekts ir dzīvošanai paredzēta ēka nevis
vairāku ēku ansamblis. Turklāt septiņu
piecstāvu ēku ansamblis ir labi redzams
ortofoto kartēs nevis ejot ar kājām vai
piebraucot ar autotransportu.
Tāpat iesniedzēju atsauce uz to, ka
mainot adresi netiks ievērotas
sabiedrības intereses un tiks izjaukta
vienotā kompleksā esošā vienveidīgā
adresācija, neatbilst patiesībai, jo
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā piekļuve pie ēkas ir no Glūdas
ielas, ēka atrodas starp adresācijas
objektiem ar adresēm Glūdas iela 1, Rīga
un Glūdas iela 1A, Rīga, turklāt pie ēkas
nav iespējama tieša piekļuve no
Maskavas ielas, neizmantojot citas ielas.
Jānorāda, ka mainot adresi ēkai, ir
jāiekļaujas jau esošajā Glūdas ielas
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0100 078 0258 001

5

6

Aglonas iela
10 k-3

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka visas trīs mājas Aglonas
ielā 10 no Aglonas ielas
puses tiek uztvertas kā
viena adrese. Nav jēgas
vienu no tām nodalīt ar
atsevišķu adresi. Maltas
ielu šajā posmā ir grūti
uztvert kā ielu, drīzāk kā
iekšpagalmu ceļu. Adreses
maiņa radīs materiālas un
morālas neērtības.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka Aglonas iela ir
vēsturiski izmantota iela,
bet Maltas ielu var
pārsaukt par Aglonas ielu,
neietekmējot esošo
Aglonas ielas numerāciju.
Adreses maiņa radīs
materiālas un morālas
neērtības, laika zaudējumu.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka adreses maiņa var radīt
tikai apmulsumu nevis
uzlabojumus, tas neloģiski
savienotajām rindu mājām
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numerācijā, kas atbilst Adresācijas
noteikumu prasībām.
Tieši adreses maiņa uz Glūdas ielu
nodrošinās adresāciju, kas atbilst
Adresācijas noteikumiem un tādējādi
veido paredzamu adresāciju visā valsts
teritorijā.
Būvvalde paskaidro, ka Glūdas iela ir
iekļauta Valsts adrešu reģistrā, kā arī
teritorijas attīstības plānošanas
dokumentā. Būvvalde noraida
iesniedzēju argumentu, ka par ielu nevar
uzskatīt tādu ielu, kas ir paredzēta nevis
satiksmei, bet kā piebraucamais ceļš, jo,
piemēram, adresācijas objekti, kas tieši
robežojas ar Maskavas ielu, šo ielu
izmanto kā piebraucamo ceļu, tātad
secināms, ka jebkura iela var būt kādam
adresācijas objektam arī piebraucamais
ceļš.
Būvvalde paskaidro, ka, izbūvējot
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, daļa
eksistējošo ielu tika iznīcinātas, taču
citas būvniecība neskāra. Būvvalde
atzīst, ka vairākos gadījumos Rīgas
pilsētā optimāla orientēšanās atbilstoši
šobrīd spēkā esošajām prasībām būtu
iespējama vienīgi, ja braucamajam
ceļam, kas nodrošina tiešu piekļuvi pie
ēkām no publiskās infrastruktūras būtu
piešķirts ielas nosaukums.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Maltas iela, kas atrodas
aptuveni 26 m attālumā, savukārt
Aglonas iela atrodas aptuveni 129 m
attālumā.
Ēkas ar adresēm Aglonas iela 10 k-1,
Aglonas iela 10 k-2 un Aglonas iela 10
k-3 atrodas secīgi rindā un ir bloķētas,
taču katrai ēkai ir sava unikāla adrese.
Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija. Tāpat jānorāda, ka Aglonas
iela un Maltas iela Rīgā jau ir
pastāvējušas kopš 1936.gada.
Tāpat respondenta norādītais arguments
par to, ka iela ir vēsturiska nevar kalpot
par pamatojumu adresi nemainīt, jo to
neparedz normatīvie akti.
Attiecībā uz respondenta ierosinājumu
pārsaukt Aglonas ielu par Maltas ielu,
Būvvalde paskaidro, ka tas ir noraidāms,
jo šādā gadījumā divām ielām būtu
vienādi nosaukumi, kas radītu problēmas
orientēties un būtu jāveic adrešu maiņa

likt tik atsevišķus ielu
nosaukumus. Tas radīs
mulsumu kurjeriem,
cilvēkiem, kam jāatrod
māja.
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lielam objektu skaitam.
Būvvalde norāda, ka personas apvidū
orientējas pēc numurzīmēm pie ēkām. Jo
ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek
piestiprināta numurzīme, jo vieglāk
apvidū ir orientēties.
Ēkas numurzīme ir uzstādāma 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 – Noteikumi par ēku
numura zīmju izvietošanu).
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 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 (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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos

utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
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0100 121 2594 001

Asotes iela
109

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta.

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka izmaiņas nav
vajadzīgas. Nav
nepieciešams mainīt ielas
nosaukumu. Radīsies lieki
izdevumi, vajadzīga
dokumentu maiņa.
Ietekmēs pasta sūtījumu
saņemšanu. Viens no
respondentiem norāda, ka
adresāciju varētu mainīt uz
Rasas ielu ne Vizlas ielu.

Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Vizlas iela, pie ēkas ir
iespējams piebraukt tikai no Vizlas ielas,
nogriežoties no Aviācijas ielas vai Prūšu
ielas. Nav iespējama piekļuve no Rasas
ielas. Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija. Pie ēkas esošajai ielai, kas ir
Vizlas iela netiek mainīts nosaukums.
Vizlas iela sākas no Aviācijas ielas, tad
tā krusto Aviācijas ielu un turpinās līdz
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
0100 078 2024.
Būvvalde norāda, ka personas apvidū
orientējas pēc numurzīmēm pie ēkām. Jo
ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek
piestiprināta numurzīme, jo vieglāk
apvidū ir orientēties.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Pasta
likuma 1. panta 20. punktam pasta
sūtījums ir adresēts sūtījums galīgajā
formā, kādā pasta komersants to nogādā
adresātam. Sūtījumu uzskata par
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā
iesaiņojuma norādīta sūtījuma saņēmēja
adrese. Ministru kabineta 27.04.2010.
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. 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. Turklāt pēc adreses maiņas
Būvvalde informē Latvijas pastu par
adreses maiņu.
Ēkas numurzīme ir uzstādāma atbilstoši
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Aviācijas iela
21

6

16

0100 078 0119 001

Aviācijas iela
17

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta.

7

Noteikumiem par ēku numura zīmju
izvietošanu.
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 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 (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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka
Adresācijas noteikumu 17.1.apakšpunkts
nosaka, ka ēku numurus piešķir no ielas
sākuma augošā secībā virzienā no
apdzīvotās vietas centra uz nomali ielas
kreisajā pusē piešķir nepāra numurus,
labajā pusē – pāra numurus, tad
secināms, ka ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 078 0119 001 ir jābūt
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Aviācijas iela
13

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka Dubnas iela ir praktiski
neeksistējoša, adreses
maiņa radīs neērtības
iedzīvotājiem un
operatīvajiem dienestiem.
Būs jāmaina adrese
daudzos valsts reģistros,
no kuriem ne visi ir
sinhronizēti. Adreses
maiņa radīs grūtības
komersantiem, jāmaina
adrese Uzņēmumu reģistrā.
Adreses maiņa radīsies
papildus laika un finanšu
izdevumus, veicot adreses
datu reģistrāciju.

8

pāra adrešu numuram. Savukārt,
Adresācijas 18.1.apakšpunkts nosaka, ka,
lai izvairītos no iepriekš piešķirtu
numuru atkārtošanās, ēkas numuru
papildina ar latviešu alfabēta lielo burtu
(bez diakritiskām zīmēm). Līdz ar to ēkai
ir maināma adrese uz Aviācijas iela 2C.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka
Adresācijas noteikumu 17.1.apakšpunkts
nosaka, ka ēku numurus piešķir no ielas
sākuma augošā secībā virzienā no
apdzīvotās vietas centra uz nomali ielas
kreisajā pusē piešķir nepāra numurus,
labajā pusē – pāra numurus, līdz ar to
secināms, ka adrese neatbilst Adresācijas
noteikumu prasībām, jo ēka atrodas ielas
pāra numuru pusē ar nepāra numuru. Tā
kā ēka atrodas Aviācijas un Dubnas ielas
krustojumā un piekļuve ir arī no Dubnas
ielas, bet Aviācijas ielā nav brīvi
pieejami numuri, bet tie būtu jāpapildina
ar burtu vai korpusa numuru, tad
Būvvaldes ieskatā racionālāk ir piešķirt
adresi ar piesaisti no Dubnas ielas.
Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija.
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 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 (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
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28

Aviācijas iela
7

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta.
Viens no respondentiem
norāda, ka Plostu iela ir
sarežģīta iela, kura nav
viengabalaina, bet to
sadala ēka ar adresi
Aviācijas iela 5. Adreses
maiņas gadījumā to būs
grūti sasniegt operatīvajam
transportam. Mājai, kurai
blakus stāv ēkas ar
adresēm Aviācijas iela 5
un Aviācijas iela 9, ir
neloģiski mainīt adresi uz
Plostu iela 24.
Norāda, ka nevēlas, lai
ielai maina nosaukumu,
nepatīk Plostu ielas
nosaukums.
Nevēlas veikt dokumentu
maiņu.
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(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, Baltkom, operatīvajiem
dienestiem u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_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 noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde piekrīt, ka Plostu ielai ir divas
ielas daļas, kas savā starpā nesavienojas.
Piekļuve pie ēkas ir tikai no Plostu ielas.
Būvvalde uzskata, ka pie šādiem
apstākļiem ir jāmaina adrese, jo adreses
maiņas gadījumā ēkas adrese būs saistīta
ar ielu, no kuras piebrauc pie ēkas.
Turklāt zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 0100 078 2188, uz kuras
atrodas ēka, tieši robežojas ar Plostu ielu.
Jānorāda, ka ielas pretējā pusē ir esoša
Plostu ielas numerācija. Tāpat
respondentu norādītais arguments par to,
ka ir nepatika pret Plostu ielas
nosaukumu nevar kalpot par pamatojumu
adresi nemainīt, jo to neparedz
normatīvie akti.
Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija.
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 pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese,
taču izdevumi, kas rodas saistībā ar
adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.
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Aviācijas iela
11

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būs jāveic dokumentu
maiņa. Norāda, ka
piebraukšana no Saites
ielas ir sliktā kvalitātē, bet
Aviācijas iela ir nesen
salabota. Viens no
respondentiem norāda uz
iespēju Aviācijas ielu
sadalīt divās ielās.

41

10

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 (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, Baltkom, operatīvajiem
dienestiem u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_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 noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde norāda, ka pie ēkas nav tieša
piekļuve ne no Aviācijas ielas, ne no
Saites ielas. Būvvaldes rīcībā nav
dokumentācija par tiesiski nodibinātu
piekļuvi ne no Saites ielas, ne no
Aviācijas ielas. Līdz ar to jautājums par
adreses maiņu ir atliekams līdz tiks
iesniegts līgums par servitūta tiesību
nodibināšanu uz braucamo ceļu par labu
ēkas īpašniekiem, kas noslēgts ar zemes
vienību īpašniekiem, kuru zemes
vienības ir jāšķērso, lai piekļūtu pie ēkas
no Aviācijas ielas.
Līdz ar to lūdzam līdz 02.01.2020.
iesniegt dokumentāciju.
Attiecībā par dokumentu maiņu,
Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas
noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese
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Granīta iela 4
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Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka adrese būtu jāmaina uz
Malēju iela 1C, jo ir tas
pats īpašnieks.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka objekts nav dabā.
Jāliek adrese Malēju iela
11

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
(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, Baltkom, operatīvajiem
dienestiem u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Respondentu sniegtā informācija par
tiesiski sakārtotu piekļuvi var ietekmēt
adreses veidošanu. Līdz ar to
respondentu viedoklis par piekļuves
nodrošināšanu ir būtisks. Gadījumā, ja
Būvvalde nomainītu adresi, taču pie ēkas
tiktu nodrošināta piebraukšana no citas
ielas, tad adrese būtu jāmaina divas
reizes, tādēļ adreses maiņa ir atliekama
līdz brīdim, kad ēkas īpašnieki iesniegs
Būvvaldē informāciju par tiesisku
piekļuves nodrošināšanu. Respondentu
viedoklis ir ņemts vērā.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu
8.1.apakšpunktam administratīvajā
teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, līdz
ar to nav iespējams vairākiem
patstāvīgiem adresācijas objektiem
piešķirt vienu adresi.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka gadījumā, ja ēka
nav dabā, tad īpašniekam nepieciešams
dzēst ēku no Kadastra informācijas
sistēmas un pēc tam Būvvalde likvidēs

1C vai Malēju iela 1D, jo
ir viens īpašnieks, viena
teritorija.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka adreses maiņa radīs
neērtības uzņēmējdarbībai.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka adreses maiņa ietekmēs
uzņēmējdarbību, pasta
saņemšanu. Norāda, ka
dabā Rāmjumsila iela nav,
tā ir nesakārtota, bedraina
taka. Pa Rājumsila ielu nav
iespējams piebraukt pie
biroja.

45

0100 121 1307 001,
0100 121 1307 002
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Granīta iela
5A

47

0100 121 1307

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka adreses maiņa ietekmēs
nomnieku biznesu.

12

adresi minētajai ēkai.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Rājumsila iela, pie ēkas ir
iespējams piebraukt tikai no Rājumsila
ielas, nogriežoties no Granīta ielas (šis
ielas posms ir ar asfalta segumu).
Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija.
Respondentu norādītais arguments par
ielas tehnisko stāvokli nevar kalpot par
iemeslu Būvvaldei neievērot Ministru
kabineta normas, jo Adresācijas
noteikumi neparedz adrešu piešķiršanu,
kategorizējot ielas pēc to tehniskā
stāvokļa.
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 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 (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

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka Ikšķiles iela ir ērts
piebraucamas ceļš. No
Rasas ielas nav normāls
piebraucamais ceļš, lai
piebrauktu pie ēkas, jo
Rasas ielas sākums ir
Maskavas ielā.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka patīk pašreizējā adrese.
Vaicā, kas segs izdevumus
Zemesgrāmatā un kā
adreses maiņa ietekmēs
saistības ar banku par
hipotekāro kredītu.
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0100 078 2137 001,
0100 078 2137,
0100 078 0161
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Ikšķiles iela
15

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka māja atrodas pie
Ikšķiles ielas un galvenais
piebraucamais ceļš ir no
Ikšķiles ielas. Būs jāmaina
dokumenti.

13

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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Rasas iela, zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 0100 078 2371,
uz kuras daļēji atrodas ēka, robežojas
tieši ar Rasas ielu. Lai pie ēkas piekļūtu
no Ikšķiles ielas, ir jāšķērso vairāki citām
personām piederoši īpašumi.
Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija.
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 (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, Baltkom u.c. iestādēm
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0100 121 2613 001,
0100 121 2613

0100 121 2310 002

0100 121 0117 001,
0100 121 0117 002

0100 121 1385 001,
0100 121 1385

Krustpils iela
44

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta.

Krustpils iela
12A

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Persona
kā pamatojumu adreses
nemainīšanai norāda
apstākli, ka privatizācijas
procesā abiem angāriem ir
lietota viena adrese, ko
apliecina publikācija
Vēstnesī.

Katlakalna
iela 11C

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka ēkas ir funkcionāli
saistības un vairākas
adreses nav nepieciešamas.

Krustpils iela
125

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būs jāveic dokumentu
maiņa, kas radīs materiālus
izdevumus.
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(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Sila iela. Turklāt zemes
vienība robežojas tikai ar Sila ielu.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Būvvaldes ieskatā arguments neliedz
Būvvaldei veikt ierosināto adrešu maiņu
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, jo apstāklis par vienas adreses
lietošanu divām celtnēm, kas paredzētas
saimnieciskās darbības veikšanai nevar
būt par pamatu Ministru kabineta normu
neievērošanai.
Adresācijas noteikumu 2.8.apakspunkts
nosaka, ka saimnieciskai darbībai
paredzēta ēka ir adresācijas objekts.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Ņemot vērā respondenta sniegto
informāciju par administratīvās ēkas ar
kadastra apzīmējumiem 0100 121 0117
001 funkcionālo saistību ar noliktavu ar
kadastra apzīmējumu 0100 121 0117
001, tām tiks saglabāta adrese Katlakalna
iela 11C Ņemot vērā augstāk minēto,
respondenta viedoklis ir ņemts vērā.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Slates iela, zemes vienība
robežojas tikai ar Slates ielu.
Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija.
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 (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
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0100 121 1102,
0100 121 1303 045,
0100 121 1303 044,
0100 121 1303 043,
0100 121 1303 042,
0100 121 1303 035,
0100 121 1303 041,
0100 121 1303 040

Katlakalna
iela 15

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka adrešu maiņa radīs
papildu izdevumus, būs
grūti pārorientēties uz
jauno adresi.

