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RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE 
Reģistrācijas Nr. LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805; 

e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv 

Rīgā 

 15.12.2014. Nr. BV-14-15775-nd 

Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums 

zemes vienību un ēku adrešu maiņai un 

piešķiršanai Beberbeķu, Mūkupurva un 

Pleskodāles apkaimē 

Pamatojoties uz Rīgas domes 04.04.2014. 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 

Beberbeķu, Mūkupurva un Pleskodāles apkaimē tika rīkota no 20.10.2014. līdz 10.11.2014., 

pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu Nr. BV-14-797-ls (publicēts laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” 2014. gada 17. oktobrī, Nr. 207 (5267)). Publiskās apspriešanas sanāksme notika 

2014. gada 06. novembrī. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas trīsdesmit četras 

aptaujas anketas un trīs iesniegumi. 

Adresācijas sistēmas normatīvais regulējums noteikts ar Ministru kabineta 03.11.2009. 

noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas 

noteikumi). 

Publiskajā apspriešanā izteikto viedokļu apkopojums 

Nr.

p.k. 

Adresācijas objekta 

kadastra 

apzīmējums 

Esošā 

adrese 

Respondenta 

viedoklis par 

adreses maiņu 

Būvvaldes viedoklis par adreses maiņu 

1. 0100 082 0140 Čuguna 

iela 23 

Atbalsta 

iespējamo 

adresācijas maiņu. 

Lūdz samainīt 

adresi uz Kārļa 

Ulmaņa gatves 

adresi.  

 

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 21. punktu 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru 

piešķir saistībā ar tuvāko ielu, no kuras attiecīgajā 

daļā var nokļūt. Konkrētajā gadījumā tuvākā iela, 

no kuras piekļūt adresācijas objektam ar adresi 

Čuguna iela 23, Rīga, ir Kārļa Ulmaņa gatve.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, Būvvalde atzīst 

īpašnieka izteikto viedokli par pamatotu un tā veiks 

adreses maiņu zemes vienībai un ēkai no Čuguna 

ielas 23 uz Kārļa Ulmaņa gatves adresi. 

2. 0100 082 2588 Beberbeķu 

iela b/n 

Vēlas sniegt 

ieteikumus par 

adresācijas 

maiņas projekta 

papildināšanu. 

Beberbeķu ielā ir 

Pie spēkā esošā Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma 

un tajā apstiprinātā ielu plānojuma, kā arī 

atļautajiem teritorijas izmantošanas veidiem, šobrīd 

nav iespējama jauna ielas izveidošana atbilstoši 

izteiktajam priekšlikumam. Attiecīgi arī adrešu 

piešķiršana vai maiņa būtu skatāma pēc jaunas ielas 
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vairākas mājas ar 

numuru 82 un 

burtiem A, B (C 

un D vēl nav 

piešķirti), E un F. 

Veidojas situācija, 

ka starp zemes 

vienībām ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

01000820186 un 

01000820185 

Beberbeķu iela 

sadalās divās 

daļās. Šajā 

sazarošanās vietā 

varētu veidot 

Beberbeķu 

8.līniju, jo 7. un 

9.līnija ir, bet 8.-

ās nav. 

Tagadējā situācija 

apgrūtina objektu 

ar kadastra 

apzīmējumiem 

01000822185, 

01000822588, 

01000822186, 

01000822587, 

01000822187, 

01000822188 un 

01000822591 

atrašanās vietu 

noteikšanu. 

Beberbeķu 

8.līnijas 

izveidošana 

atvieglos objektu 

atrašanās vietu 

noteikšanu 

saskaņā ar 

Adresācijas 

sistēmas 

noteikumu 

3.punktu. 

izveidošanas. 

3. 0100 0099 0102 

001 

Šampētera 

iela 141 

30.10.2014. 

izteiktais 

viedoklis: 

Uzskata, ka nav 

būtiska pamata 

mainīt adresi. 

Adreses maiņa 

būtiski ietekmē 

uzņēmējdarbību, 

jo uzņēmums 

nodarbojas ar 

pakalpojuma 

sniegšanu, kas 

saistīts ar GSP 

signālu klientu 

apkalpošanai, kur 

sākuma avots ir 

izejošā adrese - 

Būvvalde nevar piekrist izteiktajam viedoklim, ka 

nav būtiska pamata mainīt adresi adresācijas 

objektam Šampētera iela 141, jo vairākiem 

adresācijas objektiem tiek lietota viena adrese, kas 

neatbilst Adresācijas noteikumu 6.1. apakšpunkta 

prasībām. Būvvaldes ieskatā ārējā normatīvajā aktā 

noteiktas tiesību normas izpilde ir pietiekošs 

pamats, lai veiktu adrešu maiņu. Oficiālo 

publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 7.panta 

otrajā daļā ir noteikts, ka Ministru kabineta 

noteikumi, instrukcijas vai ieteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja pašā 

tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās 

termiņš. Būvvaldes ieskatā Adresācijas noteikumu 

prasības ir jāizpilda, jo tās ir spēkā esošas.  

Adreses maiņa būtiski neietekmēs uzņēmējdarbību, 

jo gan ar veco, gan ar jauno adresi persona var 

nodarboties ar uzņēmējdarbību, adreses maiņa 
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Šampētera 141. 

Norāda, ka tiek 

ierobežotas 

tiesības uz 

uzņēmējdarbību. 

Kopējās izmaksas 

par juridiskās 

adreses maiņu ir 

apmēram 6000 

eiro, jo jāveic 

izmaiņas 400 

klientu līgumos, 

10 darbinieku 

līgumos, 200 

pakalpojumu 

sniedzēju 

līgumos. 

10.11.2014. 

izteiktais 

viedoklis: 

Atbalstu 

adresācijas maiņu. 

Lūdzu atstāt 

adresi Šampētera 

iela 141 ēkai 

01000990102001 

un mainīt 

01000990102005 

uz Šampētera iela 

141A. 

nerada šķēršļus, kas liegtu nodarboties ar 

uzņēmējdarbību. Līdz ar to netiek ierobežotas 

tiesības uz uzņēmējdarbību.  

Atbilstoši Komerclikuma 4.panta noteiktajām 

prasībām komercdarbību ierobežojumi ir nosakāmi 

tikai ar likumu vai pamatojoties uz likumu, bet 

tiesisks Būvvaldes izdots administratīvais akts par 

adreses maiņu nesatur nekādus ierobežojumus 

komercdarbībai. Personai ir tiesības veikt 

uzņēmējdarbību, atbilstoši savām iespējām un 

interesēm.  

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. 

Ja personas ir noslēgušas savstarpējus līgumus un 

līguma nosacījumi paredz kādas informācijas 

maiņas gadījumā obligāti izdarīt izmaiņas 

noslēgtajos līgumos, tad pusēm tas ir jādara, taču 

aizbildinājums par veicamajām darbībām nevar 

kalpot par šķērsli Būvvaldei izpildīt Ministru 

kabineta noteiktās prasības. 

Pie pastāvošajiem lietas apstākļiem Būvvalde var 

izpildīt īpašnieka izteikto lūgumu adresācijas 

veidošanai: „atstāt adresi Šampētera iela 141 ēkai 

01000990102001 un mainīt 01000990102005 uz 

Šampētera iela 141A”. 

