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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 

17.07.2015. Nr. BV-15-9706-nd 

Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums 
zemes vienību un ēku adrešu maiņai un 
piešķiršanai Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, 
Šampētera un Zasulauka 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 
Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, Šampētera un Zasulauka apkaimē tika rīkota no 
18.05.2015. līdz 18.06.2015., pamatojoties uz Būvvaldes lēmumu Nr. BV-15-107-ls 
(publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2015. gada 18.maijā, Nr. 95 (5413)). Publiskās 
apspriešanas sanāksme notika 2015. gada 3.jūnijā. Publiskās apspriešanas laikā tika 
saņemtas viens simts sešdesmit septiņas aptaujas anketas un divdesmit septiņi iesniegumi. 

Adresācijas sistēmas normatīvais regulējums noteikts ar Ministru kabineta 03.11.2009. 
noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas 
noteikumi). 

Publiskajā apspriešanā izteikto viedokļu apkopojums 

1.tabula 

Nr.
p.k. 

Adresācijas objekta 
kadastra 

apzīmējums 

Esošā 
adrese 

Respondenta 
viedoklis par 
adreses maiņu 

Būvvaldes viedoklis par adreses maiņu 

1 

0100 062 2037 003, 
0100 062 2037, 

0100 062 2037 002, 
0100 062 2037 005, 
0100 062 2037 011 

Matrožu 
iela 7 

Neatbalsta 
adresācijas maiņu. 

Respondents 
norāda, ka 

administratīvā ēka 
(0100 062 2037 
003),  darbnīca 
(0100 062 2037 
002) un garāža 
(0100 062 2037 

005) ir savienotas 
savā starpā un 

lūdz tām piešķirt 
vienu adresi – 

Matrožu iela 12. 
Respondents 

Atbilstoši Valsts kadastra informācijas 
sistēmas datiem administratīvā ēka 
(0100 062 2037 003),  darbnīca (0100 
062 2037 002) un garāža (0100 062 
2037 005) ir trīs pastāvīgas ēkas. 
Garāža (0100 062 2037 005) nav 
savienota ar administratīvo ēku (0100 
062 2037 003) un darbnīcu (0100 062 
2037 002), jo tā atrodas uz ziemeļiem 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
0100 062 2037. 
Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu 
atkārtošanos, Būvvalde veiks adreses 
maiņu darbnīcai (0100 062 2037 002)  
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norāda, ka ēkas 
atrodas zonā, kur 

nākotnē ir 
paredzēts būvēt 
ceļu, līdz ar to 

adrešu maiņa nav 
vajadzīga. Ēkās 

esošās telpas tiek 
izīrētas vairākām 
firmām un adrešu 
maiņa nopietni 

ietekmēs to 
darbību un 
apgrūtinās 
sadarbību. 

 

no Matrožu iela 7 uz Matrožu iela 12 
k-1,  garāžai (0100 062 2037 005) 
no Matrožu iela 7 uz Matrožu iela 12 
k-2 un administratīvai ēkai (0100 062 
2037 003) no Matrožu iela 7 uz 
Matrožu iela 12. 
Daļa no ēkām, kurām maina adresi 
atrodas ielas sarkanajās līnijās, taču tās 
ir adresācijas objekti, kuriem atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem 
nepieciešams piešķirt adresi. 
Gadījumā, ja ēka tiks nojauktas tiks 
likvidēta arī tās adrese. 
Adreses maiņa būtiski neietekmēs 
uzņēmējdarbību, jo gan ar veco, gan ar 
jauno adresi persona var nodarboties ar 
uzņēmējdarbību, adreses maiņa 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. Ņemot vērā 
augstāk minēto personas izteiktie 
argumenti nevar ietekmēt pieņemamo 
lēmumu un personas viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots. 

2 
0100 076 0105 002, 

0100 076 0105 
Volguntes 

iela 30 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka 

adresācijas maiņa 
skar kopīpašumu, 

kas sastāv no 
zemes, divām 
dzīvojamajām 
ēkām, kā arī 
saimniecības 
ēkas. Īpašumā 
deklarēti divi 
pensionāri ar 
invaliditāti. 

Adresācijas maiņa 

Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu 
atkārtošanos, Būvvalde veiks adreses 
maiņu dzīvojamajai mājai (0100 076 
0105 002)  no Volguntes iela 30 uz 
Volguntes iela 30A, bet dzīvojamajai 
mājai (0100 076 0105 001) adrese 
netiks mainīta. Adresācijas maiņas 
procesā tiks sakārtotas kopīpašumā 
ietilpstošo ēku adreses, bet šis process 
neietekmē kopīpašuma un 
kopīpašnieku tiesības. Adreses maiņas 
rezultātā deklarētā dzīves vietas adrese 
tiek aktualizēta automātiski bez 
personas starpniecības datu apmaiņas 
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ietekmēs 
finansiāli (nespēja 

veikt 
maksājumus). 

rezultātā starp valsts nozīmes 
reģistriem. 
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, piemēram, 
adreses numura zīmēs izgatavošanas 
un uzstādīšanas izmaksas, nekustamā 
īpašuma nodoklis, kas ir jāapmaksā 
katru gadu, līdz ar to secināms, ka 
personas viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots. 

3 
0100 081 0311 001, 

0100 081 0311 
Volguntes 

iela 90 
Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

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

4 
0100 064 0108 002, 
0100 064 0108 003 

Gregora 
iela 19 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka adrese 
Gregora iela 19 ir 
trīs ēkām, kurām 

ir kopīgs pagalms, 
vieni vārti, 

iebraucamais ceļš, 
pastkastīte. Mājas 
kurām paredzētas 
adreses Gregora 

iela 21 un 
Gregora iela 23 
nav apdzīvotas. 
Adresē Gregora 

iela 19 dzīvo 
viena ģimene un 
arī līdz brīdim, 
kad bija daudz 

iedzīvotāji 
problēmas ar 

adresāciju nebija. 

Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu 
atkārtošanos, Būvvalde veiks adreses 
maiņu dzīvojamajai mājai (0100 064 
0108 002)  no Gregora iela 19 uz 
Gregora iela 21, dzīvojamajai ēkai 
(0100 064 0108 003) no Gregora iela 
19 uz Gregora iela 23, bet 
dzīvojamajai mājai (0100 064 0108 
001) adrese netiks mainīta. Būvvalde 
norāda, ka adrese netiks mainīta tai 
dzīvojamajai mājai, kurā pēc anketā 
sniegtās informācijas dzīvo 
respondents. Būvvaldes ieskatā ārējā 
normatīvajā aktā noteiktas tiesību 
normas izpilde ir pietiekošs pamats, lai 
veiktu adrešu maiņu. Ņemot vērā 
augstāk minēto personas izteiktie 
argumenti nevar ietekmēt pieņemamo 
lēmumu un personas viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots.  

5 0100 994 6869 
Nometņu 
iela 49 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka 

piebraukšana 
mājai ir no 

Nometņu ielas un 
vairāk kā 70% no 

dzīvokļiem 
atrodas uz 

Nometņu ielas. 
Visos 

dokumentos, kas 
saistīti ar 

respondenta un 
viņa bērnu datiem 
ir norādīta adrese 
Nometņu iela 49. 

Respondents 
raksta daudz 

vēstules arī uz 
ārzemēm un tas 
adrese maiņas 

Atbilstoši valsts adrešu reģistra datiem 
Nometņu ielā 49 atrodas divas  
bloķētas dzīvojamās mājas  (uzbūvētas 
viena otrai blakus), līdz ar to 
respondenta viedoklis, ka 70% no 
dzīvokļiem atrodas uz Nometņu iela ir 
nepareizs. Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu 
atkārtošanos dzīvojamajai mājai (0100 
057 0080 002) tiek mainīta adrese 
saistībā ar tuvāko ielu no Nometņu iela 
49 uz Lapu iela 7. 
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 dzīvesvietas adrese, tad 
saziņas pārtraukums nav iespējams. 
Privātajā sarakstē personai ir 
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gadījumā radīs 
neērtības. 

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. Ņemot vērā augstāk minēto 
personas izteiktie argumenti nevar 
ietekmēt pieņemamo lēmumu un 
personas viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots.  

6 
0100 049 0053 001, 
0100 049 0053 002 

Kl īveru 
iela 1 

Adresācijas maiņu 
atbalsta. 

Respondents 
norāda, ka būs 

vieglāka 
korespondences 

piegāde, 
iespējams būs 

jāmaina juridiskā 
adrese 

uzņēmumam, kā 
arī būs 

jādeklarējas pa 
jaunam. 

Komersantiem Uzņēmumu reģistrā 
adreses nomaiņa ir jāveic pašiem, taču 
valsts nodeva – ja adrese reģistrā tiek 
mainīta, atsaucoties uz būvvaldes 
lēmumu, nav jāmaksā. 
Adreses maiņas rezultātā deklarētā 
dzīves vietas adrese tiek aktualizēta 
automātiski bez personas starpniecības 
datu apmaiņas rezultātā starp valsts 
nozīmes reģistriem. Personas viedoklis 
ir ņemts vērā. 
 

7 0100 056 0066 
Ventspils 
iela 17 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka 
operatīvais 

transports no 
Meteoru ielas 
nevarēs atrast 

māju un 
piebraukt. 

Meteoru iela ir 
šaura un tajā ir 
daudz mašīnu. 
Iebraucamie 

automātiskie vārti 
un ieejas vārtiņi ar 
izbruģētu ceļu ir 
līdz fasādei no 
Ventspils ielas. 
Respondents 
ierosina mājai 
piešķirt adresi 

Ventspils iela 17. 
Adrese maiņa 
radīs neērtības 
cilvēkiem, kas 
meklēs jauno 

adresi, jo reālā 
piebraukšana ir no 

Ventspils ielas.  
Ventspils iela 

adresē ir 
labskanīgāka kā 
Meteoru iela. 

Dzīvojamā māja ar kadastra 
apzīmējumu 0100 056 0066 006 
atrodas krustojumā starp Ventspils ielu 
un Meteora ielu. Piekļuve pie 
dzīvojamās mājas ir nodrošināta gan 
no Meteora ielas, gan Ventspils ielas. 
Izbrauktuve no zemes vienības, uz 
kuras atrodas dzīvojamā māja, tiek 
nodrošināta no Ventspils ielas, līdz ar 
to dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 056 0066 006 tiks 
piešķirta adrese Ventspils iela 17A. 
Personas viedoklis ir ņemts vērā. 
 

8 0100 061 0151 Balasta Adresācijas maiņu Būvvalde nevar piekrist izteiktajam 
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dambis 13 
un Balasta 
dambis 11 

neatbalsta. 
Respondents 
norāda, ka 

piešķirot Balasta 
dambī 1 ēku 

adresēm klāt k-1, 
k-2 vai k-3 netiek 
risināta problēma, 
bet tiek radīts vēl 
lielāks bardaks. 
Alternatīva – 
mainīt ielas 

nosaukumu uz 
Āgenskalna gatve 
vai arī saglabāt 

esošo numerāciju. 
Tiks sarežģīts 

sarakstes process, 
orientēšanās un 
adreses atrašana. 

viedoklim, ka adresācijas maiņa radīs 
problēmas. Veicot adresācijas maiņu 
Balasta dambī tiks panākts, ka adreses 
tiks piešķirtas augošā secībā un 
neatkārtosies, izpildot Adresācijas 
noteikumu 6.1. apakšpunkta prasības, 
kā arī nodrošinot vieglāku adresācijas 
objekta atrašanu dabā un orientēšanos 
ielā. Būvvaldes ieskatā ārējā 
normatīvajā aktā noteiktas tiesību 
normas izpilde ir pietiekošs pamats, lai 
veiktu adrešu maiņu. Ņemot vērā 
augstāk minēto personas izteiktie 
argumenti nevar ietekmēt pieņemamo 
lēmumu un personas viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots. 

9 0100 061 0243 
Balasta 

dambis 13 

Respondents 
sniedz 

priekšlikumu 
kuģu piestātnei – 
administrācijai 
piešķirt adresi 

Balasta dambis 1, 
kā arī norāda, ka 
informēs savus 

klientus par 
adreses maiņu. 

Atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem 
adrese Balsta dambis 1 šobrīd jau ir 
piešķirta ēkai, taču adrešu sakārtošanas 
projekta ietvaros šai ēkai tiks piešķirta 
cita adrese. Tā kā respondents 
informēs savus klientus par adreses 
maiņu un tas uzņēmumam neradīs 
papildus neērtības, tad kuģu piestātnei 
– administrācijai un zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu tiks mainīta 
adrese no Balasta dambis 13 uz 
Balasta dambis 1. Personas viedoklis ir 
ņemts vērā. 

10 0100 057 0063 
Eduarda 

Smiļģa iela 
37/39 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka zemes 

īpašuma 
vēsturiskā adrese 
uz 1940.gadu bija 
Dārtas ielā. Tagad 
Eduarda Smiļģa 

iela 37/39, 
ietverot blakus 
esošo grunti. 

Padomju laikos 
trīs gruntsgabali 
tika apvienoti ar 

vienu adresi 
Dārtas iela 37/39 
(Eduarda Smiļģa 

iela 37/39). Netiks 
ievērota 

vēsturiskā 
numerācija. 

Ierosina 57.grupas 
63.gruntij piešķirt 

adresi Eduarda 
Smiļģa  iela 37, 

57.grupas 
64.gruntij piešķirt 

adresi Eduarda 
Smiļģa  iela 39 un 

Būvvalde norāda, ka   
muzejam (0100 057 0063 001) un 
zemes vienībai (0100 057 0063) tiks 
piešķirta adrese Eduarda Smiļģa  iela 
37, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 0100 057 0064 jau ir 
adrese Eduarda Smiļģa  iela 39, bet 
zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 057 0065 tiks 
piešķirta adrese Eduarda Smiļģa iela 
41, līdz ar to tiks atjaunota pastāvējusī 
adresācija, kas nodrošinās adresācijas 
objekta adrešu numuru lietošanu bez 
papildus burtiem un loģiskā secībā. 
Personas viedoklis ir ņemts vērā. 
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57.grupas 
65.gruntij piešķirt 

adresi Eduarda 
Smiļģa  iela 41. 

11 Nav norādīts 

Mārupes 
iela 51 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka adreses 

maiņa radīs 
neērtības un 

liekas izmaksas. 

Būvvalde atkārtoti vērtējot lietas 
faktiskos apstākļus kopsakarībā ar 
tiesisko regulējumu atzīst par būtisku 
apstākli, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā 
ēka atrodas iekšpagalmā un ir samērā 
tālu no Mārupes ielas. Būvvalde 
secina, ka šobrīd mainot dzīvojamās 
mājas adreses numuru, lai tiktu 
nodrošināta pareiza numuru secība, 
tāpat netiks garantēta ēkas 
viennozīmīga atrašana apvidū.  
Ēkas viennozīmīgu atrašanu apvidū un 
nepārprotami efektīvu adresāciju 
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
iekšpagalmā nodrošinātu vienīgi jaunu 
ielu 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. 
Gadījumā, ja Būvvalde šobrīd veiktu 
adrešu maiņu ēkām, lai nodrošinātu 
ēkām pareizu numuru secību, tad 
iedzīvotājiem adrešu maiņa tiktu 
veikta divas reizes, kas nav labvēlīgi 
iedzīvotājiem, līdz ar to Būvvalde 
saskata sabiedrības ieguvumu šobrīd 
nemainot ēkas adreses numuru no 
Mārupes ielas 51 uz Mārupes ielas 
35A. 
Būvvalde atzīst par tiesiski 
pamatojumu iespēju ēkām adreses 
maiņu atlikt līdz brīdim, kad minētajā 
teritorijā būs iespējams ieviest efektīvu 
adresāciju.  
Personu izteiktais viedoklis ir 
atzīstams par nepamatotu un 
noraidāms, taču ēkas adreses maiņa ir 
veicama vēlāk. 
 