15

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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adrese Katlakalna iela 15, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu 8.1., 8.2.
apakšpunktam un 19.punktam, kas
nosaka, ka administratīvajā teritorijā
adrese nedrīkst atkārtoties un katram
adresācijas objektam piešķir vienu adresi
no tuvākās ielas.
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 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 (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
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0100 078 2016 002

Lokomotīves
iela 102

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka jāmaina dokumenti,
radīsies papildus izdevumi.
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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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Atbilstoši Noteikumiem par ēku numura
zīmju izvietošanu Būvvalde pēc
pieprasījuma var sagatavot un izsniegt
pagaidu numura zīmes.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Višķu iela.
Adresācijas noteikumu 32. punkts
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja
precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos
noteikumos minētajām prasībām,
dokumenti, kuros lietota iepriekšējā
adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav
jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais
normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir
fiksēta adrese (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. Līdz ar to šajā gadījumā pēc
adrešu maiņas automātiski tiks precizēta
ēkā esošajos dzīvokļos deklarēto personu
adreses. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek
paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
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0100 078 2151 002

Lokomotīves
iela 46A

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka adrešu maina radīs
izdevumus.

Lokomotīves
iela 96

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būs jāveic dokumentu
maiņa, jāpaziņo par
adreses maiņu. Višķu iela
nav vienīgais orientieris,
lai atrastu ēku, ēka
nepieguļ, bet tikai
pieskaras Višķu ielai.
Uztrauc pasta sūtījumu
saņemšana.
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0100 078 2118 004
60

17

Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Pārmiju iela.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas
laikā ir iespējamas grūtības vai neērtības,
kas varētu būt saistīts ar adreses maiņu,
taču atbilstoši Civillikuma 863. panta
prasībām personai, kas bauda vai vēlas
baudīt kādas lietas labumus, tam arī jānes
ar šo lietu saistītie pienākumi, kā arī
trešās personas šai lietai vai tās dēļ
taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma
īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese,
taču izdevumi, kas rodas saistībā ar
adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Višķu iela, kā arī zemes
vienība, uz kuras atrodas ēka, robežojas
tikai ar Višķu ielu. Ēka atrodas aptuveni
160 m attālumā no Lokomotīves ielas,
turklāt, lai pie ēkas piekļūtu no šīs ielas,
ir jāšķērso citiem piederoši īpašumi.
Savukārt, Višķu iela atrodas tikai
aptuveni 36 m attālumā un ir labi
redzama no Višķu ielas.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Pasta
likuma 1. panta 20. punktam pasta
sūtījums ir adresēts sūtījums galīgajā
formā, kādā pasta komersants to nogādā
adresātam. Sūtījumu uzskata par
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā
iesaiņojuma norādīta sūtījuma saņēmēja
adrese. 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. 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
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0100 078 2152 001,
0100 078 0033

Lokomotīves
iela 48

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka neredz loģisku
pamatojumu, nepatīk
Pelnu ielas nosaukums,
būs jāmaina dokumenti,
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sasniegtu adresātu, ir norādīt pareizu
adresi. Turklāt pēc adreses maiņas
Būvvalde informē Latvijas pastu par
adreses maiņu.
Ēkas numurzīme ir uzstādāma atbilstoši
Noteikumiem par ēku numura zīmju
izvietošanu.
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 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 (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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Zemes vienība, uz kuras atrodas ēka
robežojas ar Lokomotīves ielu un Pelnu
ielu, ieeja koplietošanas kāpņu telpās ir
no Pelnu ielas, līdz ar to publiskajā
apriešanā Būvvalde piedāvāja mainīt
adresi.

stūra gabals. Viens no
respondentiem norāda, ka
Pelnu iela atrodas uz
privātas zemes un ir
ierakstīta mājas
zemesgrāmatā un tika
izveidota, lai var piekļūt
pie atkritumu urnām.
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Lokomotīves
iela 100

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta.

Lubānas iela
110

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka visi dokumenti ir
konkrēto adresi. Nevēlas,
lai maina ielas nosaukumu.
Norā uz to, ka ēkām ar
adresēm Lubānas iela 106
un Lubānas iela 108 netiek
mainīta adrese.
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Tā kā zemes vienība, uz kuras atrodas
ēka, robežojas gan ar Lokomotīves ielu,
gan ar Pelnu ielu, tad adresāciju var
veidot no abām ielām, līdz ar to ēkai
adrese netiks mainīta.
Papildus Būvvalde norāda, ka zemes
vienība, uz kuras atrodas Pelnu iela,
pieder pašvaldībai. Rīgas pilsētas ielu
novietojums ir noteikts ar Rīgas pilsētas
teritorijas plānojumu un attiecīgi ielu
nosaukumi ir reģistrēti Valsts adrešu
reģistrā, kas ir oficiāli pieejama un
lietojama informācija. Tāpat jānorāda, ka
Pelnu iela Rīgā pastāv jau no 1959.gada.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir ņemts vērā.

Būvvalde paskaidro, ka jau zemes
ierīcības projekta izstrādes un
apstiprināšanas rezultātā ir izdalīta zemes
vienība, uz kuras atrodas minētā ēka.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai un zemes vienībai
numuru piešķir ņemot vērā tuvāko ielu.
Jaunizveidotajai zemes vienībai ir
piešķirta adrese Višķu iela 25 un
minētajai ēkai ir mainīta adrese uz Višķu
iela 25
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Žīguru iela. Ēka atrodas
aptuveni 19 m attālumā no Žīguru ielas.
Arī ēkai ar adresi Lubānas iela 106
adrese tiks mainīta uz Žīguru iela 21.
Savukārt, ēkai ar adresi Lubānas iela 104
tuvākā piekļuve ir no Lubānas ielas.
Būvvalde paskaidro, ka ne Lubānas ielai,
ne Žīguru ielai netiek mainīts
nosaukums.
Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
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Lubānas iela
106

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka māja tieši atrodas pie
Lubānas ielas,
piebraukšana notiek no
Lubānas ielas. Mainīsies
numerācijas virziens – no
pilsētas nomales uz centru
nevis otrādi. Apgrūtinās
adreses meklēšanu
operatīvajiem dienestiem.
Viens no respondentiem
norāda, ka mainīs ielas
nosaukumu.
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reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija.
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 (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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Žīguru iela. Ēka atrodas
aptuveni 14 m attālumā no Žīguru ielas.
Būvvalde paskaidro, ka vēsturiski Žīguru
iela sākās pie ēkas ar adresi Žīguru iela
1. Laika gaitā iela ir pagarināta un tā gan
sākas, gan beidzas pie Lubānas ielas.
Būvvalde paskaidro, ka ne Lubānas ielai,
ne Žīguru ielai netiek mainīts
nosaukums.
Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija.
Par adreses maiņu Būvvalde informē
Valsts zemes dienestu, kas aktualizē
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Lubānas iela
116

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Viens no
respondentiem norāda, ka
Žīguru iela atrodas
kilometra attālumā. Būs
jāveic dokumentu maiņa,
kas radīs neērtības.
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datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt,
informācija no Valsts adrešu reģistra par
aktuālajām adresēm elektroniski tiek
nodota operatīvajiem dienestiem u.c.
Būvvalde norāda, ka personas apvidū
orientējas pēc numurzīmēm pie ēkām. Jo
ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek
piestiprināta numurzīme, jo vieglāk
apvidū ir orientēties.
Ēkas numurzīme ir uzstādāma atbilstoši
Noteikumiem par ēku numura zīmju
izvietošanu.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Žīguru iela. Ēka atrodas
aptuveni 14 m attālumā no Žīguru ielas.
Žīguru iela sākās pie ēkas ar adresi
Žīguru iela 1. Laika gaitā iela ir
pagarināta un tā gan sākas, gan beidzas
pie Lubānas ielas.
Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija.
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 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 (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
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Lubānas iela
114

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka piebraukšana ir no
Lubānas ielas un
savienojošais ceļš ar
Žīguru ielu ir sliktas
kvalitātes. Par adreses
maiņu būs jāinformē
dažādas iestādes un
paziņas, jāmaina
dokumenti.

22

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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Žīguru iela. Ēka atrodas
aptuveni 14 m attālumā no Žīguru ielas.
Žīguru iela sākās pie ēkas ar adresi
Žīguru iela 1. Laika gaitā iela ir
pagarināta un tā gan sākas, gan beidzas
pie Lubānas ielas.
Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija.
Tāpat respondentu norādītais arguments
par ielas tehnisko stāvokli nevar kalpot
par pamatojumu adresi nemainīt, jo to
neparedz normatīvie akti.
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 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 (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
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Lokomotīves
iela 56

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka līdzekļus labāk novirzīt
iekšpagalmu pārbūvei.
Jāmaina dokumenti.
Norāda, ka ēka atrodas
vienādā attālumā no Prūšu
ielas un Lokomotīves ielas,
iespējamas problēmas
saņemt pasta sūtījumus,
jāmaina uzņēmuma
juridiskā adrese, jāinformē
iestādes ar kurām ir
nodibinātas tiesiskās
attiecības.
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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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Prūšu iela. Ēka atrodas
aptuveni 142 m attālumā no
Lokomotīves ielas, bet no Prūšu ielas 40
m attālumā.
Būvvalde paskaidro, ka komersantam ir
jāinformē LR Uzņēmumu reģistrs par
adreses maiņu iesniedzot iesniegumu.
Adreses maiņa LR Uzņēmumu reģistrā
šajā gadījumā ir bez maksas.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Pasta
likuma 1. panta 20. punktam pasta
sūtījums ir adresēts sūtījums galīgajā
formā, kādā pasta komersants to nogādā
adresātam. Sūtījumu uzskata par
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā
iesaiņojuma norādīta sūtījuma saņēmēja
adrese. 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. 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. Turklāt pēc adreses maiņas
Būvvalde informē Latvijas pastu par
adreses maiņu.
Ēkas numurzīme ir uzstādāma atbilstoši
Noteikumiem par ēku numura zīmju
izvietošanu.
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 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 (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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
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Lokomotīves
iela 76

Respondenti adresācijas
maiņu atbalsta.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka apmierina esošā adrese,
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Respondentu viedoklis ir ņemts vērā.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot

jaunā adrese neizklausās
estētiski.
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Lubānas iela
82

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Lūdz ēkai
ar kadastra apzīmējumu
0100 121 1305 004 noteikt
adresi Meirānu iela 5,
ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 0100 121
0878 002, 0100 121 1305
001 kā funkcionāli
saistītām ēkām saglabāt
adresi Lubānas iela 82.
Norāda, ka ēkas ir
bloķētas, caurstaigājamas
un ēkas atrodas vienlīdz
tālu no Lubānas ielas un
Meirānu ielas.

Respondentu viedoklis ir ņemts vērā.

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka jāmaina dokumenti, kas
prasīs finansu līdzekļus.

Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Kaņiera iela.
Adresācijas noteikumu 32. punkts
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja
precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos
noteikumos minētajām prasībām,
dokumenti, kuros lietota iepriekšējā
adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav
jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais
normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir
fiksēta adrese (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, Baltkom u.c. iestādēm
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Maskavas iela
250 k-12

konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Ikšķiles iela. Tāpat
respondenta norādītais arguments par to,
ka jaunā adrese neizklausās estētiski
nevar kalpot par pamatojumu adresi
nemainīt, jo to neparedz normatīvie akti.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
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0100 125 0203,
0100 125 0203 001

0100 125 0196 001,
0100 125 0196 003,
0100 125 6514

Maskavas iela
326

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka adrešu maiņa ir pretrunā
Adresācijas noteikumu
3.punktam un
17.1.apakšpunktam.
Īpašums atrodas tieši pie
Maskavas ielas un tikai
pēc respondenta īpašuma ir
būve ar kadastra
apzīmējumu 0100 125
2039 001, kurai būtu
jāmaina adrese. Adreses
maiņa radīs laika un
līdzekļu patēriņu.

Maskavas iela
434

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būs nepieciešams
patērēt līdzekļus, lai
reklamētu jauno adresi.
Respondents norāda, ka
26

(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Saskaņā ar 20.04.1998. ierakstu ielu
numuru izdošanas grāmatā ofisam
(šobrīd Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā ēka ir
reģistrēta ar kadastra apzīmējumu 0100
125 2039 001), kas atradās uz zemes
gabala ar kadastra numuru 0100 125
2039, ir piešķirta adrese Maskavas iela
326, Rīga. Adrese Maskavas iela 326,
Rīga ir konstatējama arī vēsturiskajā
adrešu pārskata planšetē Nr. 39/e-1.
Adrese reģistrēta laika periodā līdz
adresācijas sistēmas izveidei.
Attiecībā uz respondenta argumentu, ka
adrešu maiņa būtu pretrunā Adresācijas
noteikumu 3.punktam un
17.1.apakšpunktam, Būvvalde paskaidro,
ka Adresācijas noteikumu 3.punkts
nosaka, ka adrese ir noteiktajā secībā
sakārtotu nosaukumu un numuru –
adreses elementu – kopa, kas nodrošina
adresācijas objekta atrašanās vietas
noteikšanu valstī un ko reģistrē Valsts
adrešu reģistra informācijas sistēmā, bet
17.1.apakšpunks nosaka, ka adreses
piešķir no ielas sākuma augošā secībā
virzienā no apdzīvotās vietas centra uz
nomali ielas kreisajā pusē piešķir nepāra
numurus, labajā pusē – pāra numurus.
Adrešu maiņa nav pretrunā šīm normām,
turklāt tieši Adresācijas noteikumu
18.1.apakšpunkts nosaka, ka gadījumos,
kad nav brīvi pieejams numurs, lai
novērstu adrešu atkārtošanos adresi
papildina ar alfabēta burtu. Nav noteikts,
ka adresēm ar alfabēta burtiem ielā ir
jābūt alfabētiskā secībā.
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 pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese,
taču izdevumi, kas rodas saistībā ar
adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai un zemes vienībai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu,
ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju.
Konkrētajā situācijā tuvākā iela, lai
piekļūtu pie ēkām ir Mazjumpravas iela

piebraukšana pie veikala
un zemesgabala ir no
Atbalss ielas, piebraukšana
pie autoapkalpošanas
centra ir no Mazjumpravas
ielas.
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Malēju iela 1D
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Maskavas iela
322E
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Malkas iela 28
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0100 078 0338

Maskavas iela
266

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka loģiskāk ir mainīt ēkai
adresi uz malēju iela 1C.
Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Lūdz ēkai
ar kadastra apzīmējumu
0100 078 0948 003
saglabāt adresi Maskavas
iela 322 E, 0100 078 0948
002 mainīt uz Maskavas
iela 322O un 0100 078
0948 001 mainīt uz
Maskavas iela 322R.
Respondents adresācijas
maiņu atbalsta.

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Nesaprot
kādēļ plānots mainīt adresi
uz Maskavas iela 266 k-3,
ja uz zemes vienības
atrodas arī ēkas ar adresēm
k-4, k-5, k-6, k-7. Norāda,
ka labāk mainīt adresi
blakus esošajai zemes
vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 078
0432.

27

un Šķērstes iela. Zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 0100 125 0196, uz
kuras atrodas ēkas, robežojas ar
Mazjumpravas ielu un Šķērstes ielu, līdz
ar to adresācija ir veidojama no abām
ielām. Respondents nav norādījis sev
vēlamāku adresi, bet gan norāda, ka
nevēlas adrešu maiņu.
Savukārt, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 0100 125 6514 robežojas
tikai ar Šķērstes ielu, līdz ar to adrese
atbilstoši Adresācijas noteikumiem ir
veidojama ar piesaisti tieši šai ielai.
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 pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese,
taču izdevumi, kas rodas saistībā ar
adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu
12.1.apakšpunktam zemes vienības
adresei ir jāsakrīt ar vismaz vienas ēkas
adresi, kura atrodas uz šīs zemes
vienības. Uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu atrodas ēkas ar adresēm
Maskavas iela 266 k-7, Maskavas iela
266 k-6, Maskavas iela 266 k-5,
Maskavas iela 266 k-4 un Maskavas iela
266 k-3, līdz ar to zemes vienībai ir
maināma adrese uz vienu no adresēm
kāda ir minētajām ēkām.
Turklāt blakus esošajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 0100 078 0432 un
uz tās esošajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 078 0326 001 ir adrese
Maskavas iela 266.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
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0100 125 0162 019

Maskavas iela
450C

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka Maskavas ielu zina visi,
bet jauno ielu nezin
neviens, nepieciešama
dokumentu maiņa,
reklāmas maiņa u.c., kas
prasīs finanšu līdzekļus.
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Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Vējstūru iela, ar ko
robežojas zemes vienība, uz kuras
atrodas ēka. Pie ēkas nav iespējama
piekļuve no Maskavas ielas.
Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija.
Tāpat respondenta norādītais arguments
par to, ka Maskavas iela ir labi zināma,
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 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 (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
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Maskavas iela
252 k-1,
Maskavas iela
252 k-2,
Maskavas iela
252 k-4,
Maskavas iela
252 k-5,
Maskavas iela
252 k-6,
Maskavas iela
252 k-7,
Maskavas iela
254 k-4,
Maskavas iela
254 k-5,
Maskavas iela
254 k-6,
Maskavas iela
254 k-7