4. 0100 076 2063 001, 

0100 076 2137 

Šampētera 

iela 17 

Uzskata, ka 

adreses maiņa ir 

neloģiskais 

risinājums, kas: 

- negatīvi ietekmē 

rajona vēsturiskai 

attīstībai un ielu 

struktūru; 

- nekorekti 

atspoguļo 

daudzdzīvokļu 

mājas atrašanas 

vietu un 

izvietošanu (māja 

ir garā - 4.kapņu 

telpas) - ēka stāv 

tieši paralēli 

Šampētera ielai, 

ēkas fasāde skatās 

uz Šampētera ielu. 

Analizējot ēkas 

pozicionēšanu 

dabā, nav 

iespējams izvērtēt 

tās piederību pie 

citām ielām, 

izņemot 

Šampētera ielu. 

- Irlavas iela ir 

neliela sekundārā 

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 21. pantu pilsētu 

un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei 

paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir 

saistībā ar tuvāko ielu, no kuras attiecīgajā daļā var 

nokļūt. Konkrētajā gadījumā tuvākā iela, no kuras 

var piekļūt adresācijas objektam, ir Irlavas iela, 

tāpēc atbilstoši Adresācijas noteikumiem adresi ir 

jāmaina uz adresi ar piesaisti adresācijas objekta 

tuvākajai ielai, konkrētajā gadījumā Irlavas ielai. 

Tāpat arī norādītā informācija, ka ēka stāv tieši 

paralēli Šampētera ielai nevar ietekmēt ēkas adreses 

numura izvēli, jo atbilstoši Adresācijas noteikumu 

21.punkta prasībām adreses numuru piešķir saistībā 

ar tuvāko ielu, no kuras attiecīgajā daļā var nokļūt 

nevis saistībā ar ēkas fasādei paralēlo ielu. Tāpat arī 

Adresācijas noteikumu 19.1.apakšpunkts nosaka, ka 

adrešu numuri ir piešķiramai augošā secībā. Pie 

ēkas ar adresi Šampētera iela 17 ir iespējams 

piekļūt piebraucot tikai no Irlavas ielas vai Stendes 

ielas. Novērtējot ielas tuvumu, ir konstatēts, ka 

Irlavas iela iet tieši gar ēku un Irlavas iela ir 

uzskatāma par ēkai tuvāko ielu, no kuras arī ir 

veicama adreses numura piešķiršana. Ņemot vērā 

to, ka ēka atrodas starp pastāvošiem Irlavas ielas 

adreses numuriem 22 un 28, tad, novērtējot esošo 

adresācijas objektu izvietojumu Irlavas ielas tiešā 

tuvumā, ir iespējama adrešu numuru 24 un 26 

piešķiršana. Savukārt, lai veicinātu orientēšanās 

iespēju pārvietošanās virzienā pa Irlavas ielu, 

adrese Šampētera iela 17 būtu maināma uz adresi 
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'pagalmu' iela ar 

mazāku transporta 

nozīmi, kas šķērso 

vairākās citas 

ielas, un 

Šampētera ielai ir 

prioritāte. 

 

Šampētera rajons 

un iela esot rajona 

vēsturiskais 

simbols jau no 18. 

gadsimta. Un līdz 

šim momentam 

ielai saglabājušās 

vēsturiskās 

robežas un 

virziens. Rajonam 

(kam ir 

nosaukums 

'Šampēteris') esot 

interesanta 

vēsture: šeit bijis 

18.gadsimta 

'oligarha' Otto fon 

Fitinghofa muiža 

un dārzi, pēc tam 

19.gs. vidū 

tikušas uzceltas 

modernas 

manufaktūras.  

Tālākā Šampētera 

attīstība ietvērusi 

hipodromu un 

vieno no 

pirmajiem 

lidlaukiem 

20.gadsimta 

sākumā, kur 

1910.gada 

14.aprīļī viena no 

pasaules 

pirmajiem 

sievietēm-

pilotiem Lidija 

Zvereva veikusi 

testa lidojumu ar 

Latvijā 

(Šampēterī/Zasula

ukā) ražoto 

lidmašīnu. 

 

Persona ir stingri 

pret Šampētera 

iela 17 ēkas 

adreses maiņu uz 

Irlavas ielu. 

Irlavas iela 26, Rīga. 

 

Adresācijas noteikumu prasībās nav noteikts, 

piešķirot adreses numurus, pašvaldībai ņemt vērā 

ielu nozīmes kategorijas, jo adreses numurs ir 

piešķirams saistībā ar tuvāko ielu, no kuras 

iespējama piekļuve. Ja Būvvalde vadītos pēc 

personas norādītajiem apsvērumiem, tad Rīgas 

pilsētas teritorijā nebūtu iespējams ieviest ar 

Adresācijas noteikumiem noteikto adresācijas 

sistēmu, kas nonāk tiešā pretrunā ar Adresācijas 

sistēmas izveides pamatnostādnēm, kas ir noteiktas 

vienādas visā valsts teritorijā. 

 

Personas norādītie vēsturiskie fakti un apsvērumi 

nevar ietekmēt ēkas adreses veidošanas prasības, jo 

faktiem nav nekāda sakara ar adreses veidošanas 

procesu un tā noteiktajām prasībām, kas pašvaldībai 

ir obligāti jāievēro un jāizpilda. 

Novērtējot personas sniegto viedokli kopskatā ar 

lietas faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, ir 

secināms, ka personas viedoklis ir noraidāms kā 

nepamatots. 

5. 0100 903 8611 Šampētera 

iela 17 - 16 

Neatbalsta 

iespējamo 

adresācijas maiņu, 

sakarā ar vairāku 

dokumentu 

rediģēšanu un 

Adreses maiņas rezultātā persona nevar zaudēt 

sakarus ar dažādām personām. Sakari var zust 

gadījumā, ja adrese tiktu likvidēta, taču adreses 

maiņas rezultātā nav iespējama sakaru zaudēšana, 

jo personai saziņai ir jālieto piešķirtā adrese un 

spēkā esošā.  
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iespējamību 

zaudēt sakarus ar 

dažādām 

personām. 

Uzskata, ka 

adresācijas maiņa 

prasa papildus 

izdevumus, laiku 

un nervus. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir 

iespējamas nelielas grūtības vai neērtības, kas 

varētu būt saistīts ar adreses maiņu. Tomēr, ņemot 

vērā, ka privātajā saziņā persona pati norāda savu 

adresi, bet saziņai ar personu valsts pārvaldei ir 

jāizmanto personas deklarētā dzīves vietas adrese, 

tad saziņas pārtraukums nav iespējams. Privātajā 

sarakstē personai ir pienākums paziņot savu aktuālo 

adresi, savukārt adreses maiņas rezultātā deklarētā 

dzīves vietas adrese tiek aktualizēta automātiski bez 

personas starpniecības datu apmaiņas rezultātā starp 

valsts nozīmes reģistriem, tādējādi aktuālā 

informācija nepārtraukti ir pieejama valsts 

pārvaldes funkciju veikšanai visām iestādēm. 

Būvvalde piekrīt, ka saistībā ar adreses maiņu 

personai var rasties samērā nelieli papildus 

izdevumi, taču atbilstoši Civillikuma 863. pantā 

noteiktajam īpašniekam ir jānes ar īpašumu saistīti 

izdevumi, līdz ar to personas izteiktais arguments 

nevar ietekmēt pieņemamo lēmumu. 

Personas norādītie apstākļi par papildus laika un 

nervu tērēšanu nevar tikt ņemti vērā kā iebildums, 

kā rezultātā Būvvaldei būtu pamats pārskatīt 

pieņemamo lēmumu. Lēmums tiek pieņemts 

atbilstoši spēkā esošām normatīvo aktu prasībām un 

ar šādu prasību izpildei saistītās darbības personai ir 

jāveic obligāti, jo tās prasa likums un atbilstoši 

Latvijas Republikas Satversme 91.pantam visi 

cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas 

priekšā. 