 

12 Nav norādīts 
Adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

13 Nav norādīts 
Adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

14 Nav norādīts 
Adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

15 Nav norādīts 
Adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

16 Nav norādīts 
Adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

17 Nav norādīts 
Adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
18 

0100 056 2024 001, 
0100 056 2024 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 
Norāda, ka 

adreses maiņa 
neuzlabos 

numerācijas 
secību, jo 

mikrorajonā 
vēsturiski ir 
izveidojusies 

perimetrāla māju 
numerācija ar 
Nr.49 un 51 
centrā, tādēļ 
ideāla adrešu 

secība Mārupes 
ielas galā nav 
sasniedzama. 

Adrese 51.numura 
aizvietošana ar 

35A tikai sarežģīs 
situāciju, izraisīs 

kļūdas un 
pārpratumus 

saistībā ar esošo 
daudzdzīvokļu 

māju adresi 
Mārupes iela 35. 

Esošā adrese 
pilnībā atbilst 
Adresācijas 
noteikumu II 

daļas 6.punktam. 
Savukārt, III daļas 
19. un 20.punkts 
nosaka numuru 

piešķiršanu nevis 
6.punktam 

atbilstošo adrešu 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
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56 maiņu. Adrese 
maiņas rezultātā 
iedzīvotājiem 

nāksies tērēt savu 
laiku un naudu 

dažādu 
dokumentu 

pārformēšanai. 
Iedzīvotājiem, 

kuriem 
uzņēmuma 

juridiskā adrese ir 
dzīvesvietā 

nāksies pašiem 
maksāt par jauno 
zīmogu, veidlapu, 

vizītkaršu u.c. 
aksesuāru 

izgatavošanu. 
Adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Respondents 
norāda, esošā 

adrese nav 
pretrunā ar 
Adresācijas 

noteikumiem. 
Adresācijas maiņa 

neuzlabos, bet 
sarežģīs situāciju. 

Numura 51 
aizvietošana ar 

35A izraisīs 
kļūdas un 

pārpratumus 
saistībā ar esošo 

mājas adresi 
Mārupes iela 35. 
Laika un naudas 
tērēšana dažādu 
formalitāšu un 

līgumu 
pārformēšanai, 

datu aktualizācijas 
pārbaudēm 

dažādos reģistros 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

64 

65 
0100 056 2025 001, 

0100 056 2025 

Mārupes 
iela 49 

 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 
Norāda, ka 

adreses maiņa 
neuzlabos 

numerācijas 
secību, jo 

mikrorajonā 
vēsturiski ir 
izveidojusies 

perimetrāla māju 
numerācija ar 
Nr.49 un 51 
centrā, tādēļ 
ideāla adrešu 
secība nav 

sasniedzama. 

Būvvalde atkārtoti vērtējot lietas 
faktiskos apstākļus kopsakarībā ar 
tiesisko regulējumu atzīst par būtisku 
apstākli, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā 
ēka atrodas iekšpagalmā un ir samērā 
tālu no Mārupes ielas. Būvvalde 
secina, ka šobrīd mainot dzīvojamās 
mājas adreses numuru, lai tiktu 
nodrošināta pareiza numuru secība, 
tāpat netiks garantēta ēkas 
viennozīmīga atrašana apvidū.  
Ēkas viennozīmīgu atrašanu apvidū un 
nepārprotami efektīvu adresāciju 
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
iekšpagalmā nodrošinātu vienīgi jaunu 
ielu piešķiršana iekšpagalmā 
izbūvētajām ielām. Attiecīgi pastāvot 
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Adrese 49.numura 
aizvietošana ar 

37A tikai sarežģīs 
situāciju, izraisīs 

kļūdas un 
pārpratumus 

saistībā ar esošo 
daudzdzīvokļu 

māju adresi 
Mārupes iela 37. 

Esošā adrese 
pilnībā atbilst 
Adresācijas 
noteikumu II 

daļas 6.punktam. 
Savukārt, III daļas 
19. un 20.punkts 
nosaka numuru 

piešķiršanu nevis 
6.punktam 

atbilstošo adrešu 
maiņu. Adrese 

maiņas rezultātā 
iedzīvotājiem 

nāksies tērēt savu 
laiku un naudu 

dažādu 
dokumentu 

pārformēšanai. 
Iedzīvotājiem, 

kuriem 
uzņēmuma 

juridiskā adrese ir 
dzīvesvietā 

nāksies pašiem 
maksāt par jauno 
zīmogu, veidlapu, 

vizītkaršu u.c. 
aksesuāru 

izgatavošanu. 

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. 
Gadījumā, ja Būvvalde šobrīd veiktu 
adrešu maiņu ēkām, lai nodrošinātu 
ēkām pareizu numuru secību, tad 
iedzīvotājiem adrešu maiņa tiktu 
veikta divas reizes, kas nav labvēlīgi 
iedzīvotājiem, līdz ar to Būvvalde 
saskata sabiedrības ieguvumu šobrīd 
nemainot ēkas adreses numuru no 
Mārupes ielas 49 uz Mārupes ielas 
37A. 
Būvvalde atzīst par tiesiski 
pamatojumu iespēju ēkām adreses 
maiņu atlikt līdz brīdim, kad minētajā 
teritorijā būs iespējams ieviest efektīvu 
adresāciju.  
Personu izteiktais viedoklis ir 
atzīstams par nepamatotu un 
noraidāms, taču ēkas adreses maiņa ir 
veicama vēlāk. 

 

66 Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, esošā 

adrese nav 
pretrunā ar 
Adresācijas 

noteikumiem. 
Adresācijas maiņa 

neuzlabos, bet 
sarežģīs situāciju. 

Numura 49 
aizvietošana ar 

37A izraisīs 
kļūdas un 

pārpratumus 
saistībā ar esošo 

mājas adresi 
Mārupes iela 37. 
Laika un naudas 
tērēšana dažādu 
formalitāšu un 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
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88 līgumu 
pārformēšanai, 

datu aktualizācijas 
pārbaudēm 

dažādos reģistros. 

89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 

120 0100 059 0164 002 
Ļermontov

a iela 4 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka 
adresācijas 

sakārtošanas 
procesā 

Ļermotova iela 
labajā pusē 
veidosies 

numerācija 4A, 
4B, 4, 4C, 6, 8. 
Respondents 

sniedz 
priekšlikumu 
ēkām adresē 

Ļermontova iela 
4A piešķirt 

numurus 2 un 4, 
bet ēkām 

Ļermontova ielā 4 
– numurus 4 un 

4A. 

Būvvalde uzskata, ka respondenta 
priekšlikums uzlabotu adresāciju 
Ļermontova ielā, taču Būvvalde nav 
saņēmusi viedokli no blakus esošo 
dzīvojamo māju īpašniekiem par šādu 
adresācijas maiņu. Būvvalde norāda, 
ka adreses maiņu būs iespējams veikt 
arī pēc adrešu sakārtošanas projekta, ja 
attiecīgo ēku īpašnieki vērsīsies 
Būvvaldē ar iesniegumu. 
Tā kā atbilstoši Adresācijas noteikumu 
6.1. apakšpunkts adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, tad lai tiktu skartas 
pēc iespējas mazāk personu intereses 
un tiktu ievēroti Adresācijas 
noteikumi, tad Būvvalde dzīvojamajai 
mājai ar kadastra apzīmējumu (0100 
059 0164 002) piešķirs adresi 
Ļermontova iela 4C, bet dzīvojamajai 
mājai ar kadastra apzīmējumu (0100 
059 0165 002) piešķirs adresi 
Ļermontova iela 4B. 
Ņemot vērā augstāk minēto personas 
viedoklis ir atzīstams par pamatotu, 
taču netiek ņemts vērā. 

121 
0100 049 0031 001, 
0100 049 0031 002, 
0100 049 0031 003 

Raņķa 
dambis 1 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka visas 

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 
21. punktu, pilsētu un ciemu teritoriju 
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai 
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir 
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uzņēmuma 
mārketinga 

aktivitātes piecu 
gadu garumā ir 

saistītas ar 
konkrētas vietas 
popularizēšanu. 

Pateicoties 
neskaitāmām 

dizaina un 
mākslas izstādēm 

sabiedrība šo 
vietu ir sākusi 

asociēt ar 
konkrēto adresi 
Raņķa dambis 1. 
Adreses maiņas 
gadījumā tiks 
zaudēta vietas 

atpazīstamība, ir 
jāinvestē jaunā 

mārketinga 
kampaņā, ir 

jāpārdrukā visi 
materiāli, bukleti, 

katalogi, 
vizītkartes, jāveic 

izmaiņas visos 
uzņēmuma un tā 

partneru 
mājaslapās, jāveic 

izmaiņas citos 
sociālajos 
medijos. 

saistībā ar tuvāko ielu, no kuras 
attiecīgajā daļā var nokļūt. Konkrētajā 
gadījumā tuvākā iela, no kuras var 
piekļūt adresācijas objektam, ir 
Uzvaras bulvāris, tāpēc atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem adresi 
plānots mainīt no Raņķa dambis uz 
Uzvaras bulvāris.  
Adreses maiņa būtiski neietekmēs 
uzņēmējdarbību, jo gan ar veco, gan ar 
jauno adresi persona var nodarboties ar 
uzņēmējdarbību, adreses maiņa 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. 
Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu 
nodalījumam Nr.6902 īpašuma tiesības 
uz īpašumu, kurā ietilpst adresācijas 
objekti, kuriem paredzēta adreses 
maiņa, pieder citai personai. Tāpat arī 
atbilstoši Civillikuma 927. pantam ir 
noteikts, ka īpašums ir pilnīgas varas 
tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un 
lietot to, iegūt no tās visus iespējamos 
labumus, ar to rīkoties, līdz ar ko 
vienīgi īpašniekam ir tiesības izteikt 
viedokli par sev piederošo objektu. 
Personai, kura nav attiecīgā objekta 
īpašnieks, nepiemīt tiesības pārstāvēt 
īpašnieka viedokli, izņemot, ja 
īpašnieks personu ir īpaši pilnvarojis. 
Būvvaldes rīcībā nav attiecīgs 
pilnvarojums un līdz ar to secināms, ka 
personas viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots.  

122 
0100 056 2010, 

0100 056 2010 001 
Mārupes 
iela 19 

Respondenti 
norāda, ka 

dzīvojamai mājai 
(0100 056 2010 

Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu 
nodalījumam Nr.19988 īpašuma 
tiesības uz īpašumu, kurā ietilpst 
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001) un zemes 
vienībai (0100 

056 2010) plānots 
piešķirt adresi 

Mārupes iela 25, 
kas nebūtu 

pareizi, pieļaujot 
jau sākotnēji 

radīto kļūdu – gan 
dzīvojamajai 
mājai, gan 
uzņēmuma 

piederošajam 
nekustamajam 
īpašumam 

piešķirot vienādu 
adresi Mārupes 

iela 19. 
Respondenti lūdz 

mainīt 
dzīvojamajai 

mājai Mārupes 
ielā 19 (Mārupes 
iela 25) adresi. 

adresācijas objekti, kuriem paredzēta 
adreses maiņa, pieder citai personai. 
Tāpat arī atbilstoši Civillikuma 927. 
pantam ir noteikts, ka īpašums ir 
pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i., 
tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās 
visus iespējamos labumus, ar to 
rīkoties, līdz ar ko vienīgi īpašniekam 
ir tiesības izteikt viedokli par sev 
piederošo objektu. Personai, kura nav 
attiecīgā objekta īpašnieks, nepiemīt 
tiesības pārstāvēt īpašnieka viedokli, 
izņemot, ja īpašnieks personu ir īpaši 
pilnvarojis. Būvvaldes rīcībā nav 
attiecīgs pilnvarojums.  
Būvvalde norāda, ka Adrešu 
sakārtošanas projekta ietvaros adreses 
tiks sakārtotas tā, lai  atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts adreses ēkām 
neatkārtoties, līdz ar to blakus esošajai 
zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 056 0402 uz tās 
esošajiem adresācijas objektiem tiks 
mainītas adreses. Personas viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots. 

123 0100 056 0046 003 
Mārupes 

iela 1 

Respondents 
kategoriski iebilst 
par adrese maiņu 
ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 
056 0043 003, 
kurā atrodas 
Labklājības 

ministrijas Valsts 
sociālās 

apdrošināšanas 
aģentūras Rīgas 

pilsētas Zemgales 
reģionālā nodaļa. 

Respondents 
norāda, ka ikdienu 

iestādi apmeklē 
liels klientu 

daudzums, adrese 
norādīta daudzos 
informatīvajos 

materiālos, 
kompleksa 
labojumu 

veikšana visos 
informatīvajos 
materiālos nav 

iespējama. 

Būvvalde paskaidro, ka adrese no 
Mārupes iela 1 uz Mārupes iela 1B tiks 
mainīta administratīvajai ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 056 0043 
003 (ēka pagalmā). Ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 056 0043 001 
(administratīvā ēka), kurā atrodas 
Labklājības ministrijas Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras Rīgas 
pilsētas Zemgales reģionālā nodaļa tiks 
saglabāta esošā adrese Mārupes iela 1, 
līdz ar to personas viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots. 
 

124 0100 060 0120 003 
Al īses iela 
3 un Alīses 

iela 3B 

Respondents vēlas 
noskaidrot, kurai 
ēkai tiek mainīta 
adrese uz Alīses 

iela 3B, lūdz 
sniegt informāciju 

par adreses 
maiņas sekām un 
adreses maiņas 

Adrese no Alīses iela 3 uz Alīses iela 
3B tiks mainīta administratīvajai ēkai ( 
0100 060 0120 003). 
Lēmums par adreses maiņu tiks 
pieņemts un publicēts Latvijas 
Republikas oficiālajā laikrakstā 
Latvijas vēstnesis orientējoši šā gada 
17.jūlij ā. Lēmums tiks publicēta  arī 
Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv 
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plānoto termiņu, 
kā arī informēt 

par darbībām un 
dokumentiem, kas 

nepieciešami 
sakarā ar adreses 

maiņu. 

sadaļās Aktualitātes un Adresācijas 
sakārtošanas projekts. 
Pēc adreses maiņas ēkas īpašniekam 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs 
mēnešu laikā nepieciešams uzstādīt 
ēkas numura zīmes. Kārtība ēkas 
numuru zīmju izgatavošanai un 
uzstādīšanai ir noteikta ar Rīgas domes 
22.10.2013. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 62 „Par ielu un laukumu 
nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu 
numura zīmju un virziena rādītāju uz 
infrastruktūras, kultūras vai tūrisma 
objektiem izvietošanas kārtību Rīgas 
pilsētā”. 
Ja ēkā, kurai tiek mainīta adrese ir 
reģistrēta komercdarbība vai cita 
saimnieciskā darbība un normatīvie 
akti paredz informēt iestādes par 
adreses maiņu, tad atbildīgajām 
personām ir jāveic darbības, kas 
saistītas ar juridiskās adreses 
precizēšanu. 
Personas viedoklis ir ņemts vērā. 