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norada,
ka Ķengarags-1 ir
mikrorajons, kas sastāv no
septiņiem dzīvojamo namu
kvartāliem, kuri atrodas
Daugavas krastā gar
Maskavas ielu starp
Kaņiera ielu un bijušo
rūpnīcu "Sarkanais
Kvadrāts" un kuriem
piešķirtas adreses
Maskavas ielā 252, 254,
256, 258, 260, 266, 268.
Katrs kvartāls sastāv no
septiņām dzīvojamām
ēkām (korpusiem), turklāt
ēku izvietojums kvartāla
ietvaros visos kvartālos ir
vienāds.
Veicot adresācijas maiņu
vienam kvartālam un
atstājot esošo adresāciju
citiem, tiek apgrūtināta
orientēšanās kvartālos,
tādējādi nedod valsts
iedzīvotājiem
viennozīmīgu iespēju
orientēties un paredzēt
apvidū atpazīstamajiem
adresācijas objektiem
piešķiramos adreses
numurus un to secību, un
nenodrošina iespēju
personām, kas lieto adreses
un pēc tām orientējās
pilsētvidē, intuitīvi nojaust
pareizu virzienu, lai atrastu
sevi interesējošo
adresācijas objektu.
Saskaņā ar esošo adrešu
maiņas plānu tiek plānots
atstāt esošās adreses ēkām
Maskavas ielā 252 k-3,
Maskavas ielā 254 k-1,
Maskavas ielā 254 k-2,
Maskavas ielā 254 k-3, kas
vēl vairāk mulsinās
personas, kam ir jāatrod šīs
ēkas. Norāda, ka saskaņā
ar Adresācijas
noteikumiem ēku numurus
piešķir augošā secībā
virzienā no apdzīvotās
vietas centra uz nomali vai
no galvenās ielas, bet
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paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde pievienojas izteiktajam
viedoklim par nepieciešamību Rīgas
pilsētā veidot optimālu adresāciju. Taču
sniegtā informācija neatbilst likumdevēja
norādītajai izpratnei par optimālas
adresācijas veidošanu. Likumdevējs nav
paredzējis īpašu kārtību optimālas
adresācijas veidošanai teritorijām, kur
ēku izvietojums attiecībā pret ielu nav
regulāri plānots. Būvvalde nepiekrīt, ka
esošā adresācija no Maskavas ielas ēkām
ir optimāla.
Attiecībā uz iesniegumā norādīto
informāciju par vienotu septiņu piecstāvu
ēku ansambli, kur katrai ēkai ir konkrēts
korpusa numurs, sniedz sekojošu
skaidrojumu. Adresācijas noteikumu 2.8.
apakšpunkts nosaka, ka adresācijas
objekts ir dzīvošanai paredzēta ēka nevis
vairāku ēku ansamblis. Turklāt jānorāda,
ka septiņu piecstāvu ēku ansamblis ir
labi redzams ortofoto kartēs nevis ejot ar
kājām vai piebraucot ar autotransportu.
Tāpat iesniedzēja atsauce uz to, ka
mainot adresi netiks ievērotas
sabiedrības intereses un tiks izjaukta
vienotā kompleksā esošā vienveidīgā
adresācija, neatbilst patiesībai, jo
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā ielai, lai piekļūtu pie ēkām nav
Maskavas iela.
Būvvalde nepiekrīt respondenta
viedoklim, ka adrešu maiņa apgrūtinās
orientēšanos apvidū, tieši otrādi, ēku
adrešu maiņa, piesaistot adresi tuvākajai
ielai, uzlabos orientēšanos apvidū.
Turklāt pēc adrešu maiņas ir svarīgi pēc
iespējas ātrāk uzstādīt numura zīmes.
Jānorāda, ka mainot adresi ēkām uz
Glūdas ielu, ir jāiekļaujas jau esošajā
Glūdas ielas numerācijā, kas atbilst
Adresācijas noteikumu prasībām.
Tieši adreses maiņa uz Glūdas ielu
nodrošinās adresāciju, kas atbilst
Adresācijas noteikumiem un tādējādi
veido paredzamu adresāciju visā valsts
teritorijā.
Būvvalde paskaidro, ka Glūdas iela ir
iekļauta Valsts adrešu reģistrā, kā arī
teritorijas attīstības plānošanas
dokumentā. Būvvalde noraida
iesniedzēja argumentu, ka par ielu nevar
uzskatīt tādu ielu, kas ir paredzēta nevis
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Maskavas iela
252 k-1

Glūdas ielā šis princips
netiek ievērots: numuri
tiek plānots piešķirt no
Daugavas puses, kas arī
apgrūtinās intuitīvu
virziena nojaušanu.
Saskaņā ar Pašvaldību ceļu
un ielu reģistrācijas un
uzskaites kārtību,
pašvaldības iela šo
noteikumu izpratnē ir
pašvaldības īpašumā esoša
satiksmei paredzēta
kompleksa inženierbūve
pilsētas teritorijā un
pašvaldības ceļš apdzīvotā
vietā, kam ielas statusu
piešķīrusi pašvaldība un,
kas ietverts teritorijas
attīstības plānošanas
dokumentos.
Glūdas iela diez vai var
tikt uzskatīta par ielu
minētā normatīvā akta
izpratnē, jo tā ir pārāk
šaura satiksmei, ielas
platums nav pietiekams, lai
tur varētu izmainīties divas
automašīnas, izbraukt cauri
specializētais transports,
piemēram, ugunsdzēsēju
mašīna. Glūdas iela tiek
izmantota tikai piekļūšanai
ēkām, kas atrodas blakus
un automašīnu
novietošanai stāvēšanai,
pēc būtības tā ir
piebrauktuve. Tādējādi,
operatīvā transporta
piebraukšana ēkām Glūdas
ielā, izmantojot Glūdas
ielu, teju nav iespējama,
piebraukšanai ir jāizmanto
Maskavas iela vai Kaņiera
iela.
Tādi paši ceļi ir arī gar
mājām Maskavas ielā 256
k-4, k-5, k-6, Maskavas
ielā 258 k-4, k-5, k-6,
Maskavas ielā 260 k-4, k5, k-6, Maskavas ielā 266
k-4, k-5, k-6, Maskavas
ielā 268 k-4, k-5, k-6, bet
šiem ceļiem nav ielas
statusa. Dažiem no tiem ir
bijis ielas statuss, kas
vēlāk tika likvidēts.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norada,
ka neredz pamatotu
iemeslu adreses maiņai, jo
daļai ēku paliek Maskavas
ielas adreses. Adreses
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satiksmei, bet kā piebraucamais ceļš, jo,
piemēram, adresācijas objekti, kas tieši
robežojas ar Maskavas ielu, šo ielu
izmanto kā piebraucamo ceļu, tātad
secināms, ka jebkura iela var būt kādam
adresācijas objektam arī piebraucamais
ceļš.
Būvvalde paskaidro, ka, izbūvējot
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, daļa
eksistējošo ielu tika iznīcinātas, taču
citas būvniecība neskāra. Būvvalde
atzīst, ka vairākos gadījumos Rīgas
pilsētā optimāla orientēšanās atbilstoši
šobrīd spēkā esošajām prasībām būtu
iespējama vienīgi, ja braucamajam
ceļam, kas nodrošina tiešu piekļuvi pie
ēkām no publiskās infrastruktūras, būtu
piešķirts ielas nosaukums.
Papildus Būvvalde norāda, ka
autotransporta novietošanu var regulēt ar
ceļa zīmēm, kas uzstādītas atbilstoši
normatīvo aktu prasībām. Ņemot vērā
augstāk minēto, respondenta viedoklis ir
noraidāms kā nepamatots.

Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Glūdas iela. Ēka atrodas
aptuveni 16 m attālumā no Glūdas ielas,

maiņa izjauks sistēmu
Maskavas ielas
izkārtojumā. Korpusi visos
Maskavas ielas blokos
atrodas identiski. Par
adrešu maiņu būs
jāinformē iestādes.

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norada,
ka Glūdas ielai nav nekāda
sakara ar ēku, jo tā aiziet
garām ēkai. Jāmaina
mantojuma dokumenti un
pilnvaras.
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Maskavas iela
421

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta.
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bet tikai aptuveni 110 m attālumā no
Maskavas ielas.
Likumdevējs nav paredzējis īpašu
kārtību optimālas adresācijas veidošanai
teritorijām, kur ēku izvietojums attiecībā
pret ielu nav regulāri plānots. Būvvalde
nepiekrīt, ka esošā adresācija no
Maskavas ielas ēkām ir optimāla.
Attiecībā uz anketā norādīto informāciju
par vienotu sistēmu, kur katrai ēkai ir
konkrēts korpusa numurs, sniedz
sekojošu skaidrojumu. Adresācijas
noteikumu 2.8. apakšpunkts nosaka, ka
adresācijas objekts ir dzīvošanai
paredzēta ēka nevis vairāku ēku
ansamblis. Turklāt jānorāda, ka septiņu
piecstāvu ēku ansamblis ir labi redzams
ortofoto kartēs nevis ejot ar kājām vai
piebraucot ar autotransportu.
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 (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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 078 2113 001
Maskavas ielā 421 adrešu maiņa nav
paredzēta.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
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Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka uzņēmumam būs
izdevumi, laika
ieguldījumi dokumentu
maiņā u.c.

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būs jāmaina dokumenti,
kas prasīs papildus finanšu
līdzekļus. Norāda, ka
Maskavas iela ir tuvāk
nekā Kaņiera iela. Korpusi
Maskavas ielā ir izvietoti
vienādi un ir loģiski
saprotami.
Iespējamas problēmas ar
pasta sūtījumu saņemšanu,
navigāciju.
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viedoklis ir ņemts vēra.
Adresācijas noteikumu 8.1. apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā
adreses nedrīkst atkārtoties, līdz ar to, lai
novērstu adrešu atkārtošanos ēkai ir
maināma 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. Nekustamā īpašuma
īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese,
taču izdevumi, kas rodas saistībā ar
adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Likumdevējs nav paredzējis īpašu
kārtību optimālas adresācijas veidošanai
teritorijām, kur ēku izvietojums attiecībā
pret ielu nav regulāri plānots. Būvvalde
nepiekrīt, ka esošā adresācija no
Maskavas ielas ēkām ir optimāla.
Attiecībā uz anketā norādīto informāciju
par vienotu sistēmu, kur katrai ēkai ir
konkrēts korpusa numurs, sniedz
sekojošu skaidrojumu. Adresācijas
noteikumu 2.8. apakšpunkts nosaka, ka
adresācijas objekts ir dzīvošanai
paredzēta ēka nevis vairāku ēku
ansamblis. Turklāt jānorāda, ka septiņu
piecstāvu ēku ansamblis ir labi redzams
ortofoto kartēs nevis ejot ar kājām vai
piebraucot ar autotransportu.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 19.punktam ēkām
adresi piešķir saistībā ar tuvāko ielu. Pie
ēkām tuvākā piekļūšana ir no Kaņiera
ielas, līdz ar to adreses maiņa no
Maskavas ielas uz Kaņiera ielu ir loģiska
un normatīvajiem aktiem atbilstoša.
Būvvalde vērtējot lietas faktiskos
apstākļus kopsakarībā ar tiesisko
regulējumu atzīst par būtisku apstākli, ka
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atrodas
iekšpagalmā un ir samērā tālu gan no
Kaņiera ielas, gan no Maskavas ielas.
Būvvalde secina, ka, šobrīd mainot
dzīvojamo māju adrešu numurus, tāpat
netiks garantēta šo ēku viennozīmīga
atrašana apvidū. Šo ēku viennozīmīgu
atrašanu apvidū un nepārprotami
efektīvu adresāciju daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku iekšpagalmā nodrošinātu
vienīgi jaunu ielu nosaukumu piešķiršana
iekšpagalmā izbūvētajām ielām. Attiecīgi
pastāvot jaunu ielu nosaukumiem,
Būvvalde piesaistītu ēku adrešu numurus
jaunizveidoto ielu nosaukumiem, kas

ietu tieši gar ēkām, tādējādi tiktu
sasniegts adresācijas sistēmas noteiktais
mērķis un nodrošināta viennozīmīga ātri
uztverama un efektīva adresācija.
Vērtējot teritorijas attīstību Būvvalde
saskata iespēju risināt adresācijas
jautājumus arī vēlāk, jo vienotas
adresācijas sistēmas izveide Rīgas pilsētā
ir pašvaldībai pastāvīgi noteikta
autonoma funkcija, kas realizējama
mērķtiecīgi, efektīvas adresācijas
sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā.
Būvvalde atzīst par tiesiski pamatojamu
iespēju ēkām adreses maiņu atlikt līdz
brīdim, kad minētajā teritorijā būs
iespējams ieviest efektīvu adresāciju.
Papildus Būvvalde paskaidro, ka
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 (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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
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
33
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Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būs jāmaina dokumenti,
pēc jaunās adreses māju
nebūs viegli atrast.
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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”. Ar vispārīgajiem
administratīvajiem aktiem veiktās
adresācijas izmaiņas tiek publicētas
oficiālajā Būvvaldes mājas lapā arī
automatizētai apstrādei piemērotā
formātā.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir ņemts vērā.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Glūdas iela. Pēc adrešu
maiņas ēku būs vieglāk atrast, jo
virzoties pa Glūdas ielu tā būs redzama,
turklāt pie ēkas nav iespējama piekļuve
no Maskavas ielas. Personas apvidū
orientējas pēc numurzīmēm pie ēkām. Jo
ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek
piestiprināta numurzīme, jo vieglāk
apvidū ir orientēties.
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 (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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Respondenti adresācijas
maiņu atbalsta.
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Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būs jāmaina dokumenti,
kas prasīs laika un finansu
līdzekļus, jāpārdeklarējas.
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Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta.
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Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būs jāveic dokumentu
maiņa, nepatīk jaunais
ielas nosaukums, adrešu
maiņa ietekmēs pasta
sūtījumu saņemšanu.
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Respondentu viedoklis ir ņemts vērā.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Kaņiera iela.
Adresācijas noteikumu 32. punkts
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja
precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos
noteikumos minētajām prasībām,
dokumenti, kuros lietota iepriekšējā
adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav
jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais
normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā,
ja līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir
fiksēta adrese (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. Līdz ar to šajā gadījumā pēc
adrešu maiņas automātiski tiks precizēta
ēkā esošajos dzīvokļos deklarēto personu
adreses. Papildus Būvvalde norāda, ka
informācija par mainītajām adresēm tiek
paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Glūdas iela, kas robežojas
tieši ar ēku.
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 (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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Pasta
likuma 1. panta 20. punktam pasta
sūtījums ir adresēts sūtījums galīgajā
formā, kādā pasta komersants to nogādā
adresātam. Sūtījumu uzskata par
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā
iesaiņojuma norādīta sūtījuma saņēmēja
adrese. 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. 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. Turklāt pēc adreses maiņas
Būvvalde informē Latvijas pastu par
adreses maiņu.
Ēkas numurzīme ir uzstādāma atbilstoši
Noteikumiem par ēku numura zīmju
izvietošanu.
Tāpat respondenta norādītais arguments
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0100 078 0323 004

0100 078 0323 002

Maskavas iela
254 k-6

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka tas nevienam nav
vajadzīgs un rada tikai
neērtības nākotnē.

Maskavas iela
254 k-4

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būs jāveic dokumentu
maiņa, nepatīku ielas
nosaukums.
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par to, ka ir nepatika pret Glūdas ielas
nosaukumu, nevar kalpot par
pamatojumu adresi nemainīt, jo to
neparedz normatīvie akti.
Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Glūdas iela, kas robežojas
tieši ar ēku.
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un
sakārtota adresācija ir priekšnoteikums,
lai maksimāli vienkāršā un ērtā veidā
pilsētas iedzīvotāji un viesi varētu
orientēties pilsētvidē, kā arī
operatīvajiem dienestiem būtu atvieglota
objektu atrašana apvidū.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas
laikā ir iespējamas grūtības vai neērtības,
kas varētu būt saistīts ar adreses maiņu,
taču atbilstoši Civillikuma 863. panta
prasībām personai, kas bauda vai vēlas
baudīt kādas lietas labumus, tam arī jānes
ar šo lietu saistītie pienākumi, kā arī
trešās personas šai lietai vai tās dēļ
taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma
īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam 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.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Glūdas iela, kas robežojas
tieši ar ēku.
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un
sakārtota adresācija ir priekšnoteikums,
lai maksimāli vienkāršā un ērtā veidā
pilsētas iedzīvotāji un viesi varētu
orientēties pilsētvidē, kā arī
operatīvajiem dienestiem būtu atvieglota
objektu atrašana apvidū.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas
laikā ir iespējamas grūtības vai neērtības,

kas varētu būt saistīts ar adreses maiņu,
taču atbilstoši Civillikuma 863. panta
prasībām personai, kas bauda vai vēlas
baudīt kādas lietas labumus, tam arī jānes
ar šo lietu saistītie pienākumi, kā arī
trešās personas šai lietai vai tās dēļ
taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma
īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam 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 (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, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Tāpat respondenta norādītais arguments
par to, ka ir nepatika pret Glūdas ielas
nosaukumu nevar kalpot par pamatojumu
adresi nemainīt, jo to neparedz
normatīvie akti.
Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
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0100 125 2014 012,
0100 125 2014 001,

Maskavas iela
450B

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Lūdz ēkām
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Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.

ar kadastra apzīmējumiem
0100 125 2014 012, 0100
125 2014 001 noteikt
adreses Nulpes iela 27A un
Nulpes iela 27B, zemes
vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 125
6490 lūdz noteikt adresi
Nulpes iela 23.
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0100 078 2148 001

Maskavas iela
379

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta.

Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Prūšu iela. No Maskavas
ielas nav nodrošināta piekļuve pie ēkas.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta.