Tāpat arī saskaņā ar Adresācijas sistēmas 

noteikumu 34. punktu līdz adreses maiņai izdotie 

dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu apliecības, 

zemes robežu plāni, līgumi u. c. dokumenti), kuros 

ir fiksēta iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā 

esoši, un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats 

dokumenta turētājs. Attiecībā uz zemesgrāmatu 

apliecībām īpašuma unikālais identifikators ir 

kadastra numurs un tas netiks mainīts. 

Būvvalde paskaidro, ka pēc lēmuma par adreses 

piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu vai precizēšanu 

piecu darba dienu laikā tiks sniegta informācija 

Valsts zemes dienestam adrešu reģistrācijai Valsts 

adrešu reģistra informācijas sistēmā. Informāciju 

par aktuālajām adresēm citas valsts informācijas 

sistēmas un reģistri saņem automātiski no Valsts 

adrešu reģistra informācijas sistēmas. 

Īpašniekam par mainīto adresi būs nepieciešams 

paziņot personām, ar kurām ir nodibinātas tiesiskās 

attiecības un kurus adreses maiņas fakts var 

interesēt, piemēram, bankas u.c. uzņēmumus, kā arī 

ir lietderīgi par adreses maiņu informēt personas, ar 

kurām tiek veikta gan personiskā, gan lietišķā 

sarakste. 

Būvvaldes ieskatā īpašniekam materiālie zaudējumi 

netiek nodarīti, izņemot izmaksas par ēku numuru 

zīmes uzstādīšanu. 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” 23. punktam 

ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs par saviem 

http://likumi.lv/doc.php?id=263350
http://likumi.lv/doc.php?id=263350
http://likumi.lv/doc.php?id=263350
http://likumi.lv/doc.php?id=263350
http://likumi.lv/doc.php?id=263350
http://likumi.lv/doc.php?id=263350
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līdzekļiem trīs mēnešu laikā izvieto jaunu ēkas 

numura zīmi atbilstoši saistošo noteikumu 

prasībām. Novērtējot kopumā personas norādītos 

apsvērumus, tie ir noraidāmi kā nepamatoti, jo tie 

nevar ietekmēt adreses maiņu. 

6. Nav norādīts Šampētera 

iela 21, 

Šampētera 

iela 21 k-2 

Informē, ka 

sakarā ar 

Šampētera ielas 

21 un Šampētera 

ielas 21 k-2 

plānoto adreses 

maiņu, namu 

apsaimniekotājs 

saņem dzīvokļu 

īpašnieku 

iesniegumus pret 

adreses maiņu. 

Papildus informē, 

ka dotais 

jautājums jau tika 

skatīts RD 

Arhitektūras 

pārvaldē pie nama 

Šampētera iela 17 

būvniecības. Lūdz 

ņemt vērā to, ka 

mājai ar adresi 

Šampētera iela 21 

k-2 dzīvokļu 

numerācija sākas 

ar Nr. 113 un 

mājām 

piesaistāmais 

zemes gabala 

plāns tika 

izstrādāts 

pamatojoties uz 

Irlavas ielas 

attīstības plānu. 

Adresācijas objekts ar adresi Šampētera iela 21 k-2 

atrodas starp adresācijas objektiem ar adresēm 

Šampētera iela 15 un Šampētera iela 17, bet 

adresācijas objekts ar adresi Šampētera iela 21 

atrodas starp adresācijas objektiem ar adresēm 

Šampētera iela 17 un Šampētera iela 19, kas 

neatbilst Adresācijas noteikumu 19.1 apakšpunktā 

noteiktajam, ka adrešu numurus piešķir augošā 

secībā. Tāpat arī, novērtējot ēku ar adresēm 

Šampētera iela 21 k-2 un Šampētera iela 21 

atrašanās vietas attiecībā pret Rīgas pilsētā 

izveidotajām ielām, ir secināms, ka pie ēkām ir 

iespējama piekļuve vienīgi no Irlavas ielas un 

Stendes ielas.  

Lai pieņemtu lēmumu par adreses maiņu, 

Būvvaldei ir nepieciešams konstatēt, kura no ielām 

adresācijas objektiem ir tuvākā. Saskaņā ar 

Adresācijas noteikumu 21. punktu, pilsētu un ciemu 

teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai 

zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir saistībā ar 

tuvāko ielu, no kuras attiecīgajā daļā var nokļūt. Pie 

pastāvošajiem lietas faktiskajiem apstākļiem ir 

secināms, ka tuvākā iela, no kuras pie adresācijas 

objektiem ir iespējama piekļuve, ir Irlavas iela, 

tāpēc atbilstoši noteikumiem adresi plānots mainīt 

no Šampētera ielas uz Irlavas ielu. 

Norādītais apsvērums par pastāvošo telpu grupu 

numerāciju ēkā ar adresi Šampētera iela 21 k-2 

nevar ietekmēt ēkas adreses piešķiršanu, jo šī 

informācija ir par hierarhiski zemāka līmeņa 

adresēm un tās neietekmē hierarhiski augstāka 

līmeņa adreses veidošanas principus. Adresācijas 

noteikumu 24.punkts nosaka, ka telpu grupu adrešu 

numuri ir piešķirami ēkas kāpņu telpās augošā 

secībā, līdz ar to ēkas telpu grupu adresācija atbilst 

noteiktajām prasībām. Adresācijas noteikumi 

nenosaka telpu grupu numerāciju ēkā sākt no 1, bet 

tas būtu iespējams, ja īpašnieki vērstos Būvvaldē ar 

attiecīgu iesniegumu. Atbilstoši mainītajiem telpu 

grupu numuriem būtu jāmaina arī telpu grupu 

numuru zīmes virs kāpņu telpu durvīm un pie katras 

telpu grupas ieejas durvīm. 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 2.punkta 

prasībām ir noteikti adresācijas objekti, kuriem 

adreses ir piešķiramas un tostarp par adresācijas 

objektu nav noteikta mājām piesaistāmā zeme. 

Tāpat arī neviens normatīvais akts nenosaka adrešu 

piešķiršanas procesā vērtēt ēkām piesaistīto zemes 

gabalu plānus. 

Sniegtā informācija par adreses piešķiršanu saistībā 

ar nama būvniecību neietekmē pieņemamo 

lēmumu, jo kopš ēkas būvniecības ir mainījušies 

tiesiskie apstākļi. Lemjot par adreses piešķiršanu 

vai maiņu, Būvvalde ir tiesīga pamatoties vienīgi uz 

spēkā esošām tiesību normām. 

Vērtējot personas izteikto viedokli kopsakarībā ar 

lietas tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, 

izteiktais viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.  
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7. 0100 082 0056 Čuguna 

iela 29 

Norāda, ka 

radīsies papildus 

izdevumi ar 

plāksnītes maiņu 

pie ēkas, norāžu 

maiņu pie ielas, 

kā arī izdevumi 

par adreses maiņu 

Zemesgrāmatā, 

automašīnas 

tehniskās pases 

nomaiņu, 

uzņēmuma 

juridiskās adreses 

maiņu Uzņēmumu 

reģistrā, kā arī 

ievērojamas 

neērtības saistībā 

ar paziņošanu 

sadarbības 

partneriem, ar 

kuriem noslēgti 

sadarbības un 

piegādes līgumi. 