125 0100 065 0104 
Sēlpils iela 

2 

Respondenti lūdz 
noteikt jaunas 
adreses ēkām 

Sēlpils ielā 2B un 
Sēlpils ielā 2C, jo 
šīm mājām nav 
nekāda sakara ar 

pagājušā gadsimta 
30.gados celto 

māju Sēlpils ielā 
2. Respondenti 

lūdz nemainīt ēkai 
adresi no Slokas 

iela 69B uz 
Sēlpils iela 2D, kā 
arī uzstādīt ielas 
nosaukuma zīmi 

vēsturiskās Sēlpils 
ielas un tās 
turpinājuma 
krustpunktā 

(iepretim Donoru 
centram) ar norādi 

iebraukšana uz 
Sēlpils ielu 1 un 
Sēlpils ielu 2. 

Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu 
nodalījumiem Nr.15317, Nr.15138 un 
Nr.100000158931 īpašuma tiesības uz 
īpašumiem, 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 norāda, lai izvairītos no 
iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās 
ēkas numuru papildina ar latviešu 
alfabēta lielo burtu, līdz ar to adrese 
Sēlpils iela 2D, Sēlpils iela 2B un 
Sēlpils iela 2C ir pastāvīgi adresācijas 
objekti. 
Sēlpils iela sastāv no divām 
savienotām daļām – Sēlpils ielas un tā 
atzara, kas vēsturiski ir bijis Sēlpils 
ielas sākums, līdz ar to Sēlpils ielas 
atzars ir pārsaukts par Veco Sēlpils 
ielu. Adresācija tiks pārskatīta 
atbilstoši jaunajam ielas nosaukumam.  
Būvvalde norāda, ka adresācijas 
sakārtošanas projekta ietvaros 
izpilddirekcija izvērtēs ielas 
nosaukuma zīmes uzstādīšanas uz 
norāžu staba nepieciešamību 
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vēsturiskās Sēlpils ielas un tās 
turpinājuma krustpunktā (iepretim 
Donoru centram) atbilstoši Rīgas 
domes 22.10.2013. saistošajiem 
noteikumiem Nr. 62 „Par ielu un 
laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu 
grupu numura zīmju un virziena 
rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai 
tūrisma objektiem izvietošanas kārtību 
Rīgas pilsētā”. 
Ņemot vērā augstāk minēto secināms, 
ka  personu viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots. 

126 

0100 059 2006 001, 
0100 559 0024, 

0100 059 004 6002, 
0100 059 004 6003, 
0100 059 0321 001, 

0100 559 0047 

Kalnciema 
iela 28, 

Kalnciema 
iela 30, 
Kapseļu 
iela 9, 

Kapseļu 
iela 11 

Respondenti 
izsaka 

priekšlikumu 
dzīvojamajai 

mājai (0100 059 
2006 001) piešķirt 
adresi Kalnciema 
iela 28A, garāžas 
ēkai (0100 559 
0024) piešķirt 

adresi Kalnciema 
iela 28B, 

administratīvajai 
ēkai (0100 

059 004 6002) 
piešķirt adresi 
Kalnciema iela 
30A, ratnīcai 

(0100 059 004 
6003) piešķirt 

adresi Kalnciema 
iela 30B, vides 
mācību centram 
un poligrāfijas 

bāzei (0100 059 
0321 001) piešķirt 

adresi Kapseļu 
iela 9, 

dzīvojamajai 
mājai (0100 059 

0047 001) piešķirt 
adresi Kapseļu 

iela 11. 

Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties. Ņemot vērā 
Adresācijas noteikumu prasības un 
respondentu viedokli dzīvojamajai 
mājai Kalnciema ielā 28 tiks piešķirta 
adrese Kalnciema iela 28A, garāžas 
ēkai Kalnciema ielā 28 tiks piešķirta 
adrese Kalnciema iela 28B, 
administratīvajai ēkai Kalnciema ielā 
30 tiks piešķirta adrese Kalnciema iela 
30A, ratnīcai Kalnciema ielā 30 tiks 
piešķirta adrese Kalnciema iela 30B. 
Būvvalde uzskata, ka respondenta 
priekšlikums Vides mācību centram un 
poligrāfijas bāzei mainīt adrese no 
Kapseļu iela 11 uz Kapseļu iela 9 un 
dzīvojamajai mājai adrese no Kapseļu 
iela 9 uz Kapseļu iela 11 ir pamatots 
un uzlabotu adresāciju Kapseļu ielā, 
taču Būvvalde nav saņēmusi viedokli 
no Kapseļu ielas 9 īpašniekiem. 
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 19.1. 
un 20.1.apakšpunktam vides mācību 
centram un poligrāfijas bāzei (kadastra 
apzīmējums 0100 059 032 1001) tiks 
mainīta atdresē no Kapseļu iela 11 uz 
Kapseļu iela 7B, līdz ar to personu 
viedoklis ir ņemts vērā daļēji. 
 

127 
0100 056 0144, 

0100 056 0144 002 
Mārupes 

iela 9 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondenti 
norāda, ka 

īpašums atrodas 
Āgenskalna 
vēsturiskajā 

apbūvē ar adresi 
Mārupes iela 9. 
Uz zemesgabala 

atrodas divas 
dzīvojamās mājas 

un divas 
saimniecības 
ēkas. Ēkas ir 
savstarpēji 
saistītas ar 

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. Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu 
atkārtošanos, Būvvalde veiks adreses 
maiņu dzīvojamajai mājai (0100 056 
0144 002)  no Mārupes iela 9 uz 
Ventspils iela 13B. Adrese tiek 
piešķirta saskaņā ar Adresācijas 
noteikumu 21. punktu, kas nosaka, ka 
pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir 
ielas, apbūvei paredzētai zemes 
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kopējām 
inženierkomunikā

cijām un abas 
dzīvojamās ēkas 

lieto abas 
saimniecības ēkas 

un kopējo 
pagalmu. 

Piešķirot vienai 
ēkai adresi 

Ventspils iela 13B 
(kā arī 

saimniecības 
ēkām un zemes 

gabalam) 
dominējošā 

piecstāvu ēka 
Mārupes ielā 9 

tiek „atstāta” bez 
zemesgabala un 
piekļūšanas – 
respektīvi tai 

jābrauc caur citu 
adresi. Tas ir 

stipri maldinoši 
un sarežģī 
īpašuma 

lietošanas kārtību 
un iespējamo 
reālo sadali. 

Ventspils ielas 
nosaukums ir 
maldinošs. 

Sarežģī īpašuma 
tiesības, 

apsaimniekošanu 
un lietošanu. 
Respondenti 
ierosina ēkai 

Mārupes ielā 9 
saglabāt adresē 

ielas nosaukumu 
Mārupes iela , 
piešķirot tai 

numuru 9A vai 9 
k-2. 

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 
Ventspils iela, tāpēc atbilstoši 
noteikumiem adresi plānots mainīt no 
Mārupes ielas uz Ventspils ielu. 
Būvvalde norāda, ka adreses maiņa 
neietekmē ēkām piegulošā 
zemesgabala apsaimniekošanu un ēku 
uzturēšanai nepieciešamo palīgēku 
izmantošanu, tāpat tā nerada šķēršļus 
piekļūšanai pie ēkas. 
Novērtējot personu sniegto viedokli 
kopskatā ar lietas faktiskajiem un 
tiesiskajiem apstākļiem, ir secināms, 
ka personu viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots. 

128 

0100 076 0501 001 
Zasulauka 

iela 18 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondenti 
norāda, ka mājā ir 
12 dzīvokļi, bet 
blakus mājā ir 7 
dzīvokļi. Ņemot 
vērā to, mazāku 

skaitu iedzīvotāju 
tiesiskās un 
likumiskās 

intereses tiks 
skartas, ja adrese 
tiktu mainīta ēkai 

ar kadastra 
apzīmējumu 0100 

076 0501 002.  

Atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem 
šobrīd adrese Zasulauka iela 18 ir 
divām dzīvojamajām mājām ar 
kadastra apzīmējumiem 0100 076 
0501 002 un 0100 076 050 1001. 
Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties. 
Tā kā mazāks dzīvokļu skaits ir 
dzīvojamai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 076 0501 002, tad 
adrese no Zasulauka iela 18 uz 
Zasulauka iela 18A tiks mainīta šai 
mājai, jo adrešu maiņa sagādās 
neērtības  mazākam personu lokam. 
Personu viedoklis ir ņemts vērā. 

129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 

137 
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138 0100 059 003 5002 
Kapseļu 
iela 7 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondenti 
norāda, ka esošā 
adresē Kapseļu 

iela 7 ir mājai ar it 
kā diviem 
korpusiem 

(01000590035001 
un 

01000590035002, 
kuri, faktiski, ir 

uzbūvēti kā viena 
māja ar 

caurbrauktuvi. 
Mājai ir kopīgs 

atbalsts uz zemes; 
ar kopīgu jumtu, 
zem kura viens 

zem otra atrodas 
abu korpusu 

dzīvokļi ar kopīgu 
apkures sistēmu. 
Mājai ir viens 

kopīgs 
zemesgabals. 

Māja (abi 
korpusi) tiek 

apsaimniekota kā 
viena māja, un to 

ir iespējams 
apsaimniekot tikai 
kā vienu kopīgu 
māju. Lai vienu 
korpusu atdalītu 
no otra, ir jāveic 

ievērojamas 
juridiskas 

formalitātes 
(atbalsta tiesības; 
jānosaka korpusu 
robežas; atbildība; 
apsaimniekošana 
un daudzas citas). 

Gadījumā jā 
kādreiz kāds kaut 
ko tādu darītu, tad 

noformēt 
atsevišķas adreses 

priekš katra 
korpusa būtu 

tīrais sīkums, kad 
to arī varētu darīt. 

Jaunas adreses 
piešķiršana radītu 

neērtības un 
papildus 

izdevumus 
iedzīvotājiem. 
Tādēļ lūdzu 

saglabāt esošo 
adresi Kapseļu 
iela 7 abiem 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas datiem 
uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 0100 059 0035 atrodas 
divas dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumiem 0100 059 0035 002 un 
0100 059 0035 001.  
Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, līdz ar to 
dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 059 0035 002 tiks 
mainīta adrese no Kapseļu iela 7 uz 
Kapseļu iela 7A. 
Būvvalde norāda, ka adresācijas maiņa 
nerada šķēršļus abas dzīvojamās mājas 
apsaimniekot. 
Ņemot vērā augstāk minēto personas 
izteiktie argumenti nevar ietekmēt 
pieņemamo lēmumu un personas 
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.  



16 

formāliem mājas 
korpusiem. 

139 0100 059 005 1003 
Meža iela 

4 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka 

darbnīca ir cieši 
pieguļoša namam 

Meža ielā 4 
(1000580171001). 

Darbnīca ir 
funkcionāli 

saistīta ar namu 
Meža ielā 4 un 
nepieciešama 

nama 
apsaimniekošanai. 
Darbnīcu izmanto 
tikai santehniķis, 
elektriķis, kā arī 

citi nama 
apsaimniekošanā 

iesaistītie 
darbinieki. 

Jaunas adreses 
piešķiršana 

neatbilst Ministru 
kabineta 

noteikumu 
Nr.1269 

"Adresācijas 
sistēmas 

noteikumi" 
10.punktam. 

Jaunas adreses 
piešķiršana radītu 
tikai nevajadzīgas 

problēmas, jo 
Meža ielas 

apsaimniekojošo 
personālu vienmēr 
meklē Meža ielas 

4 pagalma 
vienstāvu 
palīgēkā 

(darbnīcā), bet ne 
no Auces ielas, 

kur ir tikai 
aizslēgti vārti un 
gājēju nokļūšana 
līdz darbnīcai ir 
tikai caur Meža 
ielas 4 namu. 

Būvvalde norāda, ka darbnīcas 
(01000580171003) lietošanas veids 
rūpnieciskās ražošanas ēkā. Būvvalde 
norāda, ka rūpnieciskā ražošanas ēka 
nevar būt funkcionāli saistīta ar 
administratīvo ēku (apzīmējumu 0100 
058 0171 001), jo administratīvās ēkas 
funkciju veikšanai nav nepieciešama 
rūpnieciskā ražošanas ēka. 
 Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu 
nodalījumam Nr.7251 īpašuma tiesības 
uz īpašumiem, kurā ietilpst adresācijas 
objekti, kuriem paredzēta adreses 
maiņa, pieder citai personai. Tāpat arī 
atbilstoši Civillikuma 927. pantam ir 
noteikts, ka īpašums ir pilnīgas varas 
tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un 
lietot to, iegūt no tās visus iespējamos 
labumus, ar to rīkoties, līdz ar ko 
vienīgi īpašniekam ir tiesības izteikt 
viedokli par sev piederošo objektu. 
Personai, kura nav attiecīgā objekta 
īpašnieks, nepiemīt tiesības pārstāvēt 
īpašnieka viedokli, izņemot, ja 
īpašnieks personu ir īpaši pilnvarojis. 
Būvvaldes rīcībā nav attiecīgs 
pilnvarojums. 
Ņemot vērā augstāk minēto secināms, 
ka personu viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots, jo ēku likumīga 
ekspluatācija ir veicama vienīgi 
atbilstoši ēkas noteiktajai funkcijai. 
 

140 
0100 058 0175 001, 
0100 058 0175 002, 
0100 058 0175 003 

Meža iela 
4 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka 

īpašumā ir trīs 
ēkas ar kadastra 

numuriem 
0100 058 0175 

001, 
0100 058 0175 

Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu 
atkārtošanos, Būvvalde veiks adreses 
maiņu darbnīcām (0100 058 0175 001, 
0100 058 0175 002, 0100 058 0175 
003).  Adreses tiks piešķirtas saskaņā 
ar Adresācijas noteikumu 21. punktu, 
kas nosaka, ka pilsētu un ciemu 
teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei 
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002, 
0100 058 0175 

003. 
Šīs ēkas ir 

ražošanas ēku 
komplekss, kas 
pieder vienam 
īpašniekam un 
vienai adresei. 
Respondents 

norāda, ka nav 
racionāli piešķirt 

katrai ēkai 
numuru, likt 
plāksnītes  ar 

adresi uz katras 
ražošanas ēkas 

(darbnīcas). 
Uzņēmuma 

identifikācija 
notiks pēc pirmās 

adreses. 
Galvenā ēka, kas 
atrodas uz Auces 

ielas, ir ēka ar 
kadastra numuru 
0100 058 0175 

002, kurai 
respondents 

piekrīt mainīt 
adresi uz Auces 
iela 12. Divas 
citas ēkas ar 

kadastra 
numuriem 0100 
058 0175 001 un 
0100 058 0175 

003 atrodas 
pagalmā, uz 
Auces ielas 

neatrodas un arī 
var piešķirt adresi 

Auces iela 12. 