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka jāveic dokumentu
maiņa, kas prasīs finanšu
līdzekļus un radīs
neērtības, jāpārslēdz
līgumi, ēku būs grūtāk
atrast, nav loģiska
pamatojuma adreses
maiņai, iespējams
problēmas ar pasta
sūtījumu piegādi,
navigācijas sistēmām.
Jaunā adrese būs
sarežģītāka, jo būs ar
burtu. Vaicā kur tiks
izmantots numurs 379.
Viens no respondentiem
norāda, ka Rīgas dome ar
vardarbīgu dzīvesvietas
maiņu pārkāpj Cilvēka
tiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvencijas
8.punktu.
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Ēkām ar kadastra apzīmējumiem 0100
078 2148 001, 0100 078 2148 003, 0100
078 2148 002 un zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 0100 078 2148
un 0100 078 2220 Valsts adrešu reģistrā
ir reģistrēta adrese Maskavas iela 379,
Rīga.
Adresācijas noteikumu 8.1. apakšpunkts
nosaka, ka administratīvajā teritorijā
adreses nedrīkst atkārtoties.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
0100 078 2148, uz kuras atrodas ēka ar
kadastra apzīmējumu 0100 078 2148
001, robežojas tikai ar Aviācijas ielu, no
kuras ir arī nobrauktuve un tā ir labi
redzama no Aviācijas ielas. Lai pie ēkas
piekļūtu pa citiem piebraucamajiem
ceļiem, ir jāšķērso citām personām
piederošu īpašumu.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 18.punktam
gadījumos, kad nav brīvs numurs, adresi
papildina ar burtu vai ar korpusu, tā
izvairoties no numuru atkārtošanās.
Būvvalde nepiekrīt, ka adreses maiņas
gadījumā pieaugs ceļš, ko jāveic, lai
nokļūtu līdz ēkai, jo jebkura persona var
brīvi izvēlēties pa kādu ielu pārvietoties
pilsētas teritorijā, lai nokļūtu sev
vēlamajā objektā, turklāt adreses maiņa
nemaina ēkas fizisku atrašanās vietu.
Turklāt pie ēkas var piekļūt no Aviācijas
ielas, no Maskavas ielas nogriežoties uz
Rasas ielu vai ielu bez nosaukuma un,
tad pa piebraucamajiem ceļiem, kas
atrodas uz citām personām piederošiem
īpašumiem.
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un
sakārtota adresācija ir priekšnoteikums,
lai maksimāli vienkāršā un ērtā veidā

pilsētas iedzīvotāji un viesi varētu
orientēties pilsētvidē, kā arī
operatīvajiem dienestiem būtu atvieglota
objektu atrašana apvidū.
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas
laikā ir iespējamas grūtības vai neērtības,
kas varētu būt saistīts ar adreses maiņu,
taču atbilstoši Civillikuma 863. panta
prasībām personai, kas bauda vai vēlas
baudīt kādas lietas labumus, tam arī jānes
ar šo lietu saistītie pienākumi, kā arī
trešās personas šai lietai vai tās dēļ
taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma
īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam 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 (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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
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
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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”. Ar vispārīgajiem
administratīvajiem aktiem veiktās
adresācijas izmaiņas tiek publicētas
oficiālajā Būvvaldes mājas lapā arī
automatizētai apstrādei piemērotā
formātā.
Būvvalde norāda, ka personas apvidū
orientējas pēc numurzīmēm pie ēkām. Jo
ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek
piestiprināta numurzīme, jo vieglāk
apvidū ir orientēties.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Pasta
likuma 1. panta 20. punktam pasta
sūtījums ir adresēts sūtījums galīgajā
formā, kādā pasta komersants to nogādā
adresātam. Sūtījumu uzskata par
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā
iesaiņojuma norādīta sūtījuma saņēmēja
adrese. 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. 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. Turklāt pēc adreses maiņas
Būvvalde informē Latvijas pastu par
adreses maiņu.
Būvvalde paskaidro, ka adresi Maskavas
iela 379 nākotnē varēs piešķirt jaunam
adresācijas objektam.
Būvvalde paskaidro, ka Cilvēka tiesību
un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijas 8.pants paredz, ka ikvienam
ir tiesības uz savas privātās un ģimenes
dzīves, dzīvokļa un korespondences
neaizskaramību. Konkrētajā gadījumā šīs
normas netiek pārkāptas, jo īpašuma
adreses maiņa nemaina fiziski ēkas
atrašanās vietu, līdz ar to secināms, ka
respondents nepareizi interpretē likuma
normas.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
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Respondents adresācijas
maiņu atbalsta.
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Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.
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0100 072 2091 002

Maskavas iela
291 k-4

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka māju grupām ir vienādi
korpusu izvietojumi un
numerācija. Adrešu maiņa
sagādās neērtības, atrodas
tuvāk Maskavas ielai nevis
Prūšu ielai.
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Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Prūšu iela. Ēka atrodas
aptuveni 62 m attālumā no Prūšu ielas,
bet aptuveni 178 m attālumā no
Maskavas ielas.
Attiecībā uz iesniegumā norādīto
informāciju par māju grupām, kur katrai
ēkai ir konkrēts korpusa numurs, sniedz
sekojošu skaidrojumu. Adresācijas
noteikumu 2.8. apakšpunkts nosaka, ka
adresācijas objekts ir dzīvošanai
paredzēta ēka nevis vairāku ēku grupa.
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 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 (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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
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200

Maskavas iela
319

Respondenti adreses maiņu
neatbalsta. Norāda, ka būs
jāmaina dokumenti,
objektā ir reģistrēts
uzņēmums un būs jāmaina
apsardzes darbības licence.
Vaicā, kas segs izdevumus.
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(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Maltas iela. Ēkai tieši
blakus atrodas Maltas iela, uz Maltas ielu
ir vērstas visas koplietošanas kāpņu telpu
durvis, Maltas iela atrodas aptuveni 7 m
attālumā no ēkas, bet Maskavas iela
aptuveni 80 m attālumā.
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 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 (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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
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Maltas iela 29

Respondenti adreses maiņu
neatbalsta. Norāda, ka
māja atrodas uz Maltas
ielas un iebrauktuve
pagalmā arī ir no Maltas
ielas. Norāda, ka Naujenes
iela nav pat iela, bet
iekšpagalma nogrieznis,
kas nevar būt klasificēts kā
pilnvērtīga iela. Adrešu
maiņa skar juridiskas
personas, 120 dzīvokļu
īpašniekus, kas būs
jāmaina dokumenti un tas
radīs izdevumus. Viens no
respondentiem nesaprot 5.
jautājumu anketā.
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(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 17.1.apakšpunkts
nosaka, ka ēku numurus piešķir no ielas
sākuma augošā secībā virzienā no
apdzīvotās vietas centra uz nomali ielas
kreisajā pusē piešķir nepāra numurus,
labajā pusē – pāra numurus. Tā kā pirms
ēkas atrodas adresācijas objekti ar
adresēm Maltas iela 31 un Maltas iela
33, tad secināms, ka numerācija neatbilst
Adresācijas noteikumu prasībām. Zemes
vienība, uz kuras atrodas ēka robežojas
ar Naujenes ielu un Maltas ielu. Tā kā
ieeja koplietošanas kāpņu telpās ir vērsta
uz Naujenes ielas, tad publiskajā
apriešanā Būvvalde piedāvāja mainīt
adresi uz Naujenes iela 2.
Papildus Būvvalde norāda, ka Rīgas
pilsētas ielu novietojums ir noteikts ar
Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu un
attiecīgi ielu nosaukumi ir reģistrēti
Valsts adrešu reģistrā, kas ir oficiāli
pieejama un lietojama informācija. Tāpat
jānorāda, ka Naujenes iela Rīgā pastāv
jau no 1936.gada.
Būvvalde paskaidro, ka gadījumos, kad
vairākām ēkām ir viena adrese, bet ēkās
ir telpu grupas ar numuriem, tad mainot
ēkai adresi ir iespējams sākt ēkā
numerāciju telpu grupām ar 1, taču šajā
gadījumā Būvvaldei vajag papildus
informāciju, lai var identificēt kā telpu
grupas izvietojas ēkā.
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 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 (piemēram, zemesgrāmatu
apliecības, zemes robežu plāni, līgumi
u.c. dokumenti), tie joprojām ir spēkā
esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja to
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Prūšu iela 23A

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta.

Prūšu iela 3 k6

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka uzskata maiņu par
nelietderīgu, radīs papildus
izmaksas iedzīvotājiem, lai
nomainītu dokumentus.
Piekļūšana no Salaspils
ielas puses nav izdevīga, jo
tā ir nepraktiskāka (līkums
aiz veikala un šaurāka
iebrauktuve). Iespējamas
problēmas ar navigāciju.
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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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 2.8. apakšpunkts
nosaka, ka adresācijas objekts ir
dzīvošanai, saimnieciskai,
administratīvai vai publiskai darbībai
paredzēta ēka. Savukārt, Adresācijas
noteikumu 8.1.apakšpunkts nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties. Līdz ar to visām ēkām nevar
saglabāt esošo adresi.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 19.punktam ēkām
adresi piešķir saistībā ar tuvāko ielu. Ēka
atrodas aptuveni 100 m attālumā no
Salaspils ielas un 166 m attālumā no
Prūšu ielas, līdz ar to adreses maiņa no
Prūšu ielas uz Salaspils ielu ir loģiska un
normatīvajiem aktiem atbilstoša.
Papildus Būvvalde paskaidro, ka
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.
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”. Ar vispārīgajiem
administratīvajiem aktiem veiktās
adresācijas izmaiņas tiek publicētas
oficiālajā Būvvaldes mājas lapā arī
automatizētai apstrādei piemērotā
formātā.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
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Prūšu iela 4B
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Prūšu iela 4C

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka māja atrodas tuvāk
Prūšu ielai, būs jākārto
dokumenti.
Respondenti adresācijas
maiņu atbalsta.

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būs jāmaina dokumenti.
Norāda, ka ēka atrodas uz
vienas zemes vienības ar
ēku Prūšu ielā 4B,
iebraukšana ir organizēta
no Aglonas ielas abām
ēkām. Būs pārpratumi, ka
katrai ēkai būs adrese ar
piesaisti pie citas ielas.
Vairāki respondenti
norāda, ka jāmaina adrese
abām ēkām uz zemes
vienības ar piesaisti pie
Aglonas ielas. Tiek
norādīts, ka abas ēkas ir
komplekss.

46

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.

Respondentu viedoklis ir ņemts vērā.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Aglonas iela. Attālums no
ēkas līdz Aglonas ielai ir aptuveni 22
metri, bet attālums no Prūšu ielas –
aptuveni 94 metri.
Adresācijas noteikumu 2.8. apakšpunkts
nosaka, ka adresācijas objekts ir
dzīvošanai paredzēta ēka nevis vairāku
ēku komplekss.
Būvvalde paskaidro, ka ēkas Prūšu ielā
4B dzīvokļu īpašnieki nav lūguši veikt
adrešu maiņu.
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 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 (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
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Rasas iela 2 k1

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būs jāpārslēdz līgumi,
jāpaziņo par adreses maiņu
pakalpojumu sniedzējiem.
Adreses maiņas dēļ nāksies
tērēt laiku un līdzekļus.
Respondenti norāda, ka
piekļūst no Aviācijas ielas.
Jāuzstāda numura
plāksnes.
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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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Aviācijas iela. Ēka atrodas
blakus Aviācijas ielai, bet no Rasas ielas
nav iespējams piekļūt pie ēkas.
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 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 (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
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Krustpils iela
44

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta, lūdz
saglabāt veco adresi, jo pie
mājas piebrauc no
Krustpils ielas.

Sila iela 34

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka ielas nosaukums ir
neloģisks.
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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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ēkas numurzīme ir uzstādāma atbilstoši
Noteikumiem par ēku numura zīmju
izvietošanu.
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 noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Sila iela. Turklāt zemes
vienība robežojas tikai ar Sila ielu.
Pie ēkas var piebraukt no Krustpils ielas,
nogriežoties uz Sila ielu.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
tuvākā iela ir Rājumsila iela, kas atrodas
aptuveni 10 m attālumā, savukārt Sila
iela atrodas aptuveni 198 m attālumā.
Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija.
Būvvalde norāda, ka respondenta
subjektīvais viedoklis par ielas
nosaukuma neloģiskumu nevar būt par
pamatojumu normatīvo aktu
neievērošanai. Par Rājumsilu sauca šeit
agrāk bijušo mežu, atrodams arī māju
nosaukums Rājumsili.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
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Sila iela 36

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka adreses maiņa rada
problēmas un materiālus
zaudējumus, nepatīk ielas
nosaukums. Telefoniski
informējis, ka vēlamāka
adrese ir no Rubeņkalna
ielas.
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viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
zemes vienība, uz kuras atrodas ēka,
robežojas gan ar Rājumsila ielu, gan ar
Rubeņkalna ielu. Līdz ar to Būvvalde
ņems vērā respondenta vēlmi adresi
veidot ar piesaisti Rubeņkalna ielai.
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 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 (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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā daļēji.
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Sila iela 38

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka neredz vajadzību mainīt
adresi, jaunais nosaukums
ir garš un tizls. Vaicā, kas
apmaksās izdevumus par
numura zīmi u.c.
Telefoniski informējis, ka
vēlamāka adrese ir no
Rubeņkalna ielas.
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Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
zemes vienība, uz kuras atrodas ēka,
robežojas gan ar Rājumsila ielu, gan ar
Rubeņkalna ielu. Līdz ar to Būvvalde
ņems vērā respondenta vēlmi adresi
veidot ar piesaisti Rubeņkalna ielai.
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 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 (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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ēkas numurzīme ir uzstādāma atbilstoši
Noteikumiem par ēku numura zīmju
izvietošanu.
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0100 121 2271 002
0100 121 2271 003
0100 121 2271 005
Sila iela 35

283

0100 121 2271 004
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Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka adrese jāmaina uz
Malēju iela 1D, bet esošo
adresi Malēju iela 1D uz
adresi Malēju iela 1C.
Respondents adresācijas
maiņu atbalsta.

Respondentu viedoklis ir ņemts vērā.

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka ēka fiziski atrodas tuvāk
Šķirotavas ielai, bet
asfaltēts piebraucamais
ceļš ir no Sila ielas un
Malēju ielas krustojuma ar
iebraukšanu ēkas pagalmā
caur zemes vienību Sila
ielā 16. Šķirotavas iela nav
asfaltēta, tādēļ
piebraukšanai netiek
izmantota. Norāda, ka
jaunā adrese neatbildīs
Adresācijas noteikumu
17.punktam. Veicot
pāradresāciju visai ielai
būtu iespējams to sakārtot
pareizi no ielas pušu
viedokļa un secīgi no
numerācijas viedokļa,
neveidojot adreses 2A
u.tml.
Dažas ēkas Jaudas/Remus
teritorijā ir numurētas
piederīgi Šķirotavas ielai,
bet nav sasniedzamas no
tās. Tiek norādīts, ka Sila
iela atbilst prasībām un tās
nosaukums nav jāmaina.
Jāveic dokumentu maiņa,
kas prasīs finanšu
līdzekļus.

Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
zemes vienība, uz kuras atrodas ēka,
robežojas tikai ar Šķirotavas ielu. Lai
piekļūtu pie ēkas no Malēju ielas, ir
jāšķērso citām personām piederošs
īpašums un Būvvaldē nav iesniegts
dokuments par tiesiski pamatotu piekļuvi
pie ēkas caur zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 0100 121 2392.
Būvvalde paskaidro, ka ielas seguma
veids nevar būt par pamatojumu
normatīvo aktu neievērošanai.
Personai ir tiesības izteikt savu viedokli
par adrešu veidošanu, taču
adresācijas sistēmas mērķis ir nodrošināt
sabiedrību ar paredzamu, aktuālu un
sakārtotu adresāciju. Arguments daļā par
nevēlēšanos mainīt ēkas adresi,
pamatojoties uz Adresācijas noteikumu
17.1. apakšpunktu, nenorāda, ka
pašvaldībai būtu tiesības konkrēto ēkas
adresi nemainīt, ko pēc būtības ir lūguši
respondenti. Atbilstoši Adresācijas
noteikumu 17.punkta normai pašvaldībai
pēc būtības ir iespēja veidot adreses
izšķirot ielas pāra un nepāra puses. No
minētā ir secināms, ka respondenti pēc
būtības vai nu nevēlas, lai adrese tiek
mainīta, vai arī vēlas, lai ēkai netiktu
piešķirts piedāvātais numurs. Abos
gadījumos adreses maiņa ir obligāti
nepieciešama, kas pēc būtības ir pretrunā
respondenta viedoklim. Vērtējot šādus
viedokļus, Būvvalde vadīsies pēc
lietderības apsvērumiem, tas ir, novērtēs,
kurš lēmums ieviešot regulējumu
konkrētajā situācijā sabiedrībai ir
vēlamāks. Respondenti aicina mainīt
objektus ar adresēm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16,
18, 22, kuru īpašnieki nav respondenti.
Administratīvā procesa likums dod
iespēju iestādei izvērtēt lēmuma
pieņemšanas lietderību. Būvvalde atzīst,
ka izteiktais piedāvājums par adrešu , 4,
6, 8, 10, 12, 16, 18, 22 maiņu uz 1, 3, 5
utt. ir formāls un neatbilst likumdevēja
izvirzīto mērķu sasniegšanai. Proti,
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Sila iela 8

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā daļēji.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu
8.1.apakšpunktam administratīvajā
teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, līdz
ar to nav iespējams vairākiem
patstāvīgiem adresācijas objektiem
piešķirt vienu adresi.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
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sakārtota un paredzama adresācija
darbojās arī gadījumā, ja pāra un nepāra
puses ir savstarpēji pretēji izvēlētas, par
ko liecina arī Tieslietu ministrijas
izsludināto noteikumu projekts VSS-738,
kura anotācijas 2.punktā norādīts, ka
pašvaldība konkrētās ielas numerāciju
var nemainīt, bet turpināt tādā pašā
kārtībā, izņemot, ja apbūvei paredzēto
zemes vienību un ēku numerācija nav
augošā secībā vai vienā ielas pusē ir gan
pāra, gan nepāra numuri un tiesību aktu
projektā kā 80.punkts. Ņemot vērā, ka
tiesību norma nav stājusies spēkā, bet
pēc būtības atklāj tiesību normu autora
nodomu, Būvvalde uzskata, ka ir
pamatoti noraidīt izteikto priekšlikumu
par adreses nemainīšanu un par pāra
adrešu numuru maiņu uz nepāra adrešu
numuriem kā nepamatotu. Tiesību
normas ir jāpiemēro ne tikai gramatiski,
bet arī atbilstoši to būtībai un jēgai, ko
konkrētajā gadījumā paplašināti
interpretējot Būvvalde ir darījusi,
sagatavojot savu priekšlikumu
adresācijas uzlabošanai.
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 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 (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
52
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Nav norādīts

Nav norādīts

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta.