Turklāt, radīsies 

ļoti ievērojams 

laika patēriņš un 

arī izdevumi (kas 

netiks 

kompensēti) 

paziņojumiem, 

dokumentu 

maiņai un 

papildus 

darbībām, kas 

saistītas ar adreses 

maiņu. 

Norāda, ka 

galvenā 

piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no 

Čuguna ielas. 

Personas norādītā informācija par galveno piekļuvi 

pie adresācijas objekta no Čuguna ielas neatbilst 

lietas patiesajiem apstākļiem, jo ēka atrodas tiešā 

Virgas ielas tuvumā un attiecīgi zemes vienība 

robežojas vienīgi ar Virgas ielu. 

Personas norādītie apsvērumi par papildus 

izdevumiem nevar kalpot par priekšnoteikumu 

adreses maiņas neveikšanai, jo Būvvaldei, pieņemot 

tiesiski pamatotu lēmumu, tam ir jābalstās uz spēkā 

esošajām tiesību normām, kuras ir jāizpilda. 

Civillikuma 863. pants nosaka, ka 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. 

Ja personas ir noslēgušas savstarpējus līgumus un 

līguma nosacījumi paredz kādas informācijas 

maiņas gadījumā obligāti izdarīt izmaiņas 

noslēgtajos līgumos, tad pusēm tas ir jādara, tomēr 

aizbildinājums par veicamajām darbībām nevar 

kalpot par šķērsli Būvvaldei izpildīt Ministru 

kabineta noteiktās prasības. 

Informāciju par mainīto adresi Zemesgrāmatām bez 

īpašnieku starpniecības nodod Valsts adrešu 

reģistrs, informācija tiek precizēta zemesgrāmatu 

ierakstos automātiski un personai neveidojas 

izdevumi. Mainoties adresei, normatīvie akti 

neparedz obligāti mainīt transporta līdzekļa 

reģistrācijas tehnisko pasi, jo valsts pārvaldei ir 

pieejama aktuālākā informācija no valsts reģistriem.  

Uzņēmuma juridisko adresi uz iesnieguma pamata 

bez maksas reģistrē Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā. 

Novērtējot personas izteikto viedokli kopskatā ar 

tiesisko regulējumu, ir secināms, ka tas ir 

noraidāms kā nepamatots. 

8. 0100 075 0873 010 Ventspils 

iela 53 

Norāda, ka esošā 

adrese tiek 

modificēta, 

pievienojot 

korpusa numuru 

k-1. Nevienam 

citam objektam 

esošā adrese 

Ventspils iela 53 

netiekot piešķirta. 

Papildus norāda, 

ka tiesības vai 

likumiskās 

intereses 

adresācijas maiņa 

neietekmēs, tikai 

radīs papildus 

darbu un 

nelietderīgus 

izdevumus. 

Atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas 

sistēmas datiem adrese Ventspils iela 53 tiek lietota 

trīspadsmit ēkām. Atbilstoši ēkām noteiktajām 

funkcijām ir secināts, ka par funkcionāli patstāvīgu 

adresācijas objektu no tām ir nosakāma: ražošanas 

un administratīvais korpuss, administratīvā ēka un 

darbnīcas ēka. 

Adresācijas noteikumu 6.1. apakšpunkts nosaka, ka 

adreses ēkām nedrīkst atkārtoties, lai novērstu 

adrešu atkārtošanos, Būvvalde veiks adreses maiņu 

darbnīcai (0100 075 0873 010) 

no Ventspils iela 53 uz Ventspils iela 53 k-1 un 

administratīvai ēkai (0100 075 0873 001) no 

Ventspils iela 53 uz Ventspils iela 55. 

 Esošā adrese Ventspils iela 53 nevienam citam 

objektam netiek piešķirta, tā tiek saglabāta ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 075 0873 009. 

Civillikuma 863. pants nosaka, ka personai, kas 

bauda vai vēlas baudīt kādas lietas labumus, tam arī 

jānes ar šo lietu saistītie pienākumi, kā arī trešās 
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Adrese kļūšot 

sarežģītāka. 

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. 

Izdevumu rašanās nevar kalpot par šķērsli adreses 

maiņai.  

Personas izteiktais viedoklis ir noraidāms kā 

nepamatots. 

9. 0100 075 0494  Ventspils 

iela 50 

SIA „Alfards” 

(40003461602) ir 

īpašnieks zemei 

un ēkām 

Ventspils ielā 50 

kā vienotam 

īpašumam, kurš 

pēc savas 

darbības 

specifikas ir 

nedalāms īpašums 

ar vienu adresi 

Ventspils ielā 50. 

SIA „Alfards” 

apsaimnieko 

objektu kā 

vienotu veselumu. 

Novērtējot 

Būvvaldes labo 

gribu uzlabot 

objekta 

sasniedzamību, ja 

nepieciešams, 

piekrīt korpusu 

numurēšanai 

sekojoši, sākot ar 

administrācijas 

ēku 

(01000750020001

) - Ventspils iela 

50 k-1 un turpinot 

ar svarīgāko ēku 

korpusu 

numurēšanu. 

Norāda, ka 

piedāvātā projekta 

adresācijas maiņa 

apgrūtinātu 

īpašuma kā 

vienota objekta 

apsaimniekošanu, 

radot birokrātiska 

veida 

apgrūtinājumu 

saistībā ar 

saimniecisko 

līgumu, bankas 

līgumu, hipotēku 

un tml. adresi 

prasošu 

dokumentu 

pārslēgšanu.  

Administratīvajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 075 0020 001 adrese mainīta vai likvidēta 

netiek.  

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 6.1. punktam 

administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst 

atkārtoties. Lai nodrošinātu vienotu Adresācijas 

noteikumu sistēmas principu visā pilsētas teritorijā, 

Būvvalde atbilstoši Adresācijas noteikumu 6.2. 

punktam katram adresācijas objektam piešķir vienu 

adresi. Funkcionāli patstāvīgi adresācijas objekti ir 

noteikti Adresācijas noteikumu 2. punktā. 

Civillikuma 863. pants nosaka, ka 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. 

Ja personas ir noslēgušas savstarpējus līgumus un 

līguma nosacījumi paredz kādas informācijas 

maiņas gadījumā obligāti izdarīt izmaiņas 

noslēgtajos līgumos, tad pusēm tas ir jādara, taču 

aizbildinājums par veicamajām darbībām nevar 

kalpot par šķērsli Būvvaldei izpildīt Ministru 

kabineta noteiktās prasības vienotas adresācijas 

sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā. 

Būvvalde var veikt ēku adrešu numuru piešķiršanu, 

tos veidojot ar korpusu numerāciju, izņemot tām 

ēkām, kurām adreses piešķiršana ir iespējama ar 

naturālu skaitļu adrešu numuriem. 

Personas norādītā pasta piegādes specifika sūtījumu 

piegādei vienā adresē nevar ietekmēt plānoto adrešu 

maiņu, jo adreses piešķiršanas un maiņas prasības 

nosaka Adresācijas noteikumi, savukārt adreses 

lietošana nav normatīvajos aktos reglamentēta un 

personām ir iespējas brīvi izvēlēties pasta adresi, uz 

kuru tā vēlās saņemt pasta sūtījumu. 