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 Auces iela. Līdz ar to darbnīcai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 058 0175 
001 tiks piešķirta adrese Auces iela 18, 
darbnīcai ar kadastra apzīmējumu 
0100 058 0175 002 tiks piešķirta 
adrese Auces iela 12, darbnīcai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 058 0175 
003 tiks piešķirta adrese Auces iela 20.  
Tā kā adresācijas objekti ir visas trīs 
darbnīcas, tad Būvvaldes ieskatā ārējā 
normatīvajā aktā noteiktas tiesību 
normas izpilde ir pietiekošs pamats, lai 
veiktu adrešu maiņu, līdz ar to 
personas viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots. 
 

141 0100 059 0051 003 
Nometņu 
iela 23 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka ēka ir 
daudzdzīvokļu 

nams, kurā visiem 
7 dzīvokļiem ir 

noslēgti īres 
līgumi, komunālo 

pakalpojumu 
sniegšanas līgumi. 
Šī ēka ir vienota 

nekustamā 
īpašuma Nometņu 

ielā 23 korpuss 
Nr.3. Visam 
īpašumam ir 

vienota dzīvokļu 
numerācija. 

Īpašums atrodas 

Saskaņā ar Valsts adrešu reģistra 
datiem adrese Nometņu iela 23 ir trīs 
dzīvojamajām mājām. Adresācijas 
noteikumu 6.1. apakšpunkts nosaka, ka 
adreses ēkām nedrīkst atkārtoties, lai 
novērstu adrešu atkārtošanos Būvvalde 
saskaņā ar Adresācijas noteikumu 
21. punktu, kas nosaka, ka pilsētu un 
ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 
apbūvei paredzētai zemes vienībai vai 
ēkai numuru piešķir saistībā ar tuvāko 
ielu, no kuras attiecīgajā daļā var 
nokļūt, dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 059 0051 001 
piešķirs  adresi Olgas iela 2A. 
Dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 059 0051 003 
piešķirs  adresi Nometņu iela 23, bet 
Dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 059 0051 002 
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Nometņu un 
Olgas ielu stūrī, 

tas ir labi 
pārredzams un 
sasniedzams, 
adreses maiņa 

nekādus 
uzlabojumus 

nesniegs. 

saglabās esošo adresi – Nometņu iela 
23. Būvvalde uzskata, ka Adresācijas 
noteikumu 6.1. apakšpunkta prasību 
izpilde nodrošinās vieglāku adresācijas 
objekta atrašanu dabā un orientēšanos 
ielā.  
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 
(piemēram, izīrē dzīvokļus), kuram ir 
veikta adreses maiņa pēc adreses 
maiņas, ir jālieto jaunā adrese, taču 
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu 
maiņu, ir jāsedz pašiem. 
Būvvaldes ieskatā ārējā normatīvajā 
aktā noteiktas tiesību normas izpilde ir 
pietiekošs pamats, lai veiktu adrešu 
maiņu. Ņemot vērā augstāk minēto 
personas izteiktie argumenti nevar 
ietekmēt pieņemamo lēmumu un 
personas viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots.  

142 
0100 056 0300 001 

008 
Saules 
aleja 6 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta.  

Saskaņā ar Valsts adrešu reģistra 
datiem adrese Saules aleja 6 ir divām 
dzīvojamajām mājām. Adresācijas 
noteikumu 6.1. apakšpunkts nosaka, ka 
adreses ēkām nedrīkst atkārtoties, lai 
novērstu adrešu atkārtošanos Būvvalde 
dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 056 0300 002 
saglabās esošo adresi Saules aleja 6, 
bet dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu  0100 056 0300 001 tiks 
piešķirta adrese Saules aleja 8, tā 
izpildot Adresācijas noteikumi 
19.1.apakšpunkta prasības, kas nosaka, 
ka ēku numurus piešķir no ielas 
sākuma augošā secībā virzienā no 
apdzīvotās vietas centra uz nomali, 
ielas kreisajā pusē piešķirot nepāra 
numurus, labajā pusē – pāra numurus. 
Ņemot vērā augstāk minēto personas 
izteiktie argumenti nevar ietekmēt 
pieņemamo lēmumu un personas 
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

143 
0100 057 006 1001, 
0100 057 006 1002 

0100 057 0061 

Eduarda 
Smiļģa iela 

33 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka 

nekustamais 
īpašums atrodas 
Eduarda Smiļģa 
33 un Lapu ielas 

krustojumā. 
Esošās adreses 

saglabāšana visam 
īpašumam 
kopumā ir 

Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu 
atkārtošanos, Būvvalde veiks adreses 
maiņu dzīvojamajai mājai (0100 057 
0061 002)  no Eduarda Smiļga iela 33 
uz Lapu iela 1B un dzīvojamajai mājai 
(0100 057 0061 001)  no Eduarda 
Smiļga iela 33 uz Amālijas iela 17. 
Adrese tiek piešķirta saskaņā ar 
Adresācijas noteikumu 21. punktu, kas 
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju 
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai 
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loģiska, pamatota 
un likumsakarīga. 

Jaunu adrešu 
piešķiršana ir 
pretēja labas 
pārvaldības 

principam, jo rada 
papildus 

administratīvo 
slogu, kas ir 
nelietderīgi, 
turklāt rada 

neattaisnotus 
izdevumus (t.sk. 

pašvaldībai, 
personām) 

pāradresācijas 
procesā (papildus 
izdevumi, kas ir 

neattaisnojami un 
lieki). 

Īpašnieka ieskatā 
noteikti 

saglabājamas 
adreses: 

01000570061001       
dzīvojamā ēka        

Eduarda Smiļģa 
iela 33 

01000570061             
zemes vienība        

Eduarda Smiļģa 
iela 33. 

Īpašnieka ieskatā 
pieļaujama 

adreses maiņa: 
01000570061002       

dzīvojamā ēka        
Lapu iela 1B. 
Jaunu adrešu 

piešķiršanā nav 
konstatējama 
administratīvā 
lietderība, jo  
īpašums šobrīd 

izvietots precīzi, 
konkrētas ielas 

numura (adreses) 
lokalizācija 
saprotama, 

sasniedzama un 
trešajām 
personām 

(pašvaldība, 
iedzīvotāji, dažādi 

pilsētas utml. 
dienesti) viegli 

uztverama. 
Jaunu adrešu 

piešķiršanai būtu 
jāsekmē 

vienkāršāka un 
saprotamāka 

zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir 
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras 
attiecīgajā daļā var nokļūt. Konkrētajā 
gadījumā tuvākā iela, no kuras var 
piekļūt pie dzīvojamās mājas ar 
kadastra apzīmējumu 0100 057 0061 
002 ir Lapu iela, bet  tuvākā iela, no 
kuras var piekļūt pie dzīvojamās mājas 
ar kadastra apzīmējumu 0100 057 
0061 001 ir Amālijas iela.  
Zemes vienībai tiek piešķirta tāda 
adrese kā uz tās uzbūvētajai pirmajai 
ēkai, līdz ar to zemes vienībai tiek 
piešķirta adrese Amālijas iela 17, jo  
dzīvojamā māja ar kadastra 
apzīmējumu 0100 057 0061 002 
nodota ekspluatācijā 1880.gadā, bet  
dzīvojamā māja ar kadastra 
apzīmējumu 0100 057 0061 001 – 
1860.gadā. 
Būvvalde norāda, ka izpildot 
Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkta prasības tiks nodrošināta 
vieglāka adresācijas objekta atrašana 
dabā un orientēšanās attiecīgajā ielā. 
Adresācijas noteikumos ir noteikti 
principi pēc kuriem tiek piešķirtas 
adreses, kas neietver respondenta 
norādītos vēstures un kultūras 
aspektus.  
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, kuram ir veikta adreses 
maiņa pēc adreses maiņas, ir jālieto 
jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas 
saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz 
pašiem. 
Būvvaldes ieskatā ārējā normatīvajā 
aktā noteiktas tiesību normas izpilde ir 
pietiekošs pamats, lai veiktu adrešu 
maiņu, līdz ar to personas viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots. 
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adrešu lietošana, 
cita starpā tai 

jābūt attaisnotai ar 
kādu leģitīmu 

mērķi. 
Piedāvātā adrešu 
maiņa neīsteno 
nekādu leģitīmu 

mērķi, tieši 
pretēji, rada 
sarežģītu un 
neizprotamu 

sajukumu 
vienkāršā īpašuma 
ēku izvietojumā. 
Jaunas adreses 

piešķiršana rada 
nepamatotu 

administratīvo 
slogu un ievieš 

papildus īpašuma 
lietošanas 

apgrūtinājumus 
īpašniekam. 

Jaunas adreses 
piešķiršana šim 
īpašumam (turklāt  

dalītas adreses 
vienam 

īpašumam) - ir 
pretēji vienotas 

adresācijas 
sistēmas 

ieviešanas 
principiem un 
lietderībai - 

minimāli tas būtu 
- padarīt 

saprotamāku 
sabiedrībai 

vienoto 
adresāciju. 
Īpašnieks, 

iegādājoties 
īpašumu, cita 

starpā pievērsa 
uzmanību adreses 

nosaukuma 
vēstures un 

kultūras 
aspektam, kas 

saistīts ar režisora 
Eduarda Smiļģa 

personību. 
Īpašnieka ieskatā 
esošā adrese "nes 

papildus 
pievienoto" 

kultūrvēsturisko 
vērtību. 

144 0100 062 0057 001 
Balasta 

dambis 60 

Respondents 
adresācijas maiņu 

atbalsta. 

Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu 
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atkārtošanos Būvvalde dzīvojamajai 
mājai ar kadastra apzīmējumu 0100 
062 0057 001 piešķirs adresi Ogļu iela 
1A. Personas viedoklis ir ņemts vērā. 

145 0100 059 0062 002 
Nometņu 
iela 41 

Respondents 
adresācijas maiņu 

atbalsta. 
Adresācijas 

maiņas ietekme 
būs minimāla, jo 
teritorija un no 
ielas pieejamā 

pastkaste 
pagaidām ir 
kopīga ar 

Nometņu ielas 41 
ēku. 

Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu 
atkārtošanos Būvvalde dzīvojamajai 
mājai ar kadastra apzīmējumu 0100 
059 0062 002 piešķirs adresi Tempļa 
iela 1. Personas viedoklis ir ņemts 
vērā. 

146 
0100 056 011 6004, 
0100 056 011 6002 

Liepājas 
iela 38 

Respondents 
adresācijas maiņu 
neatbalsta. Rīgas 

Sv. Alberta 
Romas Katoļu 
draudze ar tās 

teritoriju Liepājas 
ielā 38 ietver sevī 
baznīcas ēku un 
tai piederošas 
ēkas, kurās nav 
saimnieciskās 
darbības. Ēkas 

pieder pie 
juridiskās 

personas, kas ir 
augšminētā 

draudze. Ēkām 
paredzētās adrešu 
maiņa nepalīdzēs 

monolīti 
funkcionēt 

draudzei, bet to 
sadrumstalos. 

Saskaņā ar Valsts adrešu reģistra 
datiem adrese Liepājas iela 38 ir divām 
dzīvojamajām mājām un baznīcai.  
Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu 
atkārtošanos Būvvalde dzīvojamajai 
mājai ar kadastra apzīmējumu 0100 
056 0116 002 piešķirs adresi Zemaišu 
iela 2, bet dzīvojamajai mājai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 056 0116 
004 piešķirs adresi Zemaišu iela 2A, jo 
Adresācijas noteikumu 21. punkts 
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju 
daļās, kur ir ielas ēkai numuru piešķir 
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras 
attiecīgajā daļā var nokļūt. 
Būvvalde norāda, ka baznīca un abas 
dzīvojamās mājas nav funkcionāli 
saistītas ēkas, jo baznīcas ēkas 
funkciju veikšanai nav nepieciešama 
dzīvojamā māja kā obligāts 
priekšnosacījums un ēkas funkcijas 
nav saistāmas. 
Būvvaldes ieskatā ārējā normatīvajā 
aktā noteiktas tiesību normas izpilde ir 
pietiekošs pamats, lai veiktu adrešu 
maiņu. Ņemot vērā augstāk minēto 
personas izteiktie argumenti nevar 
ietekmēt pieņemamo lēmumu un 
personas viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots. 

147 

0100 060 0107 001 
Gregora 
iela 1 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta, jo 
nepieciešams 

veikt arī ēkas ar 
kadastra 

apzīmējumu 
01000600107001 
adreses maiņu uz 
Āgenskalna iela 

31A. 
Piebraukšana tiek 
organizēta tikai 
no Āgenskalna 

Būvvalde norāda, ka ēkas ar kadastra 
apzīmējumiem  0100 060 0107 001 un 
0100 060 0107 002 ir pastāvīgi 
adresācijas objekti un katram no tiem 
ir jābūt savai adresei. Adresācijas 
noteikumu 6.1. apakšpunkts nosaka, ka 
adreses ēkām nedrīkst atkārtoties, lai 
novērstu adrešu atkārtošanos Būvvalde 
dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 060 0107 001 
saglabās adresi Gregora iela 1, bet 
dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 060 0107 002 
piešķirs adresi Āgenskalana iela 31A, 

148 
149 

150 
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ielas, abām 
mājām ir viens 
kopējs nožogots 
pagalms, pasta 

kastītes ir 
izvietotas uz 

Āgenskalna ielas, 
kā arī abām 
mājām ir 

organizēta viena - 
vienota dzīvokļu 
īpašnieku 

apsaimniekošanas 
biedrība un ir 

kopēja komunālā 
saimniecība, kas 
dažādu adrešu 

gadījumā var būt 
traucēta. Tās ir 2 
daudzdzīvokļu 
mājas (kopā 11 
dzīvokļi), kuras 
atrodas uz viena 
zemesgabala, kas 

visiem ir 
kopīpašumā 
līdzīgi kā arī 

domājamās daļas 
no katras ēkas 
koplietošanas 
telpām. Abām 
ēkām ir kopīgas 

inženierkomunikā
cijas. Līdz ar to 

abām ēkām 
nepieciešama 

viena adrese, jo 
piekļuve abām 
ēkām ir pilnīgi 
vienāda - t.i. no 
Āgenskalna ielas. 

jo Adresācijas noteikumu 21. punkts 
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju 
daļās, kur ir ielas ēkai numuru piešķir 
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras 
attiecīgajā daļā var nokļūt. 
Būvvalde norāda, ka adreses maiņa 
vienai mājai nerada šķēršļus abu māju 
kopējai apsaimniekošanai.  
Būvvaldes ieskatā ārējā normatīvajā 
aktā noteiktas tiesību normas izpilde ir 
pietiekošs pamats, lai veiktu adrešu 
maiņu. Ņemot vērā augstāk minēto 
personu izteiktie argumenti nevar 
ietekmēt pieņemamo lēmumu un 
personu viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots. 