Salaspils iela 7

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Viens no
respondentiem vaicā vai
Akropolei paliks numurs 7,
vai Kuzņecova rūpnīcai
nebija numurs un vai var
atdot atpakaļ mājas zemi.
Būs jāmaina dokumenti.
Viens no respondentiem
norāda, ka ēka atrodas
nepāra pusē, adreses maiņa
nav loģiska.
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0100 072 2014 002
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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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Lai tiktu nodrošināta viennozīmīga, ātri
uztverama un efektīva adresācija,
adresēm ir jāatbilst Adresācijas
noteikumu prasībām, līdz ar to ir
nepieciešama adrešu maiņa.
Respondenta viedoklis noraidāms kā
nepamatots.
Būvvalde paskaidro, ka
Adresācijas noteikumu 17.1.apakšpunkts
nosaka, ka ēku numurus piešķir no ielas
sākuma augošā secībā virzienā no
apdzīvotās vietas centra uz nomali ielas
kreisajā pusē piešķir nepāra numurus,
labajā pusē – pāra numurus. Līdz ar to
secināms, ka Salaspils ielas sākums ir pie
Lubānas ielas un ēka atrodas ielas pāra
pusē un līdz ar to tai ir maināms numurs.
Būvvalde paskaidro, ka ēkas adreses
maiņa nav saistīta ne ar Akropoli, ne ar
bijušo Kuzņecova rūpnīcu, kurai ir bijusi
adrese, bet gan ar to, ka ēkai ir nepāra
numurs.
Būvvalde paskaidro, ka zemes reformas
laikā bijušajiem īpašniekiem tika
atjaunotas īpašumtiesības. Ja ēka atrodas
uz citai personai piederošas zemes
vienības, tad atbilstoši normatīvajiem
aktiem ēkas īpašnieks maksā par zemes
nomu. Papildus Būvvalde norāda, ka
Tieslietu ministrija šobrīd strādā pie
likumprojekta “Piespiedu dalītā īpašuma
privatizētajās daudzdzīvokļu mājās
izbeigšanas likums”, kura mērķis ir
nodrošināt iespēju izbeigt piespiedu
dalīto īpašumu un izveidot vienotu
nekustamo īpašumu Civillikuma 968.
panta izpratnē, nopērkot zemi zem ēkas.
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 (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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
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Respondents adresācijas
maiņu atbalsta.

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.

0100 126 2100

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Norāda, ka
vienlaikus iebilst par
atsevišķu korpusus
piešķiršanu uz šī
zemesgabala esošajām
ēkām un nojumēm. Garāžu
kooperatīvs pastāv kā
viena saimnieciska
nedalāma vienība. Lūdz
anulēt daudzos korpusus
un aprobežoties ar adresi
Lokomotīves iela 106.
Ēkai ar kadastra
apzīmējumu
01001260027011 noteikt
adresi Lokomotīves iela
106 k-1.

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 Višķu iela 14C,
Rīga neatbilst Adresācijas noteikumu
8.1., 8.2. apakšpunktam un 19.punktam,
kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā
adrese nedrīkst atkārtoties un katram
adresācijas objektam piešķir vienu adresi
no tuvākās ielas. Būvvalde nevar
vairākām funkcionāli patstāvīgām ēkām
piešķirt adresi Lokomotīves iela 106, jo
pretējā gadījumā netiks ievēroti
adresācijas sistēmas pamatprincipi, kas
pašvaldībai ir obligāti jāievēro un
jāizpilda.
Savukārt, ēkai ar kadastra apzīmējumu
0100 126 0027 011 tiks mainīta adrese
uz Lokomotīves iela 108 kā to vēlas arī
ēkas īpašnieks.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.

0100 121 1338 006,
0100 121 1338 004

Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Lūdz
visām palīgceltnēm mainīt
adresi uz Rencēnu iela
10A, jo tās ir funkcionāli
saistītas ar ēku ar kadastra
apzīmējumu 0100 121

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.

0100 126 0027 011

Višķu iela 14C
295
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Rencēnu iela
10
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0100 121 2226 002

Rencēnu iela
6A

1338 006. Ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 121
1338 004 lūdz noteikt
adresi Rencēnu iela 10A.
Respondents adresācijas
maiņu atbalsta. Lūdz
piešķirt adresi Krustpils
iela 6A. Norāda, ka SIA
"Rīgas ūdens" nav
iebildumi, ka viņiem
maina adresi.
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0100 078 2085 001
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302

Rušonu iela
26A

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka juks korespondence,
būs jāmaina adrese
dokumentos, nav
saprotams pamatojums
maiņai.

Respondents adresācijas
55

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 19.punktam ēkām
adresi piešķir saistībā ar tuvāko ielu. Ēka
atrodas aptuveni 62 m attālumā no
Lokomotīves ielas un aptuveni 85 m
attālumā no Rušonu ielas, no Rušonu
ielas pie ēkas nav iespējams piekļūt ar
autotransportu. Līdz ar to tuvākā
piekļūšana ir no Lokomotīves ielas, līdz
ar to adreses maiņa no Rušonu ielas uz
Lokomotīves ielu ir loģiska un
normatīvajiem aktiem atbilstoša.
Papildus Būvvalde paskaidro, ka
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.
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Pasta
likuma 1. panta 20. punktam pasta
sūtījums ir adresēts sūtījums galīgajā
formā, kādā pasta komersants to nogādā
adresātam. Sūtījumu uzskata par
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā
iesaiņojuma norādīta sūtījuma saņēmēja
adrese. 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. 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. Turklāt pēc adreses maiņas
Būvvalde informē Latvijas pastu par
adreses maiņu.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.

maiņu atbalsta.

Salaspils iela 9

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka labāk piešķirt numuru
16 pie ielas esošajai mājai.

Būvvaldes ieskatā ēkai būtu iespējams
piešķirt adresi Salaspils iela 16, ja ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 078 2182 001
tiktu mainīta adrese uz Salaspils iela
16B. Apsekojot ēku dabā Būvvalde
konstatēja, ka pie ēkas fasādes jau ir
izvietota ēka numura zīme ar adresi
Salaspils iela 16B. Līdz ar to Būvvaldes
ieskatā saprātīgāk un ekonomiski
izdevīgāk ir mainīt ēkai adresi uz
Salaspils iela 16B.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.

Bultu iela 2 k2

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būs jāmaina dokumenti,
abas ēkas atrodas uz viena
iežogota zemesgabala,
ieeja ēkā ir no Bultu ielas
puses, piebraukšana tikai
no Bultu ielas. Katram
dzīvoklim īpašumā ir
zemes daļa un stāvvieta, ko
nav iespējams sadalīt.
2017.gadā mājas tika
nodotas ekspluatācijā, kur
katrai mājai piešķīra
adreses, abas mājas atrodas
Bultu ielas un Maltas ielas
krustojumā, teritorija ir
iežogota, abas ēkas veido
kompleksu, iekļūšana
teritorijā ir no Bultu ielas,
kur ir vārti, blakus ir gājēju
vārti, kur ir ierīkots
domofons un tā ir vienīgā
iekļūšana teritorijā
trešajām personām.
Uztrauc operatīvo dienestu
piekļūšana. Projekts bija
saskaņots Būvvaldē, tad
bija iespēja risināt
jautājumus par adresi nevis
pēc dzīvokļu izpārdošanas.
Maltas iela ir ar
pārrāvumiem. Norāda, ka
pēc adrešu maiņas būs
jāatdala stāvvietas.

Respondentu viedoklis ir ņemts vērā.

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būs jāmaina dokumenti.

Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Konkrētajā situācijā
zemes vienība, uz kuras atrodas ēka,
nerobežojas ar Aviācijas ielu, bet ir
secīgi otrā zemes vienība no Aviācijas
ielas. 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
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Aviācijas iela
23
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kādas lietas labumus, tam arī jānes ar šo
lietu saistītie pienākumi, kā arī trešās
personas šai lietai vai tās dēļ taisītie
izdevumi. Nekustamā īpašuma
īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam 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 (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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
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Nav norādīts

Aviācijas iela
19

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka nepieņem jaunu ielas
nosaukumu un ir
kategoriski pret to, cīnīsies
visās instancēs, TV, lai
paliktu līdzšinējā adrese.
Nekāda labuma. Vaicā,
interesanti kā Aviācijas
iela 23, kurai jau bija
paredzēta adreses maiņa,
tomēr tagad paliks pie
vecās adreses? Ja vēlas
apdāvināt mājas 50 gadu
jubilejā, tad aicina
57

Respondenta izteiktie argumenti ir
noraidāmi kā nepamatoti, jo tie nesatur
objektīvu tiesiskā pamatojuma
argumentāciju, bet izsaka vienīgi
respondenta nevēlēšanos adresi mainīt.
Attiecībā uz norādi par adreses Aviācijas
iela 23, Rīga maiņu, Būvvalde paskaidro,
ka ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100
078 2060 001 ar adresi Aviācijas iela 23,
Rīga adreses maiņa ir plānota.
Papildus Būvvalde norāda, ka jautājumos
par teritorijas labiekārtojumu lēmumus
pieņem nekustamā īpašuma īpašnieks.
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uzdāvināt kaut soliņu pie
mājas.
Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Patīk
esošais nosaukums.
Aviācijas iela ir
vēsturiskais nosaukums.
Norāda, ka iela, no kuras
organizēta galvenā
piebraukšana, ir Prūšu iela.
Mājai adrese jau 50 gadus,
nesaprot iemeslu, kāpēc
jāmaina adresi, neredz
iemeslu tās maiņai, cilvēki
pieraduši pie esošās
adreses. Nav sarežģījumu
māju atrast. Adrese
norādīta visos īpašuma
dokumentos, darbavietā,
radiem, draugiem. Būtu
tikai lieks apgrūtinājums,
papildus naudas izmaksas
un laika patēriņš visu
īpašuma un citu
dokumentāciju
pārkārtošanā, informēt
cilvēkus par adreses
nomaiņu. Jaunā paredzētā
adrese Vizlas iela 4 nebūs
ērtāk atrodama. Ķengaragā
lielajos kvartālos visas
ielas ir līkumotas un
nelīdzenas, tāpēc
neuzlabosies iespējas
sameklēt jauno adresi,
salīdzinot ar veco. Taisnas
ir tikai lielākās galvenās
ielas: Maskavas iela un
Prūšu iela. Adreses maiņa
radīs neērtības ar
pakalpojumu un piegādes
sniegšanu, liekas klapatas
ar esošajiem līgumiem,
dokumentiem. Jāmaina
zemesgrāmata un citi
dokumenti bankās, t.sk.
hipotekārā kredīta līguma
izmaiņas. Būs jāvienojas ar
banku par izmaiņām
līgumā, kas nozīmē, ka būs
papildus finansiālie tēriņi.
Norāda, ka iela, no kuras
organizēta galvenā
piebraukšana ir Aviācijas
iela (viens mājas stūris
atrodas pie Aviācijas
ielas), arī interneta
informācija liecina, ka
Vizlas iela sākas
krustojumā ar Prūšu ielu
un beidzas strupceļā, kas ir
citā pusē. Adreses maiņa
neuzlabos, neatvieglos
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Rīgas pilsētas ielu novietojums ir
noteikts ar Rīgas pilsētas teritorijas
plānojumu un attiecīgi ielu nosaukumi ir
reģistrēti Valsts adrešu reģistrā, kas ir
oficiāli pieejama un lietojama
informācija. Atbilstoši Adresācijas
noteikumu 19.punktam, pilsētā, kur ir
ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot vērā
tuvāko ielu, kas konkrētajā situācijā ir
Vizlas iela, tāpēc atbilstoši Adresācijas
noteikumiem, adrešu sakārtošanas
projekta ietvaros adresi plānots mainīt no
Aviācijas iela 19 uz Vizlas iela 4. Pie
daudzdzīvokļu mājas Aviācijas ielā 19
tieša piekļuve no Prūšu ielas vai
Aviācijas ielas nav iespējama.
Būvvalde norāda, ka 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 adrešu maiņas gadījumā, ja līdz
tam 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. Pēc
adreses maiņas 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 vienmēr 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 pēc adrešu maiņas
automātiski tiek precizēta ēkā deklarēto
personu adreses. Papildus Būvvalde
norāda, ka informācija par mainītajām
adresēm tiek paziņota arī Latvenergo,
Lattelecom, Latvijas pastam, Baltkom
u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Būvvalde vērš uzmanību, ka respondenta
norādītais arguments par to, ka adrese ir
vēsturiska nevar kalpot par pamatojumu
adresi nemainīt, jo to neparedz
normatīvie akti. Turklāt Adresācijas

mājas atrašanu, tikai radīs
papildus neērtības. Pēc
jaunās adreses piešķiršanas
dokumentu maiņas sakarā
būs jāmaksā obligātā valsts
nodeva, un ne tikai.
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Lokomotīves
iela 50

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Ielas
nomaiņa neapmierina, jo tā
saistīta ar papildus
finansējumu no iedzīvotāju
puses, kas skar gan
zemesgrāmatā veicamās
izmaiņas, gan ņemto
kredītu pārformēšanu,
līgumu pārslēgšanu, kā arī
preses izdevumu
pāradresāciju u.c. Mājas
iedzīvotāji 75% ir
pensionāru, vienkāršie
cilvēki, kuri tajā dzīvo jau
no 1968. gada novembra
mēneša pēc mājas
nodošanas ekspluatācijā un
ir izaudzinājuši bērnus un
mazbērnus. Patīk esošais
nosaukums, jo tas
neatgādina PSRS iekārtas
simbolus kā komunistus
vai komjauniešus, kā arī
izdomātie korpusa numuri
pie katras no mājām 1, 2,
3… Vaicā, vai Būvvaldei
nav svarīgāku projektu ar
pievienoto vērtību pēc tā
realizēšanas. Pievērš
uzmanību lodžiju
remontēšanai, āra
apgaismojumam pie kāpņu
telpām, ielu remonta
kvalitatīvai pabeigšanai
Rīgas pilsētā.
Neredz jēgu mainīt veco
59

noteikumi neparedz adrešu piešķiršanu,
kategorizējot ielas pēc tā, kura iela ir
taisna vai līkumaina, vai ielas tehniskā
stāvokļa.
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”. Ar vispārīgajiem
administratīvajiem aktiem veiktās
adresācijas izmaiņas tiek publicētas
oficiālajā Būvvaldes mājas lapā arī
automatizētai apstrādei piemērotā
formātā.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde informē, ka Adresācijas
noteikumu 19.punkts nosaka, ka pilsētā,
kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā
gadījumā ir Pelnu iela. Atbilstoši lietas
faktiskajiem apstākļiem, ir secināms, ka
zemes vienība, kas atrodas zem ēkas
Lokomotīves ielā 50, tieši robežojās ar
Pelnu ielu. Piekļuve pie ēkas no
Lokomotīves ielas ir saistīta ar svešu
īpašumu šķērsošanu un personas
Būvvaldē nav iesniegušas informāciju,
kas apliecina tiesības pārvietoties pa citu
īpašumu.
Būvvalde norāda, ka 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 adrešu maiņas gadījumā, ja līdz
tam 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. Pēc
adreses maiņas 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 vienmēr par adrešu
maiņu informē Valsts zemes dienestu,
kas aktualizē datus Valsts adrešu

adresi, tā ir vienkārša
valsts naudas bezjēdzīga
iztērēšana.
Par tādu Pelnu ielu neviens
pat nav dzirdējis, var
padomāt, ka atrodas pie
krematorijas, ļoti
nepatīkamas asociācijas.
Tiek sagādātas problēmas
cilvēkiem. Droši vien
kārtējā naudas
atmazgāšana.
Ielu pārdēvēšana radīs
papildu grūtības
dokumentu plūsmā un
papildu finanšu izmaksās.
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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 pēc adrešu maiņas
automātiski tiek precizēta ēkā deklarēto
personu adreses. Papildus Būvvalde
norāda, ka informācija par mainītajām
adresēm tiek paziņota arī Latvenergo,
Lattelecom, Latvijas pastam, Baltkom
u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_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 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.
Respondenta norādītais arguments par
asociācijām ar krematoriju saistībā ar
ielas nosaukumu nevar kalpot par
iemeslu Būvvaldei neievērot Ministru
kabineta normas.
Papildus Būvvalde norāda, ka jautājumos
par īpašuma remontu (lodžijas, āra
apgaismojums u.c.) lēmumus pieņem un
ar nekustamo īpašumu rīkojas nekustamā
īpašuma īpašnieks.