Pasta sūtījumu piegāde tiek veikta ievērojot 

sekojošas tiesību normas: Pasta likuma 1.panta 

20.punkts nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 

sūtījums galīgajā formā, kādā pasta komersants to 

nogādā adresātam. Sūtījuma izmērs un svars 

nepārsniedz šajā likumā un citos normatīvajos aktos 

noteikto robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 

adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma 

norādīta sūtījuma saņēmēja adrese. Ministru 

kabineta noteikumu Nr.392 Rīgā 2010.gada 

27.aprīlī (prot. Nr.21 14.§)”Noteikumi par kārtību, 

kādā adresāta un sūtītāja adrese norādāma uz pasta 

sūtījuma” (turpmāk – Pasta noteikumi) 2.2 

apakšpunktā ir noteikts, ka adresāta un sūtītāja 10. 0100 075 0494 Ventspils Ja nepieciešams, 
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iela 50 SIA „Alfards” 

piekrīt korpusu 

numurēšanai kā 

norādīts 

pievienotajā 

plānā.  

Norāda, ka 

Būvvaldes 

piedāvātajā 

projektā ir 

būtiskas 

neprecizitātes, 

neuzrādot ne 

galveno 

administrācijas 

ēku, ne arī 

noliktavu ar 

personāla telpām 

(adm. ēkas 

kadastra Nr. 0100 

075 0020 001, 

nol. 0100 075 

0020 033) u.c. 

Neesot saprotami 

kritēriji, pēc 

kuriem no 15 

ēkām izvēlētas 6 

ēkas adreses 

labošanai, 

neiepazīstoties ar 

situāciju dabā un 

darbības 

specifiku. Pasta 

piegāde u.c. 

sasniedzamība 

tiekot organizēta 

vienā adresē – 

Ventspils iela 50, 

administrācijas 

ēkā. 

 

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. Būvvaldes mainītās adreses ir 

mainītas atbilstoši Adresācijas noteikumiem un 

attiecīgi adreses ir reģistrētas Valsts adrešu reģistra 

informācijas sistēmā, tām ir juridiskais spēks un tās 

atbilst adresēm, kas ir minētas Pasta likumā un 

Pasta noteikumos. Būvvaldes ieskatā pasta 

pakalpojumu sniedzēji, ievērojot normatīvo aktu 

prasības, veic pasta sūtījumu piegādi. Lai sekmētu 

pēc iespējas efektīvu pasta sūtījumu piegādi, 

īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir 

jāapzīmē ēkas apvidū ar ēku numura zīmēm, kas 

uzstādāmas atbilstoši Rīgas domes 22.10.2013. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 62 (prot. Nr. 9, 5. §) 

„Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu 

grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz 

infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem 

izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā”. Personas par 

pasta sūtījumu piegādi var savstarpēji vienoties par 

citu kārtību, slēdzot privātus pakalpojumu līgumus. 

 Kopumā, vērtējot personas izteikto viedokli, ir 

secināms, ka tas ir noraidāms kā nepamatots, jo tas 

nesatur apstākļus, kas var ietekmēt adreses maiņu. 

11. 0100 075 0096, 

0100 075 0096 001, 

0100 075 0096 002, 

0100 075 0096 009 

Mazā 

Nometņu 

iela 92, 

Mazā 

Nometņu 

iela 92 k-1 

Atbalsta 

iespējamo 

adresācijas maiņu. 

Mazā Nometņu 

iela 92 k-1, kurai 

adrese tika 

piešķirta nesen, 

pāris gadus 

atpakaļ, ar šo 

korpusa nr. 1 

apzīmējumu. 

Vēlas uzzināt, 

kāda loģika šim 

korpusa 

apzīmējumam, ja 

pārējās ēkas uz šī 

paša zemes 

gabala, kas 

turpmāk piekritīs 

Krūzes ielai, tiks 

pāradresētas uz 

Krūzes ielu. 

Adresācijas noteikumu 21. punkts paredz, ka pilsētu 

un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei 

paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir 

saistībā ar tuvāko ielu, no kuras attiecīgajā daļā var 

nokļūt. Konkrētajā gadījumā adrese Mazā Nometņu 

iela 92 k-1 nav mainīta, jo tā jau šobrīd atbilst 

Adresācijas noteikumu prasībām. Pārskatot 

norādītās adreses, Būvvalde secina, ka pie 

pastāvošajiem apstākļiem, ir iespējams mainīt 

adresi Mazā Nometņu iela 92 k-1 uz adresi Mazā 

Nometņu iela 92, taču ēkām, kas cieši pieguļ 

Krūzes ielai, piešķirams brīvais adreses numurs 

„2”, bet otrai ēkai veidojams adreses numurs, to 

papildinot ar korpusa numura pierakstu „2 k-1”, lai 

mazinātu iespējamos pārpratumus ar kļūdainu pasta 

sūtījumu piegādi, kas varētu rasties, piešķirot šobrīd 

jau lietoto adreses numuru „2A”. 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu prasībām adreses 

ir piešķiramas katram patstāvīgam adresācijas 

objektam, kas ir noteikts adresācijas noteikumu 

2.punktā. Uz vienas zemes vienības esošām ēkām 

var būt piešķirtas adreses ar numuru piesaisti citai 
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Pieļauj domu, ka 

ēka Mazā 

Nometņu iela 92 

k-1 nejauši 

aizmirsta. Kā 

īpašniece šim 

zemes gabalam un 

visām trim ēkām 

uz šī zemes 

gabala, izsaka 

vēlēšanos visas 

trīs ēkas adresēt ar 

vienas ielas 

nosaukumu, 

respektīvi, Krūzes 

ielu. Uzdod 

jautājumu, vai 

iespējams, ka uz 

Krūzes ielai 

piekritīga zemes 

gabala atrodas ēka 

ar citas ielas 

adresi un 

neloģisku 

korpusu? 

ielai, šāds stāvoklis ir tiesiski pareizs. Īpašnieka 

izteiktais viedoklis pilnā mērā nevar tikt ņemts 

vērā, jo adreses ir veidojamas, piesaistot adreses 

numuru adresācijas objektam tuvākajai ielai, no 

kuras pie tā var piekļūt. No konkrētajiem lietas 

apstākļiem ir secināms, ka pie ēkas ar adresi Mazā 

Nometņu iela 92 k-1 šobrīd ir iespējams piekļūt 

vienīgi no Mazās Nometņu ielas. Līdz ar to 

personas izteiktais viedoklis par visu trīs ēku adrešu 

numuru veidošanai ar piesaisti Krūzes ielai nevar 

tikt izpildīts. 

 

12. 0100 081 0066 Rucavas 

iela 27 

Persona nav 

apmierināta ar 

adreses maiņu, jo 

būšot viss 

jāmaina. Lūdz 

atstāt Rucavas 

ielu, jo visu mūžu 

bijusi Rucavas 

ielas adrese. 

Norāda, ka 

galvenā 

piebraukšana 

adresācijas 

objektam tiek 

organizēta no 

Rucavas ielas. 

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 21. punktu, 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru 

piešķir saistībā ar tuvāko ielu, no kuras attiecīgajā 

daļā var nokļūt. Pie pastāvošajiem apstākļiem ir 

secināms, ka pie ēkas ar adresi Rucavas iela 27 var 

piekļūt gan no Rucavas ielas, gan Irlavas ielas – 

dzīvojamā ēka un zemes vienība atrodas Rucavas 

un Irlavas ielu krustojumā. Līdz ar to, vērtējot 

pastāvošo adresāciju un Adresācijas noteikumu 

21.punkta prasības, ir secināms, ka ēkai var tikt 

piešķirts adreses numurs saistībā ar abiem ielu 

nosaukumiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir lietderīgi ņemt vērā 

īpašnieku izteikto viedokli un atzīt to par pamatotu, 

un zemes vienībai un ēkai adresi piešķirt no 

Rucavas ielas. 