151 0100 913 7053 
Kapseļu 
iela 4D 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. Ja 
skatās Kapseļu 

ielas numerāciju 
no sākuma, tad 
pēc izmaiņām 

pāra numuru ielas 
puse sanāks tāda: 
2, 4, 4D, 4 k-2, 
4E, 4A, 4B, 4C, 
4F, 6B, 6A, 6, 8, 
utt. (tālāk tā kā 

būtu kārtība). Vai 
šī te burtu kārtība 
4.numura mājām 

ir loģiska?. 
Manuprāt, ja 

kārtot sistēmu, tad 
reizi pa visām 

reizēm var 
sakārtot no 

Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu 
nodalījumam Nr.19033 īpašuma 
tiesības uz īpašumiem, 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. 
Ņemot vērā augstāk minēto secināms, 
ka personu viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots. 
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sākuma līdz 
galam, nevis tikai 
sarežģīt visu vēl 

vairāk.  

 

152 

0100 061 0010 018 
Daugav-

grīvas iela 
31B 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Respondents 
norāda, ka 
īpašums, kas 

sastāv no zemes 
gabala 6437 kv.m. 

un 4 ēkām, 
respondentam 
pieder kopš 

2008.gada un ka 
nekustamajā 
īpašumā tiek 
īstenota pamata 
komercdarbība – 

biroju un 
noliktavu noma 
un ka šajā adresē 
atrodas vairāku 

citu saistīto 
uzņēmumu 

vadības birojs un 
juridiskā adrese. 

Respondents 
informē, ka 
kategoriski 

neatbalsta adreses 
maiņu, jo 

ēka Daugavgrīvas 
ielā 31B ir labi 

redzama no 
Daugavgrīvas iela 

puses un ļoti 
viegli pieejama, 
no Daugavgrīvas 

ielas puses ir 
izvietota un labi 

redzama reklāmas 
norāde, 

2. 7 gadu laikā, 
kopš respondents 

īsteno 
komercdarbību 
šajā adresē, nav 

saņemtas sūdzības 
no klientu vai citu 
personu puses par 

grūtībām atrast 
minēto adresi., 
jaunā adrese ar 

defisi „k-„ padara 
ēku par kaut kāda 

kompleksa vai 
korpusa daļu. 
Respondenta 
nekustamais 
īpašums ir 

patstāvīgs, viens 

Būvvaldes ieskatā norādītie apsvērumi 
nevar kalpot par iemeslu adreses 
maiņas neveikšanai. 
Adresācijas noteikumu 21. punkts 
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju 
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai 
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir 
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras 
attiecīgajā daļā var nokļūt. Vadoties no 
lietas faktiskajiem apstākļiem, ir 
konstatējams, ka piekļuve pie zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 
061 0010 un uz tās esošajām ēkām, tai 
skaitā pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 
0100 061 0010 018, ir iespējama no 
Daugavgrīvas ielas, kā arī no Ūdens 
ielas. Persona norāda, ka ēka ir labi 
redzama no Daugavgrīvas ielas puses 
un no tās ir viegli pieejama. Personas 
norādītie un faktiskie apstākļi nav 
pretrunā ar uz publisko apspriešanu 
nodoto adreses maiņu no 
Daugavgrīvas iela 31B un 
Daugavgrīvas iela 49 k-1. 
Adresācijas noteikumu 19.1. 
apakšpunkts nosaka, ka pilsētās un 
ciemos zemes vienību un ēku numurus 
piešķir no ielas sākuma augošā secībā 
virzienā no apdzīvotās vietas centra uz 
nomali. Tā kā adresācijas objekti ar 
adresi Daugavgrīvas iela 31B atrodas 
starp adresācijas objektiem ar adresēm 
Daugavgrīvas iela 45 un Daugavgrīvas 
iela 53, tad nepieciešama šo 
adresācijas objektu, tai skaitā ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 0100 061 0010 
018, adreses maiņa, lai nodrošinātu 
adrešu numuru augošu secību. 
Būvvalde vērš uzmanību uz to, ka 
personas īpašumā esošajām ražošanas 
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 0100 
061 0010 019 un 0100 061 0010 016 
arī ir plānota adreses maiņa no 
Daugavgrīvas iela 31B uz attiecīgi 
Daugavgrīvas iela 49 k-2 un 
Daugavgrīvas iela 49 k-3, lai adreses 
atbilstu Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunktam, kurš nosaka, ka 
administratīvajā teritorijā adrese 
nedrīkst atkārtoties. Tādējādi īpašumā 
esošajām trim ražošanas ēkām plānotas 
adreses Daugavgrīvas iela 49 k-1, 
Daugavgrīvas iela 49 k-2 un 
Daugavgrīvas iela 49 k-3. Adresācijas 
noteikumu 20.2. apakšpunkts nosaka, 
ka, lai izvairītos no iepriekš piešķirtu 
numuru atkārtošanās, zemes vienības 
un ēkas numuru papildina ar mazo 
burtu “k” un defisi, aiz defises norādot 

153 
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vesels īpašums un 
nav saistīts ar 
jebkādu citu 
īpašumu. Jaunā 
adrese var radīt 

maldīgu 
priekšstatu par 
īpašuma sastāvu, 

kā arī 
problemātisku 

atrašanu. 
Tāpat īpašniekiem 

(tostarp 260 
klientiem) tiek 

uzspiesti 
nesamērīgi lieli 
un nevajadzīgi 

finanšu izdevumi 
un 

administratīvais 
slogs, kas saistīts 

ar adreses 
nomaiņu 

publiskajos 
reģistros 

(Zemesgrāmatas, 
CSDD, 

Uzņēmumu 
Reģistrs), 
projektu 

dokumentācija, 
nodokļu 

administrācijā, 
mājas lapā, 
vizītkartēs, 
mārketinga 

materiālos, kases 
aparāta un kases 

sistēmas 
izmaiņas, jākoriģē 
līgumi ar vairāk 

kā 260 klientiem, 
u.c. Respondents 
norāda, ka tiks 

radīts haoss 
īpašuma atrašanā 

un 
korespondences 

saņemšanā. 
Adreses maiņa ir 

pretrunā ar 
principiem, kas 

nostiprināti 
administratīvajā 
procesā, proti, - 

samērīgums, 
lietderība, tiesiskā 

paļāvība un 
stabilitāte. 

korpusa numuru, tādējādi Būvvalde 
var veikt ēku adrešu numuru 
piešķiršanu, tos veidojot ar korpusu 
numerāciju. 
Saskaņā ar Adresācijas sistēmas 
noteikumu 34. punktu līdz adreses 
maiņai izdotie dokumenti (piemēram, 
zemesgrāmatu apliecības, zemes 
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 
kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese, 
joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 
veicama tikai tad, ja to vēlas pats 
dokumenta turētājs vai to pieprasa 
likums. Tāpat arī, ja personas ir 
noslēgušas savstarpējus līgumus un 
līguma nosacījumi paredz kādas 
informācijas maiņas gadījumā obligāti 
izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos, 
tad pusēm tas ir jādara, taču 
aizbildinājums par veicamajām 
darbībām nevar kalpot par šķērsli 
Būvvaldei izpildīt Ministru kabineta 
noteiktās prasības vienotas adresācijas 
sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā. 
Būvvalde paskaidro, ka pēc lēmuma 
par adreses piešķiršanu, maiņu, 
likvidēšanu vai precizēšanu piecu 
darba dienu laikā informācija tiks 
sniegta 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. 
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. Dokumentu 
maiņa, kas noteikta ar likumu, adreses 
maiņas rezultātā ir veicama likumā 
noteiktajā laikā.  
Novērtējot Administratīvā procesa 
likuma 8., 10. un 13. pantu prasības, 
Būvvalde secina, ka ar plānoto adrešu 
maiņu nepārkāpj Administratīvā 
procesa likumā noteiktos principus, jo 
pieņemot lēmumu Būvvalde izdod 
obligātu administratīvo aktu, kas 
atbilst normatīvo aktu prasībām. 
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 
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to nogādā adresātam. Sūtījuma izmērs 
un svars nepārsniedz šajā likumā un 
citos normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā 
iesaiņojuma norādīta sūtījuma 
saņēmēja adrese. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.392 Rīgā 2010.gada 
27.aprīlī (prot. Nr.21 14.§)”Noteikumi 
par kārtību, kādā adresāta un sūtītāja 
adrese norādāma uz pasta sūtījuma” 
(turpmāk – Pasta noteikumi) 2.2 
apakšpunktā ir noteikts, ka adresāta un 
sūtītāja adrese šo noteikumu izpratnē ir 
pasta sūtījuma adrese, kas ietver 
adresāta un sūtītāja adresi, kas saskaņā 
ar adresācijas sistēmas noteikumiem 
identificē adresāta un sūtītāja atrašanās 
vietu. Pasta noteikumu 13. punktā ir 
noteikts, ka adresi uz iekšzemes pasta 
sūtījuma raksta saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem, ievērojot 
adreses elementu rakstības atbilstību 
Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai 
adresei. 
Novērtējot sniegto viedokli kopskatā 
ar lietas faktiskajiem un tiesiskajiem 
apstākļiem, ir secināms, ka viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots, jo norādītie 
argumenti nevar ietekmēt adrešu 
maiņu. 

154 0100 058 0094 002 
Eduarda 

Smiļģa iela 
27 

Respondents 
adresācijas maiņu 
neatbalsta, jo tas 

nesamērīgi 
pārkāpj Satversmē 
garantētās tiesības 

un aizsargātās 
īpašuma tiesības. 

Lēmums par 
iespējamo adreses 
maiņu ievērojami 

aizskar arī citu 
mājā dzīvojošo 
personu tiesības. 

Dzīvojamās mājas 
Eduarda Smiļģa 

ielā 27 k-2, kā arī 
tajā esošo 

dzīvokļu adrešu 
maiņas gadījumā 
respondentam būs 
jācieš ievērojami 

zaudējumi – 
jāpārslēdz visi 

noslēgtie līgumi 
gan ar īrniekiem, 

gan ar 
pakalpojumu 

sniedzējiem, būs 
jāinformē visus 

darījuma 
partnerus, kā arī 

LR Satversme nosaka, ka ikvienam ir 
tiesības uz īpašumu, īpašuma tiesības 
var ierobežot vienīgi saskaņā ar 
likumu. Adreses maiņa neietekmē 
cilvēka tiesības uz īpašumu un mainot 
adresi netiek pārkāpta LR Satversme. 
Atbilstošu Valsts adrešu sistēmas 
datiem adrese Eduarda Smiļģa iela 27 
ir divām dzīvojamajām mājām ar 
kadastra apzīmējumiem 0100 058 
0094 001 un 0100 058 0094 002. 
Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, bet 21. punkts 
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju 
daļās, kur ir ielas ēkai numuru piešķir 
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras 
attiecīgajā daļā var nokļūt. Konkrētajā 
gadījumā tuvākā iela, no kuras var 
piekļūt adresācijas objektam, ir Augļu 
iela, tāpēc atbilstoši noteikumiem 
adresi plānots mainīt no Eduarda 
Smiļģa iela 27 uz Augļu iela 5. 
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 
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valsts iestādes, 
kuru lietvedībā 

atrodas lietas (tai 
skaitā tiesas) par 
adrešu maiņu. 
Adrese, kas 

piešķirta Eduarda 
Smiļģa ielā 27 k-3 
atbilst adresācijas 
noteikumiem, kas 
bija spēkā adreses 
piešķiršanas laikā 

un vēsturiski 
piederēja šai 

mājai vairākus 
gadus neradot 

nekādas 
problēmas. 

Adreses maiņa 
neatrisina nekādas 

praksē esošas 
problēmas, jo tādu 

nav, bet rada 
ievērojamas 

izjaucot veiksmīgi 
strādājošo 

sistēmu. Adreses 
maiņas gadījumā 

sagaidāmas 
problēmas ar 

korespondenci, 
sūtījumu 

piegādāšanu, 
cilvēku 

orientēšanos pēc 
jaunajām 

adresēm, kas radīs 
ievērojamus 

naudas 
zaudējumus un 
privātpersonas 

aizkārumus 
respondentam un 

mājas 
iedzīvotājiem. 
Respondents 
norāda, ka 
atbilstoši 

Civillikumam 
ēkas ir 

zemesgabala, uz 
kura tās 

uzbūvētas, 
sastāvdaļa, 

pašsaprotami, ka 
abām mājām, kas 
ir zemes gabala 
sastāvdaļas, ir šā 

zemes gabala 
adrese. Adreses 
maiņas gadījumā 
uz zemes gabala 

ar adresi 

maiņas, ir jālieto jaunā adrese, taču 
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu 
maiņu, ir jāsedz pašiem. 
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. 
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. 
ievērojot sekojošas tiesību normas: 
Pasta likuma 1.panta 20.punkts nosaka, 
ka pasta sūtījums ir adresēts sūtījums 
galīgajā formā, kādā pasta komersants 
to nogādā adresātam. Sūtījuma izmērs 
un svars nepārsniedz šajā likumā un 
citos normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā 
iesaiņojuma norādīta sūtījuma 
saņēmēja adrese. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.392 Rīgā 2010.gada 
27.aprīlī (prot. Nr.21 14.§)”Noteikumi 
par kārtību, kādā adresāta un sūtītāja 
adrese norādāma uz pasta sūtījuma” 
(turpmāk – Pasta noteikumi) 2.2 
apakšpunktā ir noteikts, ka adresāta un 
sūtītāja adrese šo noteikumu izpratnē ir 
pasta sūtījuma adrese, kas ietver 
adresāta un sūtītāja adresi, kas saskaņā 
ar adresācijas sistēmas noteikumiem 
identificē adresāta un sūtītāja atrašanās 
vietu. Pasta noteikumu 13. punktā ir 
noteikts, ka adresi uz iekšzemes pasta 
sūtījuma raksta saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem, ievērojot 
adreses elementu rakstības atbilstību 
Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai 
adresei. 
Adreses maiņa kādai no nekustamajā 
īpašumā ietilpstošajām dzīvojamajām 
ekām nesadala īpašumu. Tāpat nav 
nepieciešams  sadalīt zemes vienību uz 
kuras atrodas dzīvojamās mājas. 
Adresācijas noteikumi ir izdoti uz 
Administratīvo teritoriju un apdzīvotu 
vietu likuma 17.panta ceturtās daļas, 
kas nosaka, ka adresācijas sistēmas 
pamatprincipus, adrešu piešķiršanas, 
adrešu reģistra uzturēšanas kārtību, kā 
arī informācijas reģistrācijas un aprites 
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Ed.Smiļģa iela 27 
radīsies 

dzīvojamā māja ar 
adresi Augļu iela 

5, kas radīs 
jucekli. Izdalīt 
dzīvojamajai ar 

jauno adresi 
atsevišķu zemes 

gabalu nav 
iespējams. 

Palīgēkas, kas ir 
kopīgas abām 

mājām būs jādala 
pēc piekritības 

kādai no mājām ar 
atsevišķām 

adresēm, tomēr tie 
faktiski atradīsies 
uz zemes gabala 

ar adresi 
Ed.Smiļģa iela 27. 