Respondentu izteiktie argumenti nesatur
informāciju par adrešu veidošanu un
objektīvu tiesiskā pamatojuma
argumentāciju, bet izsaka vienīgi
iedzīvotāju nevēlēšanos adresi mainīt.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
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Maskavas iela
450J

Pārmiju iela
30

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta, jo būs
jāmaina ielas nosaukuma
zīmes, ceļa zīmes,
caurlaides automobiļiem
un dokumenti, kas ir
saistīts ar izdevumiem.
Nepieciešama jauna
hipotekārā aizdevuma
līguma slēgšana ar banku,
jaunie noteikumi nebūs tik
labi kā iepriekš, ikmēneša
aizdevuma maksājumi
paaugstināsies.

Dārziņu
39.līnija 17

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka piebraukšana īpašumam
notiek caur zemesgabalu ar
kadastra apzīmējumu 0100
125 6199, uz ko
nostiprināts ceļa
reālservitūts, tāpēc
galvenā/ vienīgā
piebraukšana tiek
organizēta no Dārziņu
39.līnijas. Ēkai nav
iespējams nodrošināt
piekļuvi no Dārziņu
41.līnijas, jo uz zemes
vienības ar kadastra

412

413

0100 125 6208 001

Respondents atbalsta
adresācijas maiņu.
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Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.
Adresācijas noteikumu 19. punkts
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu.
Konkrētajā gadījumā ēka ar esošo adresi
Pārmiju iela 30, Rīga tieši atrodas pie
Pelnu ielas. Atbilstoši Noteikumiem par
ēku numura zīmju izvietošanu Rīgas
pilsētas pašvaldība nodrošina ielu
nosaukuma zīmju izgatavošanu par
pašvaldības līdzekļiem (7. un 8. punkts).
Adreses maiņas gadījumā ceļa zīmes
uzstādītājam tā ir jāprecizē atbilstoši
normatīvajiem aktiem.
Attiecībā uz argumentu par caurlaižu
maiņu Būvvalde paskaidro, ka caurlaižu
izdevējs ir tiesīgs caurlaižu maiņu
nepieprasīt, jo to nenosaka normatīvie
akti.
Būvvalde paskaidro, ka 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.
Iedzīvotāju izteiktie argumenti nesatur
informāciju par adrešu veidošanu un
objektīvu tiesiskā pamatojuma
argumentāciju, bet izsaka vienīgi
iedzīvotāju nevēlēšanos adresi mainīt.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Atbilstoši iedzīvotāju sniegtajai
informācijai teritorijas labiekārtojuma
elementu dēļ pie ēkas ar kadastra
apzīmējumu 0100 125 6208 001 nav
nodrošināta piekļuve no Dārziņu 41.
līnijas. Līdz ar to Būvvalde ņems vērā
iesniegumā norādīto informāciju un ēkai
ar kadastra apzīmējumu 0100 125 6208
001, kā arī zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 0100 125 0636 adresi
Dārziņu 39. līnija 17, Rīga nemainīs.
Papildus Būvvalde norāda, ka, mainoties
piekļūšanas iespējām, adresācija var tikt
pārskatīta.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir ņemts vērā.

apzīmējumu 0100 125
0636 ir izvietota reģistrēta
bišu drava, izbūvēts 2,5
metrus augsts un 102,5
metrus garš metāla
nožogojums pret bitēm, kā
arī jau vēsturiski izveidots
augļu dārzs.
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Nav norādīts

Lubānas iela
70

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka, pamatojoties uz
Adresācijas noteikumu
8.2.apakšpunktu, garāžu
kooperatīvs ir funkcionāli
saistītu objektu kopums –
kooperatīva kopīpašums
un īpašumā nodalītie
garāžu īpašumi pieder
vienas kooperatīvās
sabiedrības biedriem.
Piedāvātā adresācija
sarežģīs lietvedību, pasta
sūtījumus, jo jebkurā
gadījumā konkrētas
garāžas īpašums ir saistīts
ar garāžas numerāciju un
bez tā iztikt nevarēs.

Rušonu iela 3

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka adrešu maiņa sagādās
neērtības, nesaprašanās
iestādēs un liekus
izdevumus. Pēdējo gadu
laikā mājas adrese tika
mainīta jau 3 reizes
(R. Eihes iela, Rušānu iela
un Rušonu iela) un pa
iedzīvotāju naudu tika
mainītas arī ielu
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Atbilstoši Adresācijas noteikumu 2.8.
apakšpunktam adresācijas objekts nav
kooperatīva kopīpašums, bet katra ēka,
kurai ir noteikta funkcija atbilstoši
būvniecības dokumentācijai.
Adrese Lubānas iela 70, 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
Lubānas iela 70, 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.
Būvvalde paskaidro, ka 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 pastnieki apvidū
orientējas pēc numurzīmēm pie ēkām. Jo
ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek
piestiprināta numurzīme, jo vieglāk
apvidū ir orientēties pastniekiem.
Izteiktie argumenti par adreses
izmantošanu nesatur informāciju par
adrešu veidošanu un objektīvu tiesiskā
pamatojuma argumentāciju, bet izsaka
vienīgi nevēlēšanos adresi mainīt.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde norāda, ka attālums no ēkas ar
pašreizējo adresi Rušonu iela 3 līdz
Rušonu ielai ir aptuveni 150 metri,
savukārt līdz Izvaltas ielai aptuveni 65
metri. Būvvalde informē, ka Adresācijas
noteikumu 19.punkts nosaka, ka pilsētā,
kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā
gadījumā ir Izvaltas iela. Atbilstoši lietas
faktiskajiem apstākļiem, ir secināms, ka
zemes vienība, kas atrodas zem ēkas,
tieši robežojās ar Izvaltas ielu. Piekļuve

nosaukumu plāksnes, kā
arī tika veikta
pārreģistrācija instancēs.
Adreses maiņas gadījumā
iedzīvotājiem būs lielas
nesaprašanas, lieki laika un
naudas izdevumi,
gadījumā, ja vajadzēs
pārreģistrēties
zemesgrāmatā,
dzīvesvietas deklarēšanā,
VSAA, bankās un citur, jo
nekas nenotiek par brīvu.
Lūdz pārskatīt plānus
attiecībā uz māju, jo māja
tāpat īsti neatrodas uz
Izvaltas ielas.
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0100 072 0410 009,
0100 072 0410 010,
0100 072 0410 011,
0100 072 0410 012

Maskavas iela
250

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka īpašumam ir viens
īpašnieks, adreses maiņa
būs apgrūtinājums
uzņēmuma darbības sfērai.
Enciklopēdijā “Vikipēdija”
ir redzams fakts, ka adresē
Maskavas iela 250
vēsturiski atradās Latvijas
Mūzikas biedrības Rīgas
mūzikas instrumentu
fabrika, kas bija lielākā
elektronisko mūzikas
instrumentu rūpnīca
bijušajā Padomju
Savienībā. Vēlāk šīs
rūpnīcas strādniekiem tika
uzbūvētas mājas Maskavas
ielā 250/1, 250/2 utt., kas
apstiprina faktu, ka šī ēka
ir pirmā, kurai piešķirta
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pie ēkas no Rušonu ielas ir saistīta ar
svešu īpašumu šķērsošanu un personas
Būvvaldē nav iesniegušas informāciju,
kas apliecina tiesības pārvietoties pa citu
īpašumu.
Tāpat arī iedzīvotāji norāda, ka nevēlas
mainīt adresi, jo būs jāmaina dokumenti,
kas ir saistīts ar izdevumiem. Būvvalde
paskaidro, ka 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.
Attiecībā uz iedzīvotāju norādi par
dzīvesvietas deklarēšanu, Būvvalde
paskaidro, ka 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 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. Līdz ar to šajā gadījumā pēc
adrešu maiņas automātiski tiks precizētas
ēkā deklarēto personu adreses.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde norāda, ka adrešu maiņu veic,
pamatojoties uz spēkā esošo normatīvo
aktu regulējumu.
Attiecībā uz respondentu norādīto
informāciju par ēku kompleksu,
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši
Adresācijas noteikumu 2.8.
apakšpunktam adresācijas objekts ir
saimnieciskai darbībai paredzēta ēka. Kā
jau paši respondenti norāda ēkas tiek
iznomātas daudziem nomniekiem un
tajās tiek veiktas atsevišķas
saimnieciskas darbības. Adrese
Maskavas iela 250, Rīga ir reģistrēta
vairākām funkcionāli patstāvīgām ēkām.
Adrese Maskavas iela 250, 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. Būvvalde
nevar neveikt adrešu maiņu, jo pretējā

adrese Maskavas iela 250.
Minētā adrese ir saistoša
daudziem ēkas
apkalpojošajiem
uzņēmumiem, kā arī ēkas
nomniekiem, jo vairākums
nomnieki savus
uzņēmumus,
struktūrvienības ir
reģistrējuši un kā juridisko
adresi norādījuši
Maskavas ielu 250, kas ir
nostiprināts Zemesgrāmatā
vai piereģistrēts Valsts
ieņēmumu dienestā. Ēku
iznomā vairāki desmiti
uzņēmumi gan mazi,
vidēji, gan lieli, kuriem ir
vairāki meitas uzņēmumi.
Viens no lielākajiem
īrniekiem un nodokļu
maksātājiem darbojas šajā
adresē jau no 2006.gada un
tā esošā adrese ir zināma
daudziem ārvalstu
partneriem un tās maiņa
var nelabvēlīgi ietekmēt
turpmāko sadarbību. Vidēji
dienā ēkā apgrozās ap 500
cilvēku. Katrs piegādātājs
zina šo adresi un
iekraušanas vietu. Katras
teritorijā atrodošās ēkas
sanumurēšana ar jaunu
numuru radīs vispārēju
haosu gan darbiniekiem,
gan uzņēmējiem.
Samazināsies uzņēmuma
peļņa. Tas būs liels
apgrūtinājums
grāmatvedības uzskaitei, jo
saistībā ar kadastra
numuriem būs jāveic jauna
uzskaite. Noslēdzot jaunus
nomas līgumus, nebūs
iespējams norādīt vienu
vienotu adresi, jo tās būs
daudzas un var mainīties.
Pēc ugunsdzēsības
evakuācijas shēmas ir
norādītas trīs avārijas
izejas. Pēc adrešu maiņas
sanāks, ka evakuācijas
gadījumā, jānorāda vairāk
par trīs adresēm, kaut gan
tā ir viena monolīta ēka.
Savukārt, lai pa gaiteni
aizietu no sava biroja uz
ražošanas cehu vai sava
uzņēmuma biroja otru
galu, būs jāšķērso vairākas
adreses, dažos gadījumos,
pat vairāk par divām
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gadījumā netiks ievēroti adresācijas
sistēmas pamatprincipi, kas pašvaldībai
ir obligāti jāievēro un jāizpilda.
Tāpat arī iedzīvotāji norāda, ka nevēlas
mainīt adresi, jo būs jāmaina dokumenti,
kas ir saistīts ar izdevumiem. Būvvalde
paskaidro, ka 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 (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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_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.
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 pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese,
taču izdevumi, kas rodas saistībā ar
adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.
Attiecībā uz respondentu norādi, ka nav

adresēm. Lai piebrauktu
pie ēkām ir izmantojama
tikai viena iela Maskavas
iela. Adreses maiņa radīs
papildus un neplānotus
izdevumus, jo
nepieciešama jauna
uzņēmumu pārreģistrācija
Zemesgrāmatā, dažādos
informatīvajos materiālos
(vizītkartes, interneta
mājas lapas u.c.), jāveic
izmaiņas uzņēmumu
reģistrā, jaunu licenču
izņemšana, kā arī
laikietilpība, apmeklējot
attiecīgās iestādes. Nav
saprotama šādas adreses
maiņas lietderība, tās
pozitīvā ietekme uz
pilsētas infrastruktūru
kopumā, kā ar ēku
numerācijas maiņu var
uzlabot Maskavas ielas
labiekārtošanu utt. Pirms
ēku numerācijas maiņas
bija nepieciešams izvērtēt
visus apstākļus vai, tā ir
dzīvojamā ēka, rūpnieciskā
ēka vai ēku komplekss, kā
tas ir šajā gadījumā, kā arī
ņemt vērā visus
ietekmējošos faktorus.
Varbūt vairāk uzmanības
jāpievērš Maskavas ielas
jaunuzceltajām mājām
ēkām, piešķirot tām
numerāciju, lai
nevajadzētu veikt ēku
vēsturiskās numerācijas
mainīšanu. Radies
iespaids, ka tas ir pavirši
izstrādāts plāns un
nepārdomāts risinājums.
Turpmāk sanāks, ka
vienam uzņēmumam, kas
atrodas vairākās ēkās, lai
saņemtu savas preces no
noliktavas, būs
nepieciešams noformēt
preču pārvadājuma
pavadzīmi, jo preces tiks
pārvietotas no vienas
adreses uz otru, kas būs
laikietilpīgs process un
uzņēmumam radīs
papildus izdevumus. Vienā
teritorijā esošām ēkām ar
daudz un dažādām
adresēm var izraisīt haosu
visu uzņēmumu
turpmākajos darba
procesos.
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saprotama šādas adreses maiņas
lietderība, tās pozitīvā ietekme uz
pilsētas infrastruktūru kopumā, kā ar ēku
numerācijas maiņu var uzlabot Maskavas
ielas labiekārtošanu, Būvvalde paskaidro
sekojošo. Adresācijas sistēmas mērķis ir
nodrošināt sabiedrību ar paredzamu,
aktuālu un sakārtotu adresāciju. Savukārt
lai tiktu nodrošināta viennozīmīga, ātri
uztverama un efektīva adresācija,
adresēm ir jāatbilst Adresācijas
noteikumu prasībām, līdz ar to ir
nepieciešama adrešu maiņa. Jautājumi,
kas saistīti ar ielu labiekārtojumu un
infrastruktūras nodrošinājumu, ir
Satiksmes departamenta kompetencē.
Savukārt attiecībā uz respondentu
aicinājumu vairāk uzmanības pievērst
Maskavas ielas jaunuzceltajām ēkām,
piešķirot tām numerāciju, lai nevajadzētu
veikt ēku vēsturiskās numerācijas
mainīšanu, Būvvalde paskaidro, ka
adreses Maskavas iela 250 maiņa
plānota, jo adrese neatbilst Adresācijas
noteikumu prasībām. Adresi Maskavas
iela 250 adrešu sakārtošanas projekta
ietvaros nav paredzēts piešķirt citām
ēkām.
Būvvalde vērš uzmanību, ka respondentu
norādītais arguments par to, ka adrese ir
vēsturiska un vairākas ēkas ir
caurstaigājamas nevar kalpot par
pamatojumu adresi nemainīt, jo to
neparedz normatīvie akti.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
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Lubānas iela
84

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka noliktavu adresācijas
izmaiņa ietekmēs vairāku
desmitu gadu garumā
izveidoto loģistiku, radīs
iespaidu, ka pēc iepriekš
visiem zināmās adreses
esošā akcīzes preču un
muitas noliktava vairs
nedarbojas. Tas radīs
būtiskus, vairāku simts
tūkstošu zaudējumus
uzņēmuma biznesam.
Visas ēkas, kurām plānota
adreses maiņa atrodas uz
vienotas, telpiski
norobežotas teritorijas
(apžogotas). Visas
teritorijā esošās būves ir
savstarpēji saistītas.
Norāda uz ēku funkcionālo
saistību. Gadījumā, ja
adresācija tiks mainīta,
būtu jāuzsāk sarežģīta un
laikietilpīga procedūra
esošo licenču saņemšanai
no jauna vai esošo licenču
grozīšanai. Šis process var
radīt būtiskus zaudējumus.
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Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Atbilstoši lietas
faktiskajiem apstākļiem, ir secināms, ka
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
0100 121 1058, kas atrodas zem ēkām,
tieši robežojās ar Meirānu un Rencēnu
ielu. Konkrētajā situācijā tuvākā iela, no
kuras iespējama piekļuve pie ēkas ar
kadastra apzīmējumu 0100 121 1058
005, ir Rencēnu iela, savukārt tuvākā
iela, no kuras iespējama piekļuve pie
pārējām ēkām teritorijā, ir Meirānu iela.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 2.8.
apakšpunktam adresācijas objekts ir
saimnieciskai darbībai paredzēta ēka.
Tomēr ņemot vērā respondenta norādi uz
ēku funkcionālo saistību, ēkai ar kadastra
apzīmējumu 0100 121 1058 005 (ņemot
vērā tuvāko ielu, no kuras iespējama
piekļuve) mainīs adresi no Lubānas iela
84 uz Rencēnu iela 9, savukārt pārējām
ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 0100 121 1058
veiks adrešu maiņu no Lubānas iela 84
uz Meirānu iela 4.
Būvvalde paskaidro, ka 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
(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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
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Lubānas iela
78

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta, norādot,
ka par ēku lietošanu
noslēgti 75 nomas līgumi,
liela daļa no tiem reģistrēti
Zemesgrāmatā. Ēku
nomnieki adresē Lubānas
iela 78, Rīga ir reģistrējuši
savas juridiskās adreses
LR Uzņēmumu reģistrā, kā
arī savas struktūrvienības
valsts ieņēmumu dienestā.
Pēc šīs adreses
nomniekiem ir reģistrēti
kases aparāti, šī adrese tika
ievadīta kases aparātu
sistēmās. Uz šo adresi
nomniekiem ir saņemtas
speciālas atļaujas
(licences). Šī adrese tika
norādīta nomnieku
reklāmas izkārtnēs, kas
jāsaskaņo ar Rīgas
pašvaldības iestādēm. Būtu
jāmaina adrese līgumos ar
starptautiskajiem
kontraģentiem un
partneriem. Visas minētās
informācijas aktualizācija
prasīs papildus darba
resursu izmantošanu,
savukārt jauno reklāmas
izkārtņu izgatavošana un
izvietošana, kā arī adrešu
maiņa kases aparātu
programmās pieprasīs arī
naudas ieguldījumus, būs
arī jāpasūta jaunas
kadastrālās uzmērīšanas
lietas. Nekāda labuma no
adreses maiņas šajā
gadījumā nav. Negatīvi
ietekmēs ēku īpašnieka un
nomnieku likumiskās
intereses, negatīvi
67