 

Novērtējot pastāvošo adresāciju pie Rucavas ielas, 

ir secināms, ka Rucavas ielas 27 adrese atrodas aiz 

adresēm Rucavas iela 20, Rucavas iela 22, Rucavas 

iela 24, Rucavas iela 26, Rucavas iela 28, Rucavas 

iela 30, līdz ar to adreses numurs ir maināms adrešu 

numuru secības dēļ. 

Būvvalde informē, ka adrese Rucavas iela 27 tiks 

mainīta uz adresi Rucavas iela 32. 

Personas izteiktais viedoklis ir daļēji ņemams vērā. 

13. 0100 082 0050 Čuguna 

iela 27 

Neatbalsta 

iespējamo adreses 

maiņu. 

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 21. punktu, 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru 

piešķir saistībā ar tuvāko ielu, no kuras attiecīgajā 

daļā var nokļūt. Konkrētajā gadījumā tuvākā iela, 

no kuras var piekļūt adresācijas objektam, ir 

Nīgrandes iela, tāpēc atbilstoši noteikumiem adresi 

plānots mainīt no Čuguna ielas uz Nīgrandes ielu. 

Personas izteiktais viedoklis ir noraidāms kā 

nepamatots. 

14. 0100 075 0024, Jaunmoku Persona raksta, ka Dokumentu juridiskā spēka likuma 4. panta pirmajā 
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0100 075 0024 002 iela 22 īpašumam 

Jaunmoku ielā 22 

mainīšot adresi uz 

Jaunmoku iela 

22A. Norāda, ka 

šis īpašums 

Straubergiem un 

viņu 

mantiniekiem 

pieder kopš 

1700.g. (esot 

vecie dokumenti). 

Daļu zemes pēc 

atdalīšanas esot 

pārdevuši LX 

grupai 

(M.Apsītim), kuri 

tur esot uzcēluši 

veikalu 

„Komforts”. Daļa 

pārdotās zemes 

atrodoties starp 

mājām Jaunmoku 

20 un 22, un šajā 

starpā Apsītis 

būvēšot māju. 

Persona iesaka, ka 

paredzamajai 

jaunbūvei varētu 

piešķirt numuru 

20A, lai nebūtu 

jāmaina 

Jaunmoku ielas 

22 adrese. 

Norāda, ka 

īpašuma platība ir 

3196 m
2
, tāpēc 

nākotnē to plānots 

dalīt, tad 

atdalītajam 

gabalam varētu 

piešķirt adresi ar 

numuru 22A. 

Norāda, ka ir 

vieni no 

vecākajiem 

pamatiedzīvotājie

m, tādēļ lūdz 

pretimnākšanu. 

daļā ir noteikts, ka dokumentā jāiekļauj dokumenta 

autora nosaukumu, dokumenta datumu un parakstu.  

Ņemot vērā, ka iesniegtā anketa nav parakstīta, tai 

nav juridiskā spēka un Būvvalde nevar pārbaudīt un 

noskaidrot personas tiesības izteikties par anketā 

minēto adresācijas objektu. Līdz ar iepriekš minēto, 

personas izteiktais viedoklis nav vērtējams un ir 

noraidāms kā nepamatots. 

15. 0100 075 0024, 

0100 075 0024 002 

Jaunmoku 

iela 22 

Persona uzskata, 

ka īpašumam 

Jaunmoku ielā 22 

jaunā adrese būšot 

Jaunmoku iela 

22A. Starp mājām 

Jaunmoku 20 un 

22 esot brīvs 

zemes gabals, 

kurš piederot LX 

grupai – 

M.Apsītim. Šajā 

gabalā celšot 

jaunu dzīvojamo 

Izskatot īpašnieces izteikto viedokli, Būvvalde 

secina, ka publiskajā apspriešanā nodota tikai 

adreses maiņa no Jaunmoku iela 22 un Jaunmoku 

iela 22A ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 075 0024 004, lai novērstu iespējamo adrešu 

atkārtošanos. Vadoties pēc personas izteiktā 

viedokļa, ir secināms, ka persona uzskata, ka visām 

ēkām un zemes vienībai paredzēta adreses maiņa, 

kas neatbilst publiskās apspriešanas mērķim, jo 

iespējamā adreses maiņa ir plānota tikai vienai ēkai. 

Ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 075 0024 002 un 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

0100 075 0024 adrese netiks mainīta. 

Personas norādītā informācija par vēsturiskajiem 
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māju un tai būšot 

respondentes 

adreses numurs 

22. Persona 

norāda, ka šai 

jaunbūvei varētu 

piešķirt adresi 

Jaunmoku iela 

20A, tad 

respondentei 

adrese nebūtu 

jāmaina. Uzsver, 

ka ir šeit 

pamatiedzīvotāja 

kopš 1700.g. (esot 

dokumenti). 

Norāda, ka 

īpašuma platība ir 

3196 m
2
, un 

nākotnē to vēlas 

sadalīt, tad 

atdalītajam 

gabalam varētu 

piešķirt adresi ar 

numuru 22A. 

apstākļiem nevar kalpot par pamatu adresācijas 

pārvērtēšanai, jo to neparedz neviens ārējais 

normatīvais akts. 

Personas norādītie apsvērumi par plāniem nākotnē 

veikt zemes vienības sadali liecina par 

nepieciešamību novērtēt potenciālo adresācijas 

objektu skaitu un rezervēt adreses numurus. Tāpat 

arī personas sniegtā informācija par ēkas 

funkcionālo ekspluatāciju ietekmē plānoto adreses 

maiņu. Ņemot vērā to, ka ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 075 0024 004 šobrīd nav pilnībā 

rekonstruēta, un īpašniece norāda, ka ēkā netiek 

veikta atsevišķa saimnieciskā darbība, tad adrešu 

piešķiršana konkrētajiem adresācijas objektiem tiks 

veikta vienlaicīgi ar ēkas nodošanu ekspluatācijā. 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 9.1. apakšpunkta 

prasībām līdz ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 075 0024 004 tiks mainīta funkcija ir 

pieļaujama adreses Jaunmoku iela 22 atkārtošanās 

ēku funkcionālās saistības dēļ. Būvvalde atzīst 

personas sniegto viedokli par pamatotu un vērā 

ņemamu, attiecīgi plānoto adreses maiņu neveiks. 

16. 0100 075 0024, 

0100 075 0024 004 

Jaunmoku 

iela 22 

Norāda, ka 

atsevišķas adreses 

piešķiršana nav 

nepieciešama, jo 

ēkā netiek plānota 

atsevišķas 

saimnieciskās 

darbības veikšana. 

17. 0100 099 0034, 

0100 099 0034 001 

Mūku-

purva iela 

24 

Norāda, ka 

iebraukšana ir no 

Mūkupurva ielas 

un ēka atrodas 5 

m attālumā no 

ielas. 

Latvijas 

Republikas 

likumdošana 

neparedzot 

vēsturiskas ielas 

posma nosaukuma 

maiņu. 

Esot kļūdains RD 

lēmums Nr. 3678 

(13.05.2008.) 

5.punkts par 

jaunizveidotajām 

ielām: Kārklu, 

Kauleņu, Kazeņu, 

Kosas, Ķērpju, 

Lakšu, Māllēpju, 

Mīkleņu, 

Skābeņu, 

Staignāja, 

Staipekņu. Ielas 

nepastāvot dabā 

un neesot būvju. 