Respondents 
norāda, ka 

Administratīvo 
teritoriju un 

apdzīvotu vietu 
likumā un uz tā 

pamata izdotajos 
Adresācijas 

noteikumos nav 
norādīts 

adresācijas 
reformas 

leģitīmais mērķis 
un šāds leģitīms 

mērķis nav 
saskatāms 
pieņemtajā 

regulējumā – tas 
nerisina nevienu 

klasificēto 
problēmu, kas ir 
saistīta ar ēku 

adresāciju, 
sistēmas 

sakārtošanas vietā 
šis regulējums 
izjauc ilgi un 

veiksmīgi 
strādājošo sistēmu 

radot vairākas 
privātpersonu 

tiesību 
pārkāpumus. 

Ņemot vērā to, ka 
leģitīms mērķis 

nav identificējams 
nav iespējams 

novērtēt 
regulējuma 
samērīgumu 
mērķim. Arī 

kārtību nosaka Ministru kabinets. 
Adresācijas noteikumos noteikts, ka 
adresācijas sistēma ir adreses un tās 
elementu veidošanas, piešķiršanas, 
maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta 
formas precizēšanas un adreses 
pieraksta kārtība. Savukārt, viens no 
adresācijas sistēmas pamatprincipiem 
nosaka, ka katram adresācijas 
objektam piešķir vienu adresi. Līdz ar 
to secināms, ka adreses maiņa ir 
obligāta. 
Būvvalde norāda, ka administratīvā 
procesa laikā tiek ievērots 
privātpersonas tiesību ievērošanas 
princips, tiesību normu saprātīgas 
piemērošanas princips, jo adreses 
maiņa tiek veikta tikai tādēļ, ka diviem 
adresācijas objektiem ir viena adrese 
un tas ir pretrunā ar normatīvajiem 
aktiem. 
Likuma atrunas princips paredz, ka arī 
Ministru kabineta noteikumi var būt 
par pamatu nelabvēlīgam 
administratīvajam aktam vai faktiskai 
rīcībai tikai tad, ja 
tiesību normā tieši vai netieši ir 
ietverts pilnvarojums Ministru 
kabinetam, izdodot noteikumus, vai 
pašvaldībām, izdodot saistošos 
noteikumus, tajos paredzēt šādus 
administratīvos aktus vai faktisko 
rīcību. Adresācijas noteikumi paredz, 
ka adreses maiņu veic attiecīgā 
pašvaldības dome, tāpat Adresācijas 
noteikumi nepieļauj situāciju, kad 
vairākiem adresācijas objektiem ir 
viena adrese. Līdz ar to secināms, ka 
likuma atrunas princips ir ievērots. 
Būvvaldes ieskatā ārējā normatīvajā 
aktā noteiktas tiesību normas izpilde ir 
pietiekošs pamats, lai veiktu adrešu 
maiņu. Ņemot vērā augstāk minēto 
personas izteiktie argumenti nevar 
ietekmēt pieņemamo lēmumu un 
personas viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots. 
 



28 

Administratīvo 
teritoriju un 

apdzīvotu vietu 
likums neparedz 

tieši šādu 
risinājumu 
adresācijas 
sistēmas 

izstrādāšanai, 
tādejādi nav 

pamata uzskatīt, 
ka respondenta 

tiesību 
iespējamais 

ierobežojums ir 
uz likuma pamata 
pieņemts. Adreses 

maiņa no 
Ed.Smiļģas iela 

27 uz Augļu iela 5 
pārkāpj vairākus 
Administratīvā 
procesa likuma 
principus, tai 

skaitā 
privātpersonas 

tiesību 
ievērošanas 

principu, tiesību 
normu saprātīgas 

piemērošanas 
principu un 

likuma atrunas 
principu. 

Iespējamais 
lēmums pārkāptu 

Satversmē 
garantētās 

pamattiesības 
tiesības uz 
īpašumu bez 

leģitīma pamata. 
Pie šādiem 
apstākļiem 

Būvvaldei nav 
tiesības pieņemt 

lēmumu par 
adreses maiņu pat 

gadījumā, ja 
Ministru kabineta 

noteikumi 
paredzētu šādu 

lēmumu kā 
obligāti 

pieņemamo 
administratīvo 

aktu. 
155 

0100 057 0112 002, 
0100 057 0112 001 

Talsu iela 
30 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Respondenti lūdz 
mainīt adresi koka 
mājai (0100 057 

Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu 
atkārtošanos, Būvvaldei jāveic adreses 
maiņu vienai no dzīvojamajām ēkām 
ar adresi Talsu iela 30. Tā kā mazāks 

156 
157 

158 
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0112 001) nevis 
mūra mājai (0100 
057 0112 002). 
Respondenti 
norāda, ka 
adresācijas 

maiņas rezultātā 
būs jāmaina īres 
līgumi, radīsies 
problēmas ar 

pasta piegādēm, 
jo dzīvokļu 

numerācija sākas 
koka mājā un 
turpinās mūra 

mājā. 

dzīvokļu skaits ir dzīvojamai mājai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 057 0112 
00, tad adrešu maiņa sagādās neērtības  
mazākam personu lokam. Adrese tiks 
mainīta dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 057 0112 001 no 
Talsu iela 30 uz Talsu iela 30A, bet 
dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 057 0112 002 tiks 
saglabāta esošā adrese Talsu iela 30, jo 
iedzīvotāju lūgums ir izpildāms 
normatīvo aktu prasību ietvaros. 
Personu viedoklis ir ņemts vērā. 
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0100 061 0137 003 
Krēslas 
iela 1 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Respondenti 
norāda, ka 
adresācijas 

maiņas rezultātā 
mainīsies vairāku 
ēku adreses un 

dzīvokļu numuri, 
tādejādi radot 
lielu jucekli un 

ietekmēs 
iedzīvotāju 

tiesības saņemt 
personīgo 

korespondenci 
(LR Satversmes 

VIII nodaļas 
96.pansts: 

„Ikvienam ir 
tiesības uz 

privātās dzīves, 
mājokļa un 

korespondences 
neaizskaramību”). 

Respondenti 
norāda, ka būs 

jāpaziņo 
personām par 
adreses maiņu, 

grūtības 
pārreģistrēt 
uzņēmumu 

konkrētajā adresē, 
neērtības 

dokumentācijas 
(Zemegrāmata, 
inventarizācijas 

lieta uc.) 
sakārtošanā, kas 

būtu nepieciešami 
pie dzīvokļa 

pārdošanas, rada 
papildus grūtības 
mantojuma tiesību 

realizācijas 

Valsts adrešu reģistrā ir divas 
dzīvojamās mājas ar vienu adresi – 
Krēslas iela 1. Adresācijas noteikumu 
6.1. apakšpunkts nosaka, ka adreses 
ēkām nedrīkst atkārtoties, lai novērstu 
adrešu atkārtošanos Būvvalde mainīs 
adresi no Krēslas iela 1 uz Krēslas iela 
1C dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu  0100 061 0137 003. 
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. 
Pēc lēmuma par adreses piešķiršanu, 
maiņu, likvidēšanu vai precizēšanu 
piecu darba dienu laikā Būvvalde 
sniegs informāciju 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. 
Būvvalde norāda, ka mainot adresi 
netiek aizskartas Satversmē 
nostiprinātās cilvēka tiesības uz 
privātās dzīves, mājokļa un 
korespondences neaizskaramību, jo 
tiek mainīta tikai adrese, bet 
dzīvesvieta saglabājas. 
Personu norādītās problēmas ar 
korespondences saņemšanu nevar 
ietekmēt plānoto adrešu maiņu, jo 
adreses piešķiršanas un maiņas 
prasības nosaka Adresācijas 
noteikumi, savukārt adreses lietošana 
nav normatīvajos aktos reglamentēta 
un personām ir iespējas brīvi izvēlēties 
pasta adresi, uz kuru tā vēlās saņemt 
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gadījumā, rada 
papildus grūtības 

un neērtības 
paziņot visām 
iestādēm par 

adreses maiņu. 
Viens no 

respondents 
izvirza 

priekšlikumu 
adresi mainīt tikai 

vienai ēkai. 

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. 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 adreses maiņa 
nerada šķēršļu mantojuma lietu 
vešanai, jo adrese maiņa neietekmē 
īpašuma tiesības vai piederību. Ņemot 
vērā augstāk minēto personas izteiktie 
argumenti nevar ietekmēt pieņemamo 
lēmumu un personas viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots. 
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0100 062 0071 001 
Balasta 

dambis 36 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Respondents  
norāda, ka 

īpašumā ietilpst 
zemes vienība un 

2 dzīvojamās 
ēkas, kā arī to, ka 

adresē atrodas 
Peru goda 
konsulāts, 
īpašniekiem 

piederoša SIA un 
citu organizāciju 
vadības birojs un 
juridiskā adrese, 
turklāt vairāk kā 
14 gadus tiekot 
saņemta privātā 
korespondence. 

Respondents 
norāda, ka 
kategoriski 

neatbalsta adreses 
maiņu, jo adrese 
„Balasta dambis 
36” ir īpašuma 

vēsturiskā adrese 

Būvvaldes ieskatā norādītie apsvērumi 
nevar kalpot par iemeslu adreses 
maiņas neveikšanai. Respondenta 
norādītie vēsturiskie fakti un 
apsvērumi nevar ietekmēt ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 0100 062 0071 
001 adreses veidošanas prasības, jo 
Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka 
administratīvajā teritorijā adrese 
nedrīkst atkārtoties, bet šobrīd ir divas 
dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējumi 
0100 062 0071 001 un 0100 062 0071 
002) ar adresi Balasta dambis 36. 
Adresācijas noteikumu 21. punkts 
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju 
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai 
zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir 
saistībā ar tuvāko ielu, no kuras 
attiecīgajā daļā var nokļūt. Vadoties no 
lietas faktiskajiem apstākļiem, ir 
konstatējams, ka zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 0100 062 0071, 
uz kuras atrodas arī ēka ar kadastra 
apzīmējumu 0100 062 0071 001, 
atrodas Balasta dambja un Mazā 
Balasta dambja krustojumā, bet ieejas 
vārti ir no Balasta dambja puses. 
Respondents norāda, ka ēka atrodas 

164 
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kopš 1922. Gada, 
dzīvojamā ēka 

Balasta dambis 36 
atrodas tieši pie 

Balasta dambja, ir 
labi redzama no 
Balasta dambja 
puses un ļoti 

viegli atrodama. 
Tāpat 14 gadu 

laikā, kopš 
īpašnieki dzīvo 
šajā adresē, nav 

saņemtas sūdzības 
no apmeklētāju, 
korespondences 

piegādātāju, 
dienestu vai citu 

personu puses par 
grūtībām atrast 
minēto adresi. 
Jaunā adrese ar 

defisi „A” faktiski 
atdala vienu 

dzīvojamo ēku 
(0100 062 0071 

001) no otras ēkas 
(0100 062 0071 
002) un no visa 
īpašuma Balasta 
dambis 36, Rīga. 

Respondenta 
nekustamais 
īpašums Balasta 

dambis 36, Rīga ir 
patstāvīgs, 

vienots, viens 
vesels īpašums ar 

vienu vienīgu 
ieeju un nav 

saistīts ar jebkādu 
citu īpašumu. 

Jaunā adrese var 
radīt maldīgu 
priekšstatu par 
īpašuma sastāvu, 

kā arī 
problemātisku tā 
atrašanu. Tiks 

radīts haoss gan 
korespondences 

piegādē, gan 
dzīvojamās ēkas 

atrašanā. 
Nekustamā 
īpašuma 

īpašniekiem, kā 
arī lietotājiem tiks 

uzspiesti 
nesamērīgi lieli 
un nevajadzīgi 

finanšu izdevumi 
un 

tieši pie Balasta dambja, ir labi 
redzama un viegli atrodama no tā. 
Respondenta norādītie un Būvvaldes 
konstatētie faktiskie apstākļi nav 
pretrunā ar uz publisko apspriešanu 
nodoto adreses maiņu no Balasta 
dambis 36 uz Balasta dambis 36A. 
Būvvalde vērš uzmanību uz to, ka 
adrese Balasta dambis 36 tiks mainīta 
tikai vienai no divām dzīvojamām 
ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 0100 062 0071, 
jo Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka 
administratīvajā teritorijā adrese 
nedrīkst atkārtoties. Ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 062 0071 002 adrese 
Balasta dambis 36 netiks mainīta. 
Adresācijas noteikumu 9. punkts 
nosaka, ka, ja apbūvei paredzētajai 
zemes vienībai adrese ir piešķirta, tad 
pirmajai ēkai (ar to funkcionāli 
saistītajām ēkām), kas uz tās tiek 
būvēta, saglabā zemes vienībai 
piešķirto adresi, bet katrai nākamajai 
ēkai (ar to funkcionāli saistītajām 
ēkām), kas tiek būvēta uz zemes 
vienības un kas nav funkcionāli saistīta 
ar pirmo ēku, piešķir jaunu adresi. Tā 
kā divas dzīvojamās ēkas nevar būt 
funkcionāli saistītas ēkas, kā arī 
izvērtējot lietas faktiskos apstākļus ir 
konstatēts, ka dzīvojamai ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 062 071 
001 ir atsevišķa ieeja, tad katrai no 
dzīvojamām ēkām piešķirama sava 
adrese. 
Būvvalde paskaidro, ka adreses maiņa 
kādai no nekustamajā īpašumā 
ietilpstošajām dzīvojamajām ēkām 
nesadala īpašumu. 
Adrese Balasta dambis 36 tiks mainīta 
tikai vienai no divām dzīvojamām 
ēkām. Papildus tam Būvvalde norāda, 
ka Adresācijas noteikumu 19.1. 
apakšpunkts nosaka, ka pilsētās un 
ciemos zemes vienību un ēku numurus 
piešķir no ielas sākuma augošā secībā 
virzienā no apdzīvotās vietas centra uz 
nomali, bet 20.1. apakšpunkts nosaka, 
ka, lai izvairītos no iepriekš piešķirtu 
numuru atkārtošanās, zemes vienības 
un ēkas numuru papildina ar latviešu 
alfabēta lielo burtu (bez diakritiskām 
zīmēm). Tā kā adresācijas objekts ar 
kadastra apzīmējumu 0100 062 0071 
001, kam tiks mainīta adrese uz 
Balasta dambis 36A, pēc lēmuma 
pieņemšanas par adrešu maiņu 
atradīsies starp adresācijas objektiem 
ar adresēm Balasta dambis 36 un 
Balasta dambis 38, tad Būvvalde 
norāda, ka, izpildot normatīvo aktu 
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administratīvais 
slogs, kas saistīts 

ar adreses 
nomaiņu 

publiskajos 
reģistros 

(Zemesgrāmatas, 
Uzņēmumu 
Reģistrs), 

plāksnes nomaiņa, 
projektu 

dokumentācija, 
nodokļu 

administrācija, 
korespondences 
adreses maiņas 

paziņošana, 
vizītkartes, 
publicitātes 

materiāli, l īgumu 
izmaiņas, u.c. 

Adreses maiņa ir 
pretrunā ar 

principiem, kas 
nostiprināti 

administratīvajā 
procesā, proti, - 

samērīgums, 
lietderība, tiesiskā 

paļāvība un 
stabilitāte. 