(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
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 pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese,
taču izdevumi, kas rodas saistībā ar
adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ņemts vērā daļēji.
Būvvalde norāda, ka adrešu maiņu
piedāvā, pamatojoties uz spēkā esošo
normatīvo aktu regulējumu. Adresācijas
noteikumu 19. punkts nosaka, ka pilsētā,
kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu. Konkrētajā gadījumā
zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 0100 121 4036 un 0100
121 1337, uz kurām atrodas ēkas ar
esošo adresi Lubānas iela 78, Rīga, tieši
robežojas ar Cesvaines ielu. Arī
respondenti norāda, ka galvenā
piebraukšana ēkām organizēta no
Cesvaines ielas.
Tieša piekļuve pie ēkām no Lubānas
ielas, nešķērsojot citus īpašumus, nav
iespējama.
Turklāt adrese Lubānas iela 78, Rīga
neatbilst arī Adresācijas noteikumu 8.1.
un 8.2. apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties un katram adresācijas
objektam piešķir vienu adresi. Būvvalde
nevar neveikt adrešu maiņu, jo pretējā
gadījumā netiks ievēroti adresācijas
sistēmas pamatprincipi, kas pašvaldībai
ir obligāti jāievēro un jāizpilda.
Būvvalde paskaidro, ka 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
(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

ietekmēs sadzīvi un
ekonomiskās intereses
(radīs papildus
izdevumus). Norāda, ka
galvenā piebraukšana pie
ēkām organizēta no
Cesvaines ielas.
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Katlakalna
iela 13

Respondenti adresācijas
maiņu neatbalsta, norādot,
ka par ēku lietošanu
noslēgti 140 nomas līgumi,
liela daļa no tiem reģistrēti
Zemesgrāmatā. Ēku
nomnieki adresēs
Katlakalna iela 13 un 13A,
Rīga ir reģistrējuši savas
juridiskās adreses LR
Uzņēmumu reģistrā, kā arī
savas struktūrvienības
valsts ieņēmumu dienestā.
Pēc šīs adreses
nomniekiem ir reģistrēti
kases aparāti, šī adrese tika
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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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_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.
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 pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese,
taču izdevumi, kas rodas saistībā ar
adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.
Respondentu izteiktie argumenti par
adreses izmantošanu nesatur informāciju
par adrešu veidošanu un objektīvu
tiesiskā pamatojuma argumentāciju, bet
izsaka vienīgi nevēlēšanos adreses
mainīt.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde norāda, ka adrešu maiņu
piedāvā, pamatojoties uz spēkā esošo
normatīvo aktu regulējumu. Adresācijas
noteikumu 19. punkts nosaka, ka pilsētā,
kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu. Konkrētajā gadījumā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
0100 121 1101, uz kuras atrodas ēkas ar
esošo adresi Katlakalna iela 13, Rīga,
tieši robežojas ar Lubānas ielu un
Murmastienes ielu. Savukārt zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 0100
121 0817, uz kuras atrodas ēkas ar esošo
adresi Katlakalna iela 13A, Rīga, tieši
robežojas ar Cesvaines ielu un
Murmastienes ielu. Tieša piekļuve pie

ievadīta kases aparātu
sistēmās. Uz šo adresi
nomniekiem ir saņemtas
speciālas atļaujas
(licences). Šī adrese tika
norādīta nomnieku
reklāmas izkārtnēs, kas
jāsaskaņo ar Rīgas
pašvaldības iestādēm. Būtu
jāmaina adrese līgumos ar
starptautiskajiem
kontraģentiem un
partneriem. Visas minētās
informācijas aktualizācija
prasīs papildus darba
resursu izmantošanu,
savukārt jauno reklāmas
izkārtņu izgatavošana un
izvietošana, kā arī adrešu
maiņa kases aparātu
programmās pieprasīs arī
naudas ieguldījumus, būs
arī jāpasūta jaunas
kadastrālās uzmērīšanas
lietas. Nekāda labuma no
adreses maiņas šajā
gadījumā nav. Negatīvi
ietekmēs ēku īpašnieka un
nomnieku likumiskās
intereses, negatīvi
ietekmēs sadzīvi un
ekonomiskās intereses
(radīs papildus
izdevumus). Norāda, ka
galvenā piebraukšana pie
ēkām organizēta no
Lubānas ielas un
Katlakalna ielas.
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ēkām no Katlakalna ielas nav iespējama.
Turklāt adrese Lubānas iela 78, Rīga
neatbilst arī Adresācijas noteikumu 8.1.
un 8.2. apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties un katram adresācijas
objektam piešķir vienu adresi. Būvvalde
nevar neveikt adrešu maiņu, jo pretējā
gadījumā netiks ievēroti adresācijas
sistēmas pamatprincipi, kas pašvaldībai
ir obligāti jāievēro un jāizpilda.
Būvvalde paskaidro, ka 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
(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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_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.
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
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Maskavas iela
438A

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka uzņēmums reģistrēts kā
muitas noliktava. Ir
izsniegta noliktavas
turēšanas atļauja, kur ir
ierakstīta adrese. Visas
noliktavas telpas ir
nožogotas pa perimetru un
tajās var tikt tikai caur
iebraukšanas vārtiem.
Tāpēc, ja mainīt ielas
nosaukumu, tad uzrādīt
tikai vienu numuru
(dažādas ēkas un korpusi
nav obligāti). Būs
nepieciešams mainīt
vairākus dokumentus,
līgumus ar klientiem,
dažādas atļaujas darbībai.
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taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma
īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam pēc
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese,
taču izdevumi, kas rodas saistībā ar
adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.
Respondentu izteiktie argumenti par
adreses izmantošanu nesatur informāciju
par adrešu veidošanu un objektīvu
tiesiskā pamatojuma argumentāciju, bet
izsaka vienīgi nevēlēšanos adreses
mainīt.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu
viedoklis noraidāms kā nepamatots.
Adresācijas noteikumu 19.punkts
nosaka, ka ēkai numuru piešķir, ņemot
vērā tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot
konkrēto situāciju. Atbilstoši lietas
faktiskajiem apstākļiem, ir secināms, ka
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
0100 125 0305, kas atrodas zem ēkām,
tieši robežojās ar Mazjumpravas un
Atbalss ielu. Konkrētajā situācijā tuvākā
iela, no kuras iespējama piekļuve pie
ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 0100 125 0305, ir
Atbalss iela.
Būvvalde paskaidro, ka 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
(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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos

utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ņemts vērā daļēji.
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Ķengaraga
iela 6A

Ķengaraga
iela 3

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka esošā adrese Ķengaraga
6A neatkārtojas, līdz ar to
no šī aspekta nav
nepieciešama tās maiņa.
Saskaņā ar Adresācijas
noteikumu 13.pantu vienā
zemesgabalā esošām
vairākām ēkām piešķir
katrai savu atsevišķu adresi
tikai gadījumā, ja tās ir
funkcionāli nesaistītas.
Konkrētajā situācijā visas
zemesgabalā esošās ēkas
un būves veido vienu
vienotu funkcionāli saistītu
ražošanas objektu, kuru
izmanto tikai viena
juridiskā persona. Vairākas
ēkas ir savstarpēji
bloķētas. Tās visas atrodas
nožogotā teritorijā, kas nav
publiski pieejama, un
teritorijā ir tikai viena un
vienīgā ieeja.
Līdz ar to nav
nepieciešams veidot
atsevišķus adresācijas
objektus, kuriem dabā
nemaz nav iespējams
atsevišķi piekļūt.
Atsevišķu adrešu (ar
korpusa norādi)
piešķiršana atsevišķām
ēkām šajā zemesgabalā
būtu tikai likuma burta
formāla izpilde,
neizvērtējot konkrēto
situāciju, kā to paredz
Adresācijas noteikumu
9.pants.
Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka ēkas ar kadastra
apzīmējumiem 0100 072
2052 003 un 0100 072
2052 001 ir funkcionāli
saistītas, veido vienu
vienotu funkcionāli saistītu
objektu, kuru izmanto tikai
viena juridiskā persona, tās
atrodas nožogotā teritorijā,
kas nav publiski pieejama,
un teritorijā ir tikai viena
un vienīgā ieeja. Atsevišķu
adrešu (ar korpusa norādi)
piešķiršana atsevišķām
ēkām šajā zemes gabalā
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Atbilstoši Adresācijas noteikumu 2.8.
apakšpunktam adresācijas objekts ir
saimnieciskai darbībai paredzēta ēka.
Tomēr ņemot vērā respondenta norādi uz
ēku funkcionālo saistību, Būvvalde
secina, ka atbilstoši Adresācijas
noteikumu 8.2.apakšpunktam ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 0100 072 2039
001, 0100 072 2039 004, 0100 072 2039
009 kā funkcionāli saistītam adrešu
kopumam nepieciešama viena adrese.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā.

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 2.8.
apakšpunktam adresācijas objekts ir
saimnieciskai darbībai paredzēta ēka.
Tomēr ņemot vērā respondenta norādi uz
ēku funkcionālo saistību, Būvvalde
secina, ka atbilstoši Adresācijas
noteikumu 8.2.apakšpunktam ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 0100 072 2052
001 un 0100 072 2052 003 kā
funkcionāli saistītam adrešu kopumam
nepieciešama viena adrese.
Adrese Ķengaraga iela 3, Rīga neatbilst
Adresācijas noteikumu
8.1.apakšpunktam, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst
atkārtoties.
Respondenta ierosinājumu mainīt adresi

būtu tikai likuma formāla
izpilde, neizvērtējot
konkrēto situāciju, kā to
paredz Adresācijas
noteikumu 9.p. Adrese
Ķengaraga iela 3, Rīga
tiešām atkārtojas, līdz ar
ko ierosina mainīt adresi
blakus zemes gabalam ar
kad. Nr. 0100 072 0461.
Pret restorāna ēkas (0100
072 2052 002) jaunas
adreses piešķiršanu
konceptuālu iebildumu
nav. Adrešu maiņa radīs
papildus izdevumus
attiecīgu izmaiņu
reģistrācijai valsts
reģistros, īpašumtiesību
jautājumu kārtošanā,
banku dati aktualizēšanā,
sadarbībā ar partneriem,
iekšējā lietvedībā u.tml.
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blakus zemes gabalam ar kadastra
apzīmējumu 0100 072 0461 Būvvalde
nevar atbalstīt, jo 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 072
2052 001, 0100 072 2052 002 un 0100
072 2052 003 ekspluatācija ir uzsākta par
9 gadiem vēlāk (1975. gadā) nekā ēkai ar
kadastra apzīmējumu 0100 072 0461 001
(1966. gadā), kas norāda uz to, ka ēkas ar
kadastra apzīmējumiem 0100 072 2052
001, 0100 072 2052 002 un 0100 072
2052 003 ir vēlāk sākušas izmantot
adresi Ķengaraga iela 3, Rīga. 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).
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.
Būvvalde paskaidro, ka 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
(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
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Bez adreses

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka būves ir vasaras
kafejnīcas, kas atrodas uz
zemesgabala 0100 072
0046, ko nomā no Rīgas
domes. Minētās būves nav
pat ēkas, bet pagaidu
būves, kas visas ir
funkcionāli saistītas ar
restorāna ēku (0100 072
2052 002), būves ir
savstarpēji bloķētas.
Adrešu maiņa radīs
papildus izdevumus
attiecīgu izmaiņu
reģistrācijai valsts
reģistros, īpašumtiesību
jautājumu kārtošanā,
banku dati aktualizēšanā,
sadarbībā ar partneriem,
iekšējā lietvedībā u.tml.
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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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir ņemts vērā daļēji.
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 u.tml.). No
iepriekš minētā izriet, ka vienai
kafejnīcai par funkcionāli saistītu nevar
uzskatīt citu kafejnīcu, jo ēkas funkcija –
sezonas un svētku dienu kafejnīca – 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, kā arī norādītais
arguments par bloķētām ēkām nenorāda
uz ēku funkcionālo saistību,
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 piekrīt, ka īslaicīgā pārejas
laikā ir iespējamas grūtības vai neērtības,
kas varētu būt saistīts ar adreses maiņu,
taču atbilstoši Civillikuma 863. panta
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Krustpils iela
53,
Krustpils iela
53D

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka adrešu maiņas rezultātā
tiktu tieši ietekmēta
uzņēmuma darbība, jo
piespiedu adrešu nomaiņa
prasītu veikt izmaiņas
saistībā ar produkcijas
reģistrāciju, kvalitāti,
intelektuālo īpašumu un
citām jomām, piespiedu
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prasībām personai, kas bauda vai vēlas
baudīt kādas lietas labumus, tam arī jānes
ar šo lietu saistītie pienākumi, kā arī
trešās personas šai lietai vai tās dēļ
taisītie izdevumi.
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā
īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa,
pēc adreses maiņas ir jālieto jaunā
adrese, taču izdevumi, kas rodas saistībā
ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.
Būvvalde paskaidro, ka 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
(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, tai skaitā arī operatīvajiem
dienestiem. Papildus Būvvalde norāda,
ka informācija par mainītajām adresēm
tiek paziņota arī Latvenergo, Lattelecom,
Latvijas pastam, Baltkom u.c. iestādēm
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nos
utisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu
_NEW.pdf).
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.
Būvvalde vērtējot izteikto viedokli par
iecerēto adrešu maiņu, kurā norādīts, ka
adrešu maiņa būtiski ietekmēs
komercdarbību, radīs zaudējumus, kas
var pārsniegt miljons euro un lūgumus
nemainīt īpašumiem adreses Krustpils
ielā 53 un Krustpils ielā 53D. Adrešu
maiņu kā nevēlamu respondents norāda
ar pamatojumiem par adrešu
informācijas lietošanu un savu viedokli
motivē ar APL 13.pantu. Respondents
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0100 121 2275 020,
0100 121 2275 002,
0100 121 2275 003,
0100 121 2275 011

kārtā mainot visu
dokumentāciju. Tas būtu
saistīts ar nesamērīgām
izmaksām , kā arī
neplānotu laika resursu
patēriņu, radot
uzņēmumam zaudējumus
un bremzējot uzņēmuma
attīstības iespējas, tādejādi
ietekmējot uzņēmuma
lomu Latvijas
tautsaimniecībā.
Aptuvenās kopējās
izmaksas uz adrešu
nomaiņu uzņēmumam
sastādīs ne mazāk kā EUR
487 400. Turklāt laika ziņā
dokumentācijas
sakārtošanai jauno adrešu
sakarā aizņems no 6 līdz
12 mēnešiem, kas
pielīdzinātos viena cilvēka
pilnai darba slodzei
aptuveni pusgadam. Par
zāļu reģistrācijas izmaiņu
iesniegšanas procedūru ir
jāmaksā citās valstīs
paredzētās nodevas. Ņemot
vērā to, ka farmācijas
nozare ir ļoti strikti
reglamentēta, piegādāt
produkciju atsevišķiem
reģioniem nebūs iespējams
līdz brīdim, kamēr notiks
izmaiņu apstiprināšana,
ierēķinot vēl arī papildus
laiku, kas nepieciešams
produkcijas saražošanai.
Katrs no uzņēmuma
pieprasītākajiem gatavu
zāļu formu produktiem ir
reģistrēts vismaz 25
valstīs. Adreses maiņas
rezultātā veicamās
dokumentācijas izmaiņas
visus šo valstu tirgus
apdraudētu, būtiski
ietekmējot produktu
eksportu gan īstermiņa
(gada ietvaros), gan arī
ilgtermiņā. Attiecībā uz
Āzijas valstīm saistībā ar
adreses maiņu
prognozējami jo īpaši lieli
sarežģījumi un laikietilpīgi
procesi, jo atbilstoši valstu
likumdošanai nepieciešams
atkārtoti gatavot, notariāli
apstiprināt un legalizēt
administratīvo
dokumentāciju (ne tikai
iepakojumus, bet arī
ražošanas licences, GMP
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uzskata, ka zaudējumi uzņēmumam būs
nesamērīgi. Būvvaldes ieskatā Ministru
kabinets, nosakot adresācijas
pamatprincipus, ir vadījies atbilstoši
mērķiem, kas ir vērsti uz valsts,
sabiedrības un indivīdu interesēm.
Būvvaldei normatīvo aktu prasības ir
saistošas tāpat kā uzņēmumam.
Būvvaldes ieskatā respondenta norādītie
apsvērumi par zaudējumiem, kas
veidosies no adrešu informācijas
lietošanas, nav pietiekams pamats
adrešu nemainīšanai, jo normatīvie akti
nenosaka adrešu lietošanas kārtību, taču
nosaka adrešu piešķiršanas, maiņas un
likvidēšanas kārtību. Būvvaldes ieskatā
apsvērumi par zaudējumiem paši par sevi
nav pietiekošs iemesls, lai pašvaldība
nepiešķirtu adreses atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajām prasībām. Ministru
kabinets nosaka, ka katra ēka, kas
paredzēta saimnieciskai darbībai,
administratīvai darbībai, ir adresācijas
objekts un pašvaldībai ir jāievēro
adresācijas sistēmas izveides principi.
Respondents uzskata, ka adresācijas
objekts ir 2 īpašumi ar adresēm Krustpils
iela 53 un Krustpils iela 53D. Būvvalde
paskaidro, ka nekustamais īpašums nav
noteikts par adresācijas objektu un
attiecībā uz to nedrīkst tikt piemērotas
adresācijas normas, kas ir attiecināmas
vienīgi uz adresācijas objektiem.
Uzņēmums nenorāda apsvērumus, kāpēc
būtu tiesiski pamatoti adrešu maiņu
neveikt, izņemot APL 13.pantu.
Būvvaldes ieskatā katrai ēkai, kas atbilst
adresācijas objekta definīcijai, ir
jāpiešķir adrese, kas neatkārtojās citam
adresācijas objektam. Būvvaldes ieskatā
Ministru kabineta noteiktās prasības ir
vērstas uz saprātīgu un paredzamu adrešu
lietošanas kartību, uz kuru var paļauties
adrešu lietotājs, proti, ēkai ir piešķirta
adrese, kas atšķiras no citu ēku adresēm.
Ja šo prasību neizpildītu, būtu
neiespējami nodrošināt adekvātu
orientēšanos iespēju pilsētvidē. Ja vienu
un to pašu adresi piešķir un lieto vairākas
dažādās vietās esošas ēkas, tad lietotājam
ir liegta iespēja izmantojot adresi
identificēt apvidū sevi interesējošo
konkrēto ēku, jo, ja vairākas ēkas lieto
vienu adresi, tad nav iespējams valsts
pārvaldei kopumā (t.sk., attiecīgajiem
dienestiem u.c. personām) lietot adreses,
kas ir pretrunā adresācijas ieviešanas
mērķim. Būvvaldes ieskatā APL 13.pants
ir skaidrojams nevis pretēji adresācijas
sistēmas mērķim, bet tam atbilstoši, jo
adresācija ir veidota tautsaimniecības,
valsts un sabiedrības interesēs, turklāt
sabiedrības intereses ir augstākas par