Kļūdas esot 

jāatzīst un 

Civillikuma 994. pantā ir noteikts, ka par 

nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, 

kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. 

Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

tiesas zemesgrāmatu nodalījumam Nr.19540 

īpašuma tiesības uz īpašumu, kurā ietilpst 

adresācijas objekti, kuriem paredzēta adreses 

maiņa, pieder citām personām. 

Tāpat arī atbilstoši Civillikuma 927. pantam ir 

noteikts, ka īpašums ir pilnīgas varas tiesība par 

lietu, t.i., tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās 

visus iespējamos labumus, ar to rīkoties, līdz ar ko 

vienīgi īpašniekam ir tiesības izteikt viedokli par 

sev piederošo objektu. Personai, kura nav attiecīgā 

objekta īpašnieks, nepiemīt tiesības pārstāvēt 

īpašnieka viedokli, izņemot, ja īpašnieks personu ir 

īpaši pilnvarojis. Būvvaldes rīcībā nav attiecīgs 

pilnvarojums.  

No minētā ir secināms, ka personas izteiktais 

viedoklis ir noraidāms un nav vērtējams konkrētā 

procesa ietvaros. Turklāt ēka atrodas tiešā Kārklu 

ielas tuvumā un personas sniegtā informācija 

neatbilst patiesajiem lietas apstākļiem. 
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jāizlabo esošajās 

kartēs, savādāk 

tiekot maldināta 

sabiedrība un 

operatīvie 

dienesti. 

Neesot 

pamatojuma 

vēsturiska 

gruntsgabala un 

ēkas maiņai. Kopš 

1939.g. Rīgas 

pilsētas 

gruntsgabalu un 

ielu saraksta un 

kartēm. 

Esot jāmaina 

adrese būvei ar 

adresi Gramzdas 

iela 118, kura 

atrodas pretējā 

ielas pusē, uz 

adresi Mūkupurva 

iela 24. Arī šī 

kļūda esot jālabo. 

Tiekot pārkāpts 

Satversmes VIII 

nod. 115.pants 

„Cilvēka 

pamattiesības”. 

18. 0100 099 0032, 

0100 599 0067, 

0100 099 0032 001 

Mūku-

purva iela 

22 

Norāda, ka ir 

iebraukšana no 

Mūkupurva ielas 

un ēka atrodas 5 

m attālumā no 

ielas. 

Latvijas 

Republikas 

likumdošana 

neparedzot 

vēsturiskas ielas 

posma nosaukuma 

maiņu. 

Neesot 

pamatojuma 

vēsturiska 

gruntsgabala un 

ēkas maiņai. 

Tiekot pārkāpts 

Satversmes VIII 

nod. 115.pants 

„Cilvēka 

pamattiesības”. 

Izvērtējot personas izteikto viedokli un esošo 

situāciju, secināts, ka Mūkupurva ielas 22  ēka ar 

kadastra apzīmējumu 0100 099 0032 001 atrodas 

aptuveni 340 m attālumā no Mūkupurva ielas. 

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 21. punktu, 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru 

piešķir saistībā ar tuvāko ielu, no kuras attiecīgajā 

daļā var nokļūt. Konkrētajā gadījumā tuvākā iela, 

no kuras var piekļūt adresācijas objektam, ir Kārklu 

iela, tāpēc atbilstoši noteikumiem adresi plānots 

mainīt no Mūkupurva ielas uz Kārklu ielu. 

Tāpat arī adreses maiņa neietekmē cilvēka 

pamattiesības un, mainot adresi, netiek pārkāpts LR 

Satversmes 115.pants, kas paredz valstij aizsargāt 

ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Adreses 

maiņa neietekmē vides stāvokli un to nepasliktina. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 20. 

punktam dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var piešķirt nosaukumus ielām, parkiem un 

laukumiem, kā arī pārdēvēt tos. Tāpat arī atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 7.punktā noteiktajam 

jaunveidojamai ielai pašvaldības dome piešķir 

nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, 

detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu. No 

minētā ir viennozīmīgi secināms, ka pašvaldībai ir 

tiesības mainīt ielu nosaukumus. Attiecīgi 

pašvaldībai ir arī pienākums veikt adrešu maiņu 

(Adresācijas noteikumu 8., 11., 21. punkts). 

19. 0100 099 0033, 

0100 099 0033 001 

Sieksātes 

iela 1 

Norāda, ka 

iebraukšana ir no 

Mūkupurva ielas. 

Izskatot īpašnieces izteikto viedokli, Būvvalde 

secina, ka publiskajā apspriešanā nav nodota adrese 

Sieksātes iela 1 ēkai ar kadastra apzīmējumu 
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Latvijas 

Republikas 

likumdošana 

neparedzot 

vēsturiskas ielas 

posma nosaukuma 

maiņu. 

Esot kļūdains RD 

lēmums Nr. 3678 

(13.05.2008.) 

5.punkts par 

jaunizveidotajām 

ielām: Kārklu, 

Kauleņu, Kazeņu, 

Kosas, Ķērpju, 

Lakšu, Māllēpju, 

Mīkleņu, 

Skābeņu, 

Staignāja, 

Staipekņu. Ielas 

nepastāvot dabā 

un neesot būvju. 

Kļūdas esot 

jāatzīst un 

jāizlabo esošajās 

kartēs, savādāk 

tiekot maldināta 

sabiedrība un 

operatīvie 

dienesti. 

Tiekot pārkāpts 

Satversmes VIII 

nod. 115.pants 

„Cilvēka 

pamattiesības”. 

Neesot pamata 

mainīt 

gruntsgabalu 

numerāciju un 

grupas. 

0100 099 0033 001, adresi mainīt nav plānots. 

Būvvalde paskaidro, ka kadastra apzīmējums, 

kadastra numurs un grupas numurs netiek mainīts. 

Tāpat arī adreses maiņa neietekmē cilvēka 

pamattiesības un, mainot adresi, netiek pārkāpts LR 

Satversmes 115.pants, kas paredz valstij aizsargāt 

ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Adreses 

maiņa neietekmē vides stāvokli un to nepasliktina. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 20. 

punktam dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var piešķirt nosaukumus ielām, parkiem un 

laukumiem, kā arī pārdēvēt tos. Tāpat arī atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 7.punktā noteiktajam 

jaunveidojamai ielai pašvaldības dome piešķir 

nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, 

detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu. No 

minētā ir viennozīmīgi secināms, ka pašvaldībai ir 

tiesības mainīt ielu nosaukumus. Attiecīgi 

pašvaldībai ir arī pienākums veikt adrešu maiņu 

(Adresācijas noteikumu 8., 11., 21. punkts). 

 

20. 0100 075 0484 Astras iela 

10 

Norāda, ka būs 2 

adreses vienai 

mājai. 

Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

tiesas zemesgrāmatu nodalījumam Nr.26078 

īpašuma tiesības uz īpašumu, kurā ietilpst 

adresācijas objekti, kuriem paredzēta adreses 

maiņa, pieder citām personām. 

Tāpat arī atbilstoši Civillikuma 927. pantam ir 

noteikts, ka īpašums ir pilnīgas varas tiesība par 

lietu, t.i., tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās 

visus iespējamos labumus, ar to rīkoties, līdz ar ko 

vienīgi īpašniekam ir tiesības izteikt viedokli par 

sev piederošo objektu. Personai, kura nav attiecīgā 

objekta īpašnieks, nepiemīt tiesības pārstāvēt 

īpašnieka viedokli, izņemot, ja īpašnieks personu ir 

īpaši pilnvarojis. Būvvaldes rīcībā nav attiecīgs 

pilnvarojums.  

Būvvalde secina, ka SIA „Brīvais Mustangs” nav 

īpašuma Astras iela 10 (kadastra numurs 

0100 075 0484) īpašnieks, un tā izteiktais viedoklis 

šajā gadījumā nav vērtējams. 

SIA „Brīvais Mustangs” pieder blakus īpašums 

Astras iela 10A (kadastra numurs 01000750611), 

kam adresi mainīt nav plānots. 

 

21. Nav norādīts Astras iela 

10 

Norāda, ka uz 

zemes gabala 

Astras iela 10 

atrodas viena 

dzīvojamā māja, 

kuru no viena 

īpašnieka ir 

iegādājušies trīs 

atsevišķas 

personas 

domājamās daļās. 

Katrs no šiem 

īpašniekiem esot 

uz savas mājas 

daļas patvaļīgi 

uzstādījis savu 

adreses plāksnīti: 

10/1; 10/2 un 

10/3. 

Mājai esot viena 
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izbrauktuve uz 

Astras ielu. Kas 

tur ir sabūvēts, 

piebūvēts un 

pārtaisīts, tas lai 

esot uz pašu 

īpašnieku 

sirdsapziņas. 

Uzskata, ka 

piešķirt vēl kādu 

mistisku adresi 

vienai mājai, lai 

radītu jucekli ielas 

numerācijā, nav 

pamata, tad būtu 

jābūt „trīs 

adresēm uz vienu 

māju”, vai tikai 

vienai pašlaik 

esošai adresei – 

Astras iela 10. 

Pielikumā 

pievienots zemes 

plāns ar dzīvokļu 

izvietojumu 

Astras ielā 10. 

22. 0100 081 0390 Jūrkalnes 

iela 55 

Šobrīd esot 

izsludināta 

publiskā 

apspriešana 

adrešu maiņai 

virknei Rīgas 

īpašumu, tajā 

skaitā iesnieguma 

iesniedzēju 

īpašumam 

Jūrkalnes ielā 55, 

Rīgā. Pēc Rīgas 

pilsētas būvvaldes 

mājaslapā 

atrodamās 

informācijas, esot 

paredzēts īpašuma 

adresi mainīt uz 

Apūzes ielu 43. 

Vēlas norādīt 

sekojošus 

aspektus: 

Lai arī formāli 

varot atrast 

iemeslus, lai 

mainītu adresi 

īpašumam, jo 

šobrīd patiešām 

iebraukšana tajā 

tiekot nodrošināta 

no Apūzes ielas, 

tomēr uzskata, ka 

ne mazāk svarīgs 

ir īpašuma 

vēsturiskais 

atrašanās un 

adreses aspekts – 

Būvvaldes ieskatā personas norādītie apsvērumi 

nevar kalpot par iemeslu adreses maiņas 

neveikšanai, jo tie nekādi nav saistīti ar adreses 

piešķiršanas procesu. Vadoties no lietas 

faktiskajiem apstākļiem, ir konstatējams, ka 

piekļuve pie zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 0100 081 0390 un uz tās esošajām 

ēkām ir iespējama vienīgi no Apuzes ielas. 

Norādītais apstāklis par to, ka ēka atrodas 

krustojumā, arī neatbilst patiesajiem lietas 

apstākļiem, jo Jūrkalnes ielas un Apuzes ielas 

krustojuma tiešā tuvumā atrodas zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 0100 081 2026, kas pieder 

citai personai, un adreses izvēles iespēja ar piesaisti 

abām minētajām ielām ir iespējama vienīgi 

respondenta īpašuma robežojošajai zemes vienībai. 

Tāpat arī norādītie apsvērumi par dzīvojamās ēkas 

vecumu un vēsturisko piekļuvi pie tās nevar kalpot 

par pamatu adreses nemainīšanai, jo normatīvo aktu 

prasības nenosaka Būvvaldei pienākumu, risinot 

adresācijas jautājumus, izvērtēt vēsturiskos 

aspektus, turpretī Adresācijas noteikumi skaidri un 

nepārprotami 21.punktā paredz adreses numura 

piešķiršanu saistībā ar adresācijas objektam tuvāko 

ielu, no kuras pie tā ir organizējama piekļuve. Tāpat 

arī Būvvaldei, pieņemot lēmumu, ir pienākums 

konstatēt esošos lietas faktiskos un tiesiskos 

apstākļus un pieņemt tiesiski pamatotu lēmumu, 

lēmums vai iestādes bezdarbība nedrīkst nonāk 

pretrunā ar spēkā esošām tiesību normām. 

Atbilstoši iepriekš minētajam, Būvvaldes ieskatā 

personas izteiktais viedoklis ir noraidāms kā 

nepamatots. 
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dzīvojamā ēka 

esot vairāk kā 100 

gadus veca, ar 

savu vēsturi un 

adresi. Īpašums 

atrodoties 

Jūrkalnes un 

Apūzes ielas 

krustojumā, un 

iebraukšana tajā 

agrāk esot 

notikusi tikai no 

Jūrkalnes ielas 

puses. 

Uzskata, ka šajā 

gadījumā adreses 

maiņa nevis 

sekmēs īpašuma 

atrašanu un 

korespondences 

saņemšanu 

īpašumā, bet tieši 

pretēji – izraisīs 

vairāk 

nesaprašanu un 

domstarpību šajā 

sakarā. 

Ņemot vērā 

teikto, lūdz: 

Nekustamajam 

īpašumam 

Jūrkalnes ielā 55, 

Rīgā, saglabāt 

esošo adresi 

Jūrkalnes iela 55, 

Rīga. 

23. Nav norādīts  Zentenes 

iela 27 / 

Vīksnes 

iela 29A 

Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā 

nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts. 

24. Nav norādīts Zentenes 

iela 27 / 

Vīksnes 

iela 29A 

Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā 

nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts. 

25. Nav norādīts Zentenes 

iela 27 / 

Vīksnes 

iela 29A 

Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā 

nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts. 

26. 0100 903 5071 Vīksnes 

iela 29A 

Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā 

nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts. 

27. Nav norādīts Zentenes 

iela 27 / 

Vīksnes 

iela 29A 

Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā 

nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts. 

28. Nav norādīts Zentenes 

iela 27 / 

Vīksnes 

iela 29A 

Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā 

nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts. 

29. Nav norādīts Zentenes 

iela 27 / 

Vīksnes 

iela 29A 

Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā 

nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts. 
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30. Nav norādīts Nav 

norādīta 

Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā 

nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts. 

31. Nav norādīts Zentenes 

iela 27 / 

Vīksnes 

iela 29A 

Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā 

nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts. 

32. Nav norādīts Zentenes 

iela 27 

Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā 

nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts. 

33. Nav norādīts Zentenes 

iela 27 

Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā 

nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts. 

34. Nav norādīts Zentenes 

iela 27 

Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā 

nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts. 

35. Nav norādīts Vīksnes 

iela 29A 

Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā 

nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts. 

36. Nav norādīts Zentenes 

iela 14 

Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

Izteiktais viedoklis nav par publiskajā apspriešanā 

nodotajām adresēm un tādēļ netiek izskatīts. 

Vadītājs /Parakstīts/ I. Vircavs 

Freimantāls 67012863 