 

prasības un ieviešot vienotus 
adresācijas sistēmas principus, netiek 
radīts haoss. 
Saskaņā ar Adresācijas sistēmas 
noteikumu 34. punktu līdz adreses 
maiņai izdotie dokumenti (piemēram, 
zemesgrāmatu apliecības, zemes 
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 
kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese, 
joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 
veicama tikai tad, ja to vēlas pats 
dokumenta turētājs vai to pieprasa 
likums. Tāpat arī, ja personas ir 
noslēgušas savstarpējus līgumus un 
līguma nosacījumi paredz kādas 
informācijas maiņas gadījumā obligāti 
izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos, 
tad pusēm tas ir jādara, taču 
aizbildinājums par veicamajām 
darbībām nevar kalpot par šķērsli 
Būvvaldei izpildīt Ministru kabineta 
noteiktās prasības vienotas adresācijas 
sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā. 
Būvvalde paskaidro, ka pēc lēmuma 
par adreses piešķiršanu, maiņu, 
likvidēšanu vai precizēšanu piecu 
darba dienu laikā informācija tiks 
sniegta 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. 
Gadījumā, ja ēkā, kurai tiek mainīta 
adrese, ir reģistrēta komercdarbība vai 
cita saimnieciskā darbība un 
normatīvie akti paredz informēt 
iestādes par adreses maiņu, tad 
atbildīgajām personām ir jāveic 
darbības, kas saistītas ar juridiskās 
adreses precizēšanu likumos 
noteiktajos termiņos. 
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. 
Novērtējot Administratīvā procesa 
likuma 8., 10. un 13. pantu prasības, 
Būvvalde secina, ka ar plānoto adrešu 
maiņu nepārkāpj Administratīvā 
procesa likumā noteiktos principus, jo 
pieņemot lēmumu Būvvalde izdod 
obligātu administratīvo aktu, kas 
atbilst normatīvo aktu prasībām. 
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Novērtējot sniegto viedokli kopskatā 
ar lietas faktiskajiem un tiesiskajiem 
apstākļiem, ir secināms, ka viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots. 

165 0100 064 2025 008 
Sēlpils iela 

6 

Respondents 
paskaidro, ka ir 

viena no 
svarīgākajām 

valsts iestādēm, 
kas veic ļoti 

būtisku funkciju 
sabiedrības 
veselības 

nodrošināšanā un 
pirmās palīdzības 

sniegšanā, 
sagatavojot asins 

un asins 
komponentus. 

Ilgo gadu 
pastāvēšanas 

laikā, 
respondentam ir 
izveidojies ļoti 
plašs sadarbības 
partneru tīkls gan 
Latvijā, gan ārpus 
valsts robežām. 

Līdz ar 
sabiedrības 
izglītošanas 

jautājumiem asins 
ziedošanas misijā, 

ir izveidojusies 
sabiedrības 

donoru kustība, 
kas apvieno 
gandrīz visu 

Latvijas 
sabiedrību. 

Arī vēsturiski ir 
izveidojies, ka 

respondents savu 
atrašanās vietu 

nav mainījis kopš 
1960. gada, kad 

tika pabeigta ēkas 
būvniecība Sēlpils 

ielā 6. 
Respondents 
uzskata, ka 

adreses maiņa 
nebūtu vēlama, jo, 

raugoties no 
juridiskajiem un 
administratīvajie

m aspektiem, tiktu 
apgrūtināts 
sūtījumu 

saņemšanas 
process, kā arī 

tiktu radīti 
papildus 

Būvvalde vērš uzmanību uz to, ka 
Latvijas Republikas Veselības 
ministrijas īpašumā ar kadastra 
numuru 0100 064 2025 plānota adreses 
maiņa vairākiem adresācijas 
objektiem: 
1. Asinsdonoru centram (kad. apz. 
0100 064 2025 001) no Sēlpils iela 6 
uz Sēlpils iela 9; 
2. Asinsdonoru centram (kad. apz. 
0100 064 2025 008) no Sēlpils iela 6 
uz Sēlpils iela 9 k-1; 
3. Garāžai (kad. apz. 0100 064 2025 
003) no Sēlpils iela 6 uz Sēlpils iela 9 
k-2; 
4. Asinsdonoru centram (kad. apz. 
0100 064 2025 002) no Sēlpils iela 6 
uz Sēlpils iela 9 k-3; 
5. Veļas mazgātavai (kad. apz. 0100 
064 2025 004) no Sēlpils iela 6 uz 
Sēlpils iela 9 k-4; 
6. Zemes vienībai (kad. apz. 0100 064 
2025) no Sēlpils iela 6 uz Sēlpils iela 
9. 
Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas 
noteikumu 19.1. apakšpunkts nosaka, 
ka pilsētās un ciemos zemes vienību 
un ēku numurus piešķir no ielas 
sākuma augošā secībā virzienā no 
apdzīvotās vietas centra uz nomali. Tā 
kā adresācijas objekti ar adresi Sēlpils 
iela 6 atrodas starp adresācijas 
objektiem ar adresēm Sēlpils iela 7 un 
Sēlpils iela 11, tad nepieciešama šo 
adresācijas objektu adreses maiņa, lai 
nodrošinātu adrešu numuru augošu 
secību un tādējādi adrešu atbilstību 
normatīvo aktu prasībām. Savukārt 
Adresācijas noteikumu 2.9. 
apakšpunkts nosaka, ka adresācijas 
objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, 
administratīvai vai publiskai darbībai 
paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas 
daļa, bet 6.1. apakšpunkts, nosaka, ka 
administratīvajā teritorijā adrese 
nedrīkst atkārtoties. Līdz ar to 
nepieciešams katrai no augstāk 
minētajām ēkām piešķirt atsevišķu 
adresi. 
Atbilstoši Civillikuma 863. panta 
prasībām personai, kas bauda vai vēlas 
baudīt kādas lietas labumus, tam arī 
jānes ar šo lietu saistītie pienākumi, kā 
arī trešās personas šai lietai vai tās dēļ 
taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma 
īpašniekam tāpat arī uzņēmumam, kas 
darbojas nekustamajā īpašumā, kuram 
ir veikta adreses maiņa pēc adreses 
maiņas, ir jālieto jaunā adrese, taču 
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materiālie 
zaudējumi. 

Respondents lūdz 
atstāt nemainīgu 

adresi, Sēlpils iela 
6, Rīga, kā tas ir 

izveidojies 
vēsturiski. 

izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu 
maiņu, ir jāsedz pašiem. 
Novērtējot sniegto viedokli kopskatā 
ar lietas faktiskajiem un tiesiskajiem 
apstākļiem, ir secināms, ka viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots. 

166 

0100 060 2020 004, 
0100 060 2020 003, 
0100 060 2020 002 
un 0100 060 2020 

001 

Kristapa 
iela 16 

Respondenti 
neatbalsta 

adresācijas maiņu. 
Respondenti 

norāda, ka māja 
Kristapa ielā 16 

sastāv no četriem 
korpusiem un 

iebilst, ka 
ceturtajam 

korpusam piešķir 
adresi Kristapa 

iela 16, bet 
pārējiem trim 

korpusiem adresi 
Kristapa iela 16A. 

Respondenti 
norāda, ka 

daudziem ir 
hipotekārais 
kredīts vai 

dāvinājums. 

Atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem 
adrese Kristapa iela 16 ir četrām 
bloķētām daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām ar kadastra apzīmējumiem 
0100 060 2020 004, 0100 060 2020 
003, 0100 060 2020 002 un 0100 060 
2020 001. 
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
6.1.apakšpunktam administratīvajā 
teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties. 
Līdz ar to atbilstoši Adresācijas 
noteikumu 20.1.apakšpunktam, lai 
izvairoties no iepriekš piešķirtu 
numuru atkārtošanos ēku numurus 
papildina ar latviešu alfabēta lielo 
burtu, kā rezultātā dzīvojamajai mājai 
ar kadastra apzīmējumu 0100 060 
2020 004 tiks saglabāta adrese 
Kristapa iela 16, dzīvojamajai mājai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 060 2020 
003 tiks piešķirta adrese Kristapa iela 
16A, dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 060 2020 002 tiks 
piešķirta adrese Kristapa iela 16B un 
dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 060 2020 001 tiks 
piešķirta adrese Kristapa iela 16C. 
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 norāda, ka adrešu maiņa 
nerada nekādus šķēršļus hipotekārā 
kredīta tālākai apmaksai, taču rosina 
informēt attiecīgo banku par adreses 
maiņu. Ņemot vērā augstāk minēto 
personu izteiktie argumenti nevar 
ietekmēt pieņemamo lēmumu un 
personu viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots. 

167 Nav norādīts 
Kristapa 
iela 16 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka 

adresācijas maiņa 
sadārdzinās 
īpašniekam 

izdevumus, jo būs 
jāmaina 

reģistrācijas 
dokumenti, kas 

apliecina īpašuma 
tiesības uz 

dzīvokli. Mājas 
adrese Kristapa 

iela 16 pastāv jau 
no 1960.gada, 

nekas apkārt nav 
mainījies vai 
pārbūvēts. 

168 
0100 060 2020 004, 
0100 060 2020 003, 
0100 060 2020 002 
un 0100 060 2020 

001 

Kristapa 
iela 16 

Respondenti 
neatbalsta 

adresācijas maiņu. 
Norāda, ka 

adreses maiņa 
dzīvojamajai 

Atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem 
adrese Kristapa iela 16 ir četrām 
bloķētām daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām ar kadastra apzīmējumiem 
0100 060 2020 004, 0100 060 2020 
003, 0100 060 2020 002 un 0100 060 

169 
170 
171 
172 
173 
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174 mājai Kristapa 
ielā 16 uz 

Kristapa iela 16A 
nav nepieciešama, 
jo rajonā nenotiek 

ne apkārtējās 
zonas 

pārveidošana, ne 
celtniecība. 

 

2020 001. 
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
6.1.apakšpunktam administratīvajā 
teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties. 
Līdz ar to atbilstoši Adresācijas 
noteikumu 20.1.apakšpunktam, lai 
izvairoties no iepriekš piešķirtu 
numuru atkārtošanos ēku numurus 
papildina ar latviešu alfabēta lielo 
burtu, kā rezultātā  dzīvojamajai mājai 
ar kadastra apzīmējumu 0100 060 
2020 004  tiks saglabāta adrese 
Kristapa iela 16, dzīvojamajai mājai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 060 2020 
003 tiks piešķirta adrese Kristapa iela 
16A, dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 060 2020 002 tiks 
piešķirta adrese Kristapa iela 16B un 
dzīvojamajai mājai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 060 2020 001 tiks 
piešķirta adrese Kristapa iela 16C.  
Būvvaldes ieskatā ārējā normatīvajā 
aktā noteiktas tiesību normas izpilde ir 
pietiekošs pamats, lai veiktu adrešu 
maiņu. Ņemot vērā augstāk minēto 
personas izteiktie argumenti nevar 
ietekmēt pieņemamo lēmumu un 
personas viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots. 

175 
176 
177 
178 
179 
180 

181 

182 

0100 060 2020 004, 
0100 060 2020 003, 
0100 060 2020 002 
un 0100 060 2020 

001 

Kristapa 
iela 16 

Respondents 
iesniedzis 

iesniegumu un 
adresācijas 

maiņas publiskās 
apspriešanas 

aptaujas anketu. 
Respondents 
neatbalsta 

adresācijas maiņu. 
Norāda, ka 

adreses maiņa 
dzīvojamajai 

mājai Kristapa 
ielā 16 uz 

Kristapa iela 16A 
nav nepieciešama, 
jo rajonā nenotiek 

ne apkārtējās 
zonas 

pārveidošana, ne 
celtniecība. 

183 Nav norādīts 
Dāvida iela 

4 
Persona neatbalsta 

adreses maiņu. 

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

184 Nav norādīts 
Sabiles iela 

11 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Respondents 

norāda, ka esošajā 
adresē ir divas 
ēkas jau vairāk kā 
simts gadus, nav 
iemesls kaut ko 

mainīt. Tas radītu 
neērtības un 

papildus 
izdevumus 

cilvēkiem, kuri 
šajā adresē dzīvo. 

Respondents 
ierosina ēkai ielas 

malā atstāt arī 
veco adresi, jo tā 

tiks radītas 
neērtības 

mazākam cilvēku 
skaitam, jo ēkai 
sētā ir tikai divi 

dzīvokļi. 
Adresācijas 

maiņas gadījumā 
būtu jāinformē 

Adrese tiks mainīta dzīvojamajai mājai 
ar kadastra apzīmējumu 0100 059 
0207 002 (māja pagalmā) uz Sabiles 
iela 11A, bet dzīvojamajai mājai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 059 0207 
001 (ielas pusē) tiks saglabāta esošā 
adrese Sabiles iela 11. Būvvalde 
norāda, ka šāda adresācija tika 
piedāvāta jau uzsākot publisko 
apspriešanu. 
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, kuram ir veikta adreses 
maiņa pēc adreses maiņas, ir jālieto 
jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas 
saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz 
pašiem. Respondenta viedoklis ir 
ņemts vērā. 
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daudzas 
organizācijas un 
pilsoņi, ar kuriem 

iedzīvotāji ir 
saistīti, tiktu radīti 

materiālie 
zaudējumi, lieka 
laika tērēšana. 

185 Nav norādīts 
Hermaņa 

iela 9 

Respondents lūdz 
adresi Hermaņa 
iela 9A piešķirt 
dzīvojamajai 

mājai 
gruntsgabala 
dziļumā, bet 
dzīvojamajai 

mājai pie ielas 
saglabāt adresi 
Hermaņa iela 9. 

Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu 
atkārtošanos, Būvvalde veiks adreses 
maiņu. Tā kā respondents ir zemes 
vienības un uz tās esošo dzīvojamo 
māju īpašnieks, tad Būvvalde ņems 
vērā respondenta priekšlikumu un 
adrese Hermaņa iela 9A tiks piešķirta 
dzīvojamajai mājai (0100 057 0018 
003) dziļāk gruntsgabalā, bet 
dzīvojamajai mājai (0100 057 0018 
001) pie ielas tiks saglabāta esošā 
adrese Hermaņa iela 9. Respondenta 
viedoklis ir atzīstams par pamatotu un 
tiesību normām atbilstošu  un līdz ar to 
respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 

186 
0100 065 0028 

0022 
Dzirciema 

iela 51 

Respondents 
nepiekrīt adreses 

maiņai no 
Dzirciema iela 51 
uz Mazā stacijas 
iela 2A, jo tas ir 
komercobjekts, 

kam 
komercdarbība ir 
būtiski saistīta ar 

mājas adresi 
Dzirciema iela 51. 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
6.1.apakšpunktam administratīvajā 
teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, 
taču adrese Dzirciema iela 51 ir gan 
maizes ceptuvei (kadastra apzīmējums 
0100 065 0028 0022), gan veikalam 
(kadastra apzīmējums 0100 065 002 
9001). Adresācijas noteikumu 21. 
punkts nosaka, ka pilsētu un ciemu 
teritoriju daļās, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir saistībā ar tuvāko ielu, 
no kuras attiecīgajā daļā var nokļūt.  
Vadoties no lietas faktiskajiem 
apstākļiem, ir konstatējams, ka 
piekļuve pie maizes ceptuves ir 
iespējama no Mazās stacijas ielas, līdz 
ar to maizes ceptuvei (kadastra 
apzīmējums 0100 065 0028 0022) 
plānots mainīt adresi no Dzirciema 
ielas 51 uz Mazās stacijas ielu 2A. 
Būvvaldes ieskatā ārējā normatīvajā 
aktā noteiktas tiesību normas izpilde ir 
pietiekošs pamats, lai veiktu adrešu 
maiņu. Ņemot vērā augstāk minēto 
personas izteiktie argumenti nevar 
ietekmēt pieņemamo lēmumu un 
personas viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots.  

187 0100 066 0130 001 
Saldus iela 

11 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
sniedz 

priekšlikumu 
piešķirt adresi 

Saldus iela 11A 
ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 
066 0130 002, bet 

Adresācijas noteikumu 6.1. 
apakšpunkts nosaka, ka adreses ēkām 
nedrīkst atkārtoties, lai novērstu adrešu 
atkārtošanos, Būvvalde veiks adreses 
maiņu dzīvojamai mājai (0100 066 
0130 001)  no Saldus iela 11 uz Saldus 
iela 11A, dzīvojamajai mājai (0100 
066 0130 002) adrese netiks mainīta. 
Tā kā mazāks dzīvokļu skaits ir 
dzīvojamā mājā ar kadastra 
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ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 

066 0130 001 
saglabāt adresi 
Saldus iela 11. 

apzīmējumu 0100 066 0130 002, tad 
adrešu maiņa šai dzīvojamai mājai 
sagādās neērtības  mazākam personu 
lokam. 
Būvvaldes ieskatā ārējā normatīvajā 
aktā noteiktas tiesību normas izpilde ir 
pietiekošs pamats, lai veiktu adrešu 
maiņu, līdz ar to personas izteiktais 
arguments nevar ietekmēt pieņemamo 
lēmumu. 

188 0100 061 0113 001 
Nometņu 

iela 7 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka 
īpašums ir 

„pamata” Nr.7. 
No šī īpašuma 
vēsturiski ir 
atdalīti citi 
īpašumi. 

Respondents lūdz 
citiem īpašumiem 

piešķirt Nr.7B, 
bet respondentam 

atstāt Nr.7. 
Respondents 

norāda, ka viņa 
sakārtotais 

numurs kļūs par 
kaut kādu piedēkli 

B. 

Tā kā respondents ir kopīpašnieks 
dzīvojamai mājai (0100 061 0113 003) 
un dzīvojamai mājai (0100 061 0113 
001) un personas lūgums nav pretrunā 
ar normatīvo aktu prasībām, tad 
personas viedoklis tiks ņemts vērā un 
dzīvojamai mājai (0100 061 0113 001) 
tiks saglabāta adrese Nometņu iela 7, 
bet dzīvojamai mājai (0100 061 0113 
003) tiks piešķirta adrese Nometņu iela 
7B.  
 
 
 

189 0100 064 0116 - 

Respondents lūdz 
zemes vienībai ar 

kadastra 
apzīmējumu 0100 
064 0116 piešķirt 

adresi. 

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 
2006. – 2018. gada grafiskajai daļai 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
0100 064 0116 atrodas apstādījumu un 
dabas teritorijā. Adresācijas noteikumu 
2.10. apakšpunkts nosaka, ka 
adresācijas objekts ir apbūvei 
paredzēta zemes vienība. Savukārt, 
Rīgas domes 20.12.2005. saistošo 
noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 
515. punkts paredz, ka apstādījumu un 
dabas teritorijā zemes gabalu apbūve 
nav atļauta. Ņemot vērā to, ka zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 
064 0116 atrodas apstādījumu un 
dabas teritorijā, kas atbilstoši Apbūves 
noteikumu 515. punkta prasībām nav 
ēku apbūvei paredzēta teritorija, tad 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
0100 064 0116 nav uzskatāma par 
adresācijas objektu un adrese tai nav 
piešķirama, līdz ar to personas 
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

190 

0100 064 0458 003, 
0100 064 0134 006, 
0100 059 0215 002, 
0100 056 2050 004, 
0100 056 2050 003 

 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Respondents 

izsaka viedokli un 
lūdz precizēt 

sekojošo: 
1. Par jauna 

Būvvaldes ir izskatījusi izteikto 
viedokli un paskaidro sekojošo: 
1. Adresācijas noteikumu 9.1. 
apakšpunkts nosaka, ka, ja apbūvei 
paredzētajai zemes vienībai adrese ir 
piešķirta, pirmajai ēkai (ar to 
funkcionāli saistītajām ēkām), kas uz 
tās tiek būvēta, saglabā zemes vienībai 
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adresācijas 
objekta 

noteikšanu garāžu 
ēkai Dzirciema 

iela 16A. Garāžas 
ēka ar kad.apz. 
0100 064 0458 
003, atrodas 
respondenta 

administrācijas 
ēku kompleksā un 

respondenta 
ieskatā nav 
jāveido kā 
atsevišķs 

adresācijas 
objekts. Esošā 

garāža ir palīgēka, 
nākotnē tā, 

iespējams, tiks 
nojaukta, un šai 
jaunajai adresei, 

kā tādai, nav 
funkcionālas 

nozīmes. 
Respondents lūdz 

pārskatīt 
nepieciešamību 
noteikt jaunu 
adresācijas 

objektu minētajai 
palīgēkai. 

2. Par adresācijas 
maiņu Dzirciema 

iela 20A uz 
Dzirciema iela 
20B, slimnīcas 
ēka ar kad.apz. 
0100 064 0134 
006. Ēka, kurai 
piešķirta adrese 
Dzirciema iela 

20A, pēc būtības 
ir tikai viena daļa 

no ēkas 
kompleksa, kam 

otra adrese ir 
noteikta kā 

Dzirciema iela 20. 
Respondents 

norāda kā 
īpašumā un 

lietošanā šobrīd 
atrodas ēkas, kā 
arī par nākotnes 
plāniem saistībā 

ar 
īpašumtiesībām. 

Respondents lūdz 
pārskatīt 

nepieciešamību 
noteikt citu adresi 
ēkai Dzirciema 

piešķirto adresi, savukārt 10. punkts 
nosaka, ja uz zemes vienības atrodas 
vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, 
katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet 
zemes vienībai nosaka adresi, kas 
piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās 
atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un 
zemes vienība ir viena īpašnieka vai 
vairāku īpašnieku īpašumā 
(valdījumā). 
Ņemot vērā iepriekš minēto Būvvalde 
paskaidro, ka funkcionāli saistītām 
ēkām atsevišķa adrese nav jāpiešķir, 
bet funkcionāli nesaistītām ēkām, 
katrai ēkai piešķirama atsevišķa 
adrese. Ņemot vērā respondenta 
norādītos faktus, Rīgas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījuma 
Nr.100000468092 datus un Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmas datus, Būvvalde atbilstoši 
sniegtajai informācijai ir konstatējusi, 
ka garāža tiek izmantota universitātes 
transporta glabāšanai un tā ir 
funkcionāli saistīta ar ēku (Rīgas 
Stradiņa universitāte) ar kadastra 
apzīmējumu 0100 064 0458 001, līdz 
ar to garāžai atsevišķa adrese nav 
jāpiešķir. 
 
2. Respondenta norāda, ka „ēka, kurai 
piešķirta adrese Dzirciema iela 20A, 
pēc būtības ir tikai viena daļa no ēkas 
kompleksa, kam otra adrese ir noteikta 
kā Dzirciema iela 20”. Pēc Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmas datiem slimnīcu ēkas ar 
kadastra apzīmējumiem 0100 064 
0134 003 un 0100 064 0134 006, kam 
šobrīd reģistrēta adrese Dzirciema iela 
20A, ir reģistrētas kā atsevišķas ēkas 
(tās nav arī daļa no ēkas ar adresi 
Dzirciema iela 20), kam katrai 
jāpiešķir atsevišķa adrese ēku noteikto 
un reģistrēto funkciju dēļ (Adresācijas 
noteikumu 10. punkts). Būvvalde 
paskaidro, ka līdz ar to slimnīcas ēkai 
ar kadastra apzīmējumu 0100 064 
0134 006 ir piešķirama atsevišķa 
adrese. 
Ņemot vērā to, ka pēc Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmas datiem nekustamo īpašumu ar 
kadastra numuriem 0100 064 0134 un 
0100 064 0044 valdītājs ir cita 
juridiska persona, tad adrešu maiņa ir 
saskaņota ar  to, katrai ēkai piešķirot 
atsevišķu adresi: 
1) Poliklīnikai (kad. apz. 0100 064 
0134 001) tiks saglabāta esošā adrese 
Dzirciema iela 20; 
2) Zemes vienībai (kad. apz. 0100 064 
0134) tiks saglabāta esošā adrese 
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ielā 20A ar 
kad.apz. 0100 064 

0134 006. 
3. Par jauna 
adresācijas 

objekta 
noteikšanu 

dzīvojamai mājai 
ar kad.apz. 0100 
059 0215 002 – 

Kapseļu iela 23A. 
Respondents vērš 

Būvvaldes 
uzmanību, ka 
respondenta 
īpašumā esošās 
ēkas, kas atrodas 
Kapseļu ielā 23, 
tika nodotas viņu 
īpašumā ar MK 

25.03.2015. 
rīkojumu Nr.153, 

un tās tiek 
izmantotas 
kompleksi. 

Respondents 
uzskata, ka jauna 

adresācijas 
objekta 

izveidošana šajā 
īpašumā radītu 

jaunus 
apgrūtinājumus 

nekustamā 
īpašuma 

kompleksa 
pārvaldīšanā un 

būvju 
identifikācijā, kā 
arī radītu papildus 

nelietderīgu 
administratīvo 

slogu. 
Respondents lūdz 

pārskatīt 
nepieciešamību 
noteikt jaunu 
adresācijas 

objektu minētajai 
dzīvojamai mājai. 
4. Respondents 
lūdz Būvvaldi 

atkārtoti izvērtēt 
esošo lēmumu un 
piešķirt sekojošas 

adreses būvēm 
īpašumā Mārupes 
iela 17 (kad.Nr. 
0100 056 2050): 

a)Dienesta 
viesnīcai ar kad. 
apz. 0100 056 

2050 001 – 

Dzirciema iela 20; 
3) Mācību korpusam (kad. apz. 0100 
064 0134 002) tiks mainīta adrese no 
Dzirciema iela 20 uz Dzirciema iela 20 
k-2; 
4) Slimnīcai (kad. apz. 0100 064 0134 
003) tiks mainīta adrese no Dzirciema 
iela 20A uz Dzirciema iela 20 k-3; 
5) Zemes vienībai (kad. apz. 0100 064 
0021) tiks mainīta adrese no Dzirciema 
iela 20A uz Dzirciema iela 20 k-3; 
6) Slimnīcai (kad. apz. 0100 064 0134 
006) tiks mainīta adrese no Dzirciema 
iela 20A uz Dzirciema iela 20 k-6; 
7) Transformatoram (kad. apz. 0100 
064 0134 004) tiks mainīta adrese no 
Dzirciema iela 20A uz Dzirciema iela 
20 k-4; 
8) Garāžai (kad. apz. 0100 064 0134 
005) tiks mainīta adrese no Dzirciema 
iela 20A uz Dzirciema iela 20 k-5; 
9) Garāžai (kad. apz. 0100 064 0134 
007) tiks mainīta adrese no Dzirciema 
iela 20A uz Dzirciema iela 20 k-7. 
3. Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas 
noteikumu 6.1. apakšpunkts nosaka, ka 
administratīvajā teritorijā adrese 
nedrīkst atkārtoties, savukārt 
Adresācijas noteikumu 9. punkts 
nosaka, ka, ja apbūvei paredzētajai 
zemes vienībai adrese ir piešķirta, tad 
pirmajai ēkai, kas uz tās tiek būvēta, 
saglabā zemes vienībai piešķirto 
adresi, bet katrai nākamajai ēkai, kas 
tiek būvēta uz zemes vienības un kas 
nav funkcionāli saistīta ar pirmo ēku, 
piešķir jaunu adresi. Ņemot vērā to, ka 
dzīvojamā ēka nav funkcionāli saistīta 
ar administratīvo ēku, jo ēkas ir 
lietojamas atbilstoši tām noteiktajām 
funkcijām, tad dzīvojamai ēkai (kad. 
apz. 0100 059 0215 002) ir piešķirama 
atsevišķa adrese. Līdz ar to minētajai 
dzīvojamai ēkai tiks piešķirta adrese 
Kapseļu iela 23A. 
4. Būvvalde ir izskatījusi respondenta 
ierosinājumu un ir secinājusi, ka ir 
iespējams piešķirt ēkām respondenta 
ierosinātās adreses, jo tās atbilst visām 
normatīvo aktu prasībām: 
a) Dienesta viesnīcai ar kad. apz. 0100 
056 2050 001 – Mārupes iela 17 k-1; 
b) Dienesta viesnīcai ar kad. apz. 0100 
056 2050 002 – Mārupes iela 17 k-2; 
c) Kioskam ar kad. apz. 0100 056 2050 
004 – Mārupes iela 17 k-3; 
d) Transformatoru ēkai TP 1163 ar 
kad. apz. 0100 056 2050 003 – 
Mārupes iela 17 k-4. 
Respondenta viedoklis ņemts vērā 
daļēji.  
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Mārupes iela 17 
k-1; 

b)Dienesta 
viesnīcai ar kad. 
apz. 0100 056 

2050 002 – 
Mārupes iela 17 

k-2; 
c)Kioskam ar kad. 

apz. 0100 056 
2050 004 – 

Mārupes iela 17 
k-3; 

d)Transformatoru 
ēkai TP 1163 ar 
kad. apz. 0100 
056 2050 003 – 
Mārupes iela 17 

k-4. 

191 

0100 056 6011 
5002, 0100 056 
6011 5040, 0100 
056 6011 5108, 
0100 056 6011 

5109 

Pilsoņu 
iela 13 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka 

vēsturiskā apbūve 
slēgtā teritorijā 
(vesels kvartāls 

apņemts ar sētu). 
Valsts nozīmes 

kultūras 
piemineklis. 

Adrešu maiņas 
rezultātā iestāsies 
neprognozējams 

haoss. 

Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu 
nodalījumam Nr.17388 īpašuma 
tiesības uz īpašumiem, kurā ietilpst 
adresācijas objekti, kuriem paredzēta 
adreses maiņa, pieder citai personai. 
Tāpat arī atbilstoši Civillikuma 927. 
pantam ir noteikts, ka īpašums ir 
pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i., 
tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās 
visus iespējamos labumus, ar to 
rīkoties, līdz ar ko vienīgi īpašniekam 
ir tiesības izteikt viedokli par sev 
piederošo objektu. Personai, kura nav 
attiecīgā objekta īpašnieks, nepiemīt 
tiesības pārstāvēt īpašnieka viedokli, 
izņemot, ja īpašnieks personu ir īpaši 
pilnvarojis. Būvvaldes rīcībā nav 
attiecīgs pilnvarojums. 
Ņemot vērā augstāk minēto secināms, 
ka personas viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots. 

192 Nav