sertifikātus, utt.), kas
prasītu arī ievērojamus
ieguldījumus naudas
izteiksmē. Dažās valstīs
pat pastāv iespēja, ka būs
nepieciešams no jauna
uzsākt uzņēmuma kā
ražotāja verificēšanu
vietējās valsts institūcijās.
Pirms visu šo procesu
pabeigšanas produkcijas
realizācija šajās valstīs nav
iespējama, tādejādi nodarot
papildus ievērojamus
zaudējumus
uzņēmējdarbībai. Turklāt
jau uzsāktas reģistrācijas
gadījumos ne vienmēr
procedūras laikā ir atļauts
nomainīt adresi, tāpēc
vispirms jāpabeidz
reģistrācija ar veco adresi,
tad jāsniedz izmaiņas par
adreses maiņu, kas arī ļoti
aizkavētu produkcijas
pārdošanas uzsākšanu
izvēlētajās teritorijās.
Adrešu maiņa ar zāļu
reģistrāciju saistītos
jautājumus ietekmētu tieši
un bez jau aprakstītajiem
sarežģījumiem
nenovēršami radītu
uzņēmuma lielus
zaudējumus, kuri vārētu
pārsniegt miljonu eiro.
Atsevišķi izceļams ir ar
saražoto iepakojumu
saistītas problēmas, kas
uzņēmumam, varētu
rasties, nomainot adresi,
kas varētu radīt
uzņēmumam zaudējumus
miljonos eiro.
Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma (turpmāk –
APL) 13.pantu, kurā
noteikts samērīguma
princips, labumam, ko
sabiedrība iegūst ar
ierobežojumiem, ka uzlikti
adresātam, ir jābūt
lielākam nekā viņa tiesību
vai tiesisko interešu
ierobežojumam. Adreses
maiņa būtiski ierobežo
uzņēmumu un tā
darbinieku intereses un
noteikti nav lielāks
ieguvums sabiedrībai,
salīdzinot ar
potenciālajiem
zaudējumiem.
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indivīda interesēm. Būvvaldes ieskatā
APL 13.pants nenosaka tiesības
pašvaldībai brīvi izvēlēties, vadoties pēc
kādiem materiāliem apsvērumiem,
pilsētas teritorijas kādu daļu, kurā,
pamatojoties uz minēto normu, Būvvalde
drīkstētu pretēji normatīvo aktu prasībām
neievērot adresācijas veidošanas
principus un vadīties adresācijas
veidošanā pēc kādiem brīvi pieņemtiem
principiem. Būvvaldes ieskatā APL
13.pantā noteiktā norma neietekmē
adreses maiņas jautājumu, jo iestādei nav
dota izvēles brīvība ievērot vai neievērot
normatīvo aktu prasības. Būvvaldes
ieskatā vienīgais ierobežojums, kas tiek
noteikts adresātam ir iespēja lietot adresi,
kas personai jau šobrīd pastāv, jo ēkām
jau ir adreses, tās tiek brīvprātīgi lietotas
un citu pienākumu adreses maiņa
neparedz.
Respondents uzskata, ka aprēķinātie
zaudējumi vai izdevumi viņiem tiek
noteikti ar Būvvaldes administratīvo
aktu, kas neatbilst patiesībai, jo
Būvvalde nenosaka pienākumu adresi
lietot vai veikt citas darbības. Adreses
lietošana ir vai nu brīvprātīga, vai izriet
no tiesiskā regulējuma. Būvvaldes
lēmums par adreses maiņu pats par sevi
nerada zaudējumus, bet zaudējumi
veidosies, lietojot adresi. Būvvaldes
ieskatā respondentam adreses lietošanas
prasības ir jāvērtē kā komercdarbības
neatņemama sastāvdaļa, jo darbības
prasības nosaka un ierobežo ne tikai
uzņēmuma brīva griba, bet arī normatīvie
akti. Respondentam ir jāpakļaujas
normatīvo aktu prasībām un zaudējumi,
kas tiem radīsies adrešu maiņas
gadījumā, ir jāsedz no komersanta
līdzekļiem. Būvvaldes ieskatā izteiktais
viedoklis kopsakarībā ar tiesisko
regulējumu nedod iespēju Būvvaldei
pieņemt cita satura lēmumu.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.

465

0100 121 1225 002,
0100 121 1225 003,
0100 121 1225 004,
0100 121 1225 005,
0100 121 1225 009,
0100 121 1225 011,
0100 121 1339 001,
0100 121 1339 002,
0100 121 1339 005,
0100 121 1339 017,
0100 121 2079 001,
0100 121 2275 016,
0100 121 2275 020,
0100 121 2275 002,
0100 121 2275 003,
0100 121 2275 011

Krustpils iela
53,
Krustpils iela
53D

Respondents adresācijas
maiņu neatbalsta. Norāda,
ka Būvvalde nav pienācīgi
veikusi lietderības
apsvērumu izvērtēšanu
konkrētajā gadījumā.
APL 66.panta pirmās daļas
1.punkts noteic, ka iestādei
vispirms jānosaka, vai
adreses maiņa, kas ir
uzlietu vērsts vispārīgais
administratīvais akts (sk.
Augstākās tiesas
2015.gada 17.marta
lēmuma lietā Nr.SKA325/2015 7.punktu), ir
nepieciešama, lai sasniegtu
tiesisku (leģitīmu) mērķi.
Adresācijas, tostarp
adreses maiņas, mērķis ir
radīt tādu adresācijas
objektu uzskaites kārtību,
kas pēc iespējas precīzi
sniedz norādes par
adresācijas objektu
izvietojumu dabā. Tomēr
Krustpils ielā 53 ēku
kompleksa katrai ēkai ir
jau savs unikāls kadastra
numurs, kas nodrošina to
uzskaiti dabā. Turklāt
Krustpils ielā 53 izvietota
uzņēmumu ražošana, kādēļ
teritorija ir slēgta, tostarp
(bet ne tikai) arī drošības
apsvērumu dēļ. Līdz ar to
nav skaidrs, kāpēc
iedzīvotāji varētu dabā
meklēt, piemēram,
Mikronizācijas saspiestā
gaisa staciju vai
transformatoru
apakšstaciju. Turklāt
piešķirt 13 jaunās adreses
vienas adreses – Krustpils
iela 53 – ir nesaprātīgi un
var radīt nevajadzīgu
sajukumu, kas ir pretējs
norādītajam adresācijas
mērķim. Adresācija nevar
arī būt pašmērķis. APL
8.pants paredz, ka,
piemērojot tiesību normas,
iestāde izmanto tiesību
normu interpretācijas
pamatmetodes, lai
sasniegtu taisnīgāko un
lietderīgāko rezultātu, kas
nav noticis šajā gadījumā.
LR normatīvie akti vispār
neregulē tādu situāciju,
kāda var iestāties
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Respondents norāda, ka Būvvalde nav
pienācīgi veikusi lietderības apsvērumu
izvērtēšanu adreses maiņai, konkrētā
gadījumā kā rezultātā nonākusi pie
nepamatotiem secinājumiem par
nepieciešamību mainīt adresi. Būvvalde
secina, ka respondents savu viedokli
motivē ar tiesu praksi atsevišķos
jautājumos un paplašinātu tiesību normu
interpretāciju. Būvvaldes ieskatā
respondents nepamatoti atsaucās uz
Augstākās tiesas lēmuma lietā Nr. SKA325/2015 7.punktu, jo Būvvaldei nav
dotas izvēles tiesības, veidojot
adresācijas sistēmu, vadīties pēc tā, ka
adresācijas sistēma būtu veidojama pēc
apsvērumiem ievērot vai neievērot
normatīvo aktu prasības. Būvvalde
izdodot administratīvo aktu sasniedz
tiesisku mērķi, jo akta izdošana pamato
normatīvo aktu prasības, kas nosaka
pienākumu administratīvo aktu izdot.
Būvvaldei nav tiesības izvēlēties izdot
vai neizdot administratīvo aktu.
Būvvaldei lēmumu pieņemšanas brīvība
ir noteikta ar Ministru kabineta prasībām
un tā ir attiecināma uz tiesībām veidojot
adresāciju izvēlēties piešķiramo adresi.
Respondenta norādītais apsvērums, ka
katrai ēkai ir jau savs unikāls kadastra
numurs, neietekmē adrešu veidošanu, jo
ēku kadastra apzīmējumu piešķiršana
neaizstāj obligāti noteikto adresāciju.
Tāpat respondents nepareizi iztulko APL
8.pantu, norādot, ka iemesls normatīvo
aktu prasību neizpildei var kalpot
pienākums personai lietot adresi, kas
rada uzņēmumam izdevumus un
grūtības. APL 8.pants neparedz, izdodot
administratīvo aktu, iestādei vērtēt kādus
zaudējumus tiesisks lēmums obligāta
administratīvā akta gadījumā nodara
komersantam.
Būvvaldei, pieņemot lēmumu par adrešu
maiņu, nav jāvadās no apsvērumiem,
kādi izdevumi rodas komersantam
saistībā ar adreses lietošanu, bet vienīgi
jāņem vērā speciālais regulējums par
adresācijas sistēmas izveidi. Šie abu
normu kopumi nenonāk savstarpējā
pretrunā, ja tie tiek tulkoti atbilstoši
tiesību normu radīšanas mērķim.
Satversmes tiesa sava lēmuma Nr. 2009100-03 8.2.punktā nav noteikusi tiesību
normas par adresāciju, kas būtu pretrunā
Satversmei, un respondenta sniegtā
interpretācija ir maldinoša, jo
paplašinātais īpašuma skaidrojums
nenonāk pretrunā ar administratīvā kārtā
izdodamo aktu par adreses maiņu.
Būvvalde paskaidro, ka apsvērumi par
izdevumiem, kas saistīti ar adreses

uzņēmumu adreses maiņas
gadījumā. Viens
respondents min 250000
euro vērtus zaudējumus,
kas var rasties adreses
maiņas gadījumā, min
pierādāmus izdevumus:
vairākiem spēkā esošiem
patentiem vai patentu
pieteikumiem adreses
maiņas iesniegšana; jau
patentu ieguvušiem
izgudrojumiem patenta
sertifikāta papildinājumu
izsniegšana; preču zīmju
adrešu maiņa
daudzskaitlīgos preču
zīmes reģistros un preču
zīmju sertifikātu izmaiņu
iesniegšana; pilnvaru
atkārtota izsniegšana,
dokumenta legalizācija,
notariāla pastiprināšana;
līgumpartneru informēšana
par adrešu maiņu un
papildu izmaksu radīšana
darījuma partneriem, ja
viņi būs spiesti pārreģistrēt
licences; GMP sertifikāta
un licences informācijas
maiņa, kas ņemot vērā
katru konkrētu valsti,
jāreģistrē arī publiskā
reģistrā; jau apstiprināti vai
saražoti iepakojumi un
pacientu instrukcijas, kā
arī cits iepakojums (ciktāl
uz tā norādīta adrese) vairs
nedrīkst lietot, līdz ar to
būs jāutilizē un jāražo no
jauna u.c. Adreses maiņas
gadījumā var tikt
nepamatoti aizskartas
uzņēmuma
konstitucionālās tiesības uz
īpašumu. Pamattiesības ir
saistošas valstij un
pašvaldībai, ieskaitot visas
pašvaldības iestādes. Ar
īpašumu jāsaprot gan
kustamais, gan
nekustamais īpašums,
turklāt šis jēdziens ietver
arī līguma tiesības ar
ekonomisku vērtību un
dažādas ekonomiskās
interese. Kā arī Satversmes
105.pants aizsargā iegūto
un nākotnes īpašumu, ja
tas ir jau nopelnīts vai
pastāv prasība, kuru var
apmierināt (Latvijas
Republikas Satversmes
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maiņas procesu, ir jāsedz pašam adreses
lietotājam, jo neviena tiesību norma
neparedz izdevumu veidošanās gadījumā
tiesības neveikt adrešu maiņu.
Būvvaldes ieskatā APL 13.pants ir
skaidrojams nevis pretēji adresācijas
sistēmas mērķim, bet tam atbilstoši, jo
adresācija ir veidota tautsaimniecības,
valsts un sabiedrības interesēs, turklāt
sabiedrības intereses ir augstākas par
indivīda interesēm. Būvvaldes ieskatā
APL 13.pants nenosaka tiesības
pašvaldībai brīvi izvēlēties, vadoties pēc
kādiem materiāliem apsvērumiem,
pilsētas teritorijas kādu daļu, kurā,
pamatojoties uz minēto normu, Būvvalde
drīkstētu pretēji normatīvo aktu prasībām
neievērot adresācijas veidošanas
principus un vadīties adresācijas
veidošanā pēc kādiem brīvi pieņemtiem
principiem. Būvvaldes ieskatā APL
13.pantā noteiktā norma neietekmē
adreses maiņas jautājumu, jo iestādei nav
dota izvēles brīvība ievērot vai neievērot
normatīvo aktu prasības. Būvvaldes
ieskatā vienīgais ierobežojums, kas tiek
noteikts adresātam ir iespēja lietot adresi,
kas personai jau šobrīd pastāv, jo ēkām
jau ir adreses, tās tiek brīvprātīgi lietotas
un citu pienākumu adreses maiņa
neparedz.
Būvvalde, pieņemot lēmumu par adrese
maiņu, vadās un vērtē lietderības
apsvērumus, saistībā ar minēto
paskaidro. Nepastāv cits tiesisks
risinājums adreses maiņai kā vienīgi
pašvaldības izdots administratīvs akts,
kurš nodrošina tiesību normu autora
izvirzīto mērķu tiešu sasniegšanu. APL
66.panta pirmās daļas 3. un 4.punkts kā
augstāks stāvošs normatīvs akts nenonāk
pretrunā ar Ministru kabineta prasībām.
Līdz ar to, nepastāvot tiesību normu
kolīzijai, Būvvaldei nav pamats lēmumu
par adreses maiņu nepieņemt, proti,
adresācijas prasības ir spēkā esošas un
APL tās neatceļ. APL izdošanas mērķis
ir noteikts APL 2.pantā, kas neatceļ citas
tiesību normas adresācijas veidošanai, jo
pretējā gadījumā ir iespējams interpretēt
tiesību normas pēc iesniedzēja norādītas
līdzības, kas aizliedz valsts pārvaldei
jebkādu lēmumu pieņemšanu, kas rada
personām izmaksas, kas nav bijis
likumdevēja mērķis.
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.

tiesas 2010.gada 20.aprīļa
lēmuma par tiesvedības
izbeigšanu lietā Nr. 2009100-03 8.2.punkts).
Saskaņā APL 13. panta
pirmās daļas 3. un 4.
punktu, kurā noteikts
samērīguma princips,
labumam, ko sabiedrība
iegūst ar ierobežojumiem,
kas uzlikti adresātam, ir
jābūt lielākam nekā viņa
tiesību vai tiesisko interešu
ierobežojumam. No
iepriekš izklāstītā ir
acīmredzams, ka adreses
maiņa būtiski ierobežo
uzņēmuma un tā
darbinieku interese un
noteikti nav lielāks
ieguvums sabiedrībai,
salīdzinot ar
potenciālajiem
zaudējumiem.

Būvvalde norāda, ka no 465 iesniegtā viedokļa (442 anketas, 22 iesniegumi un 1 epasts) 22 gadījumos respondenti ir atbalstījuši adresācijas maiņu, bet 443 respondenti
adresācijas maiņu nav atbalstījuši. Vērā ņemti 122 sniegtie viedokļi, daļēji ņemti vērā 6
sniegtie viedokļi un 337 sniegtie viedokļi nav ņemti vērā.

Vadītājs

/parakstīts/
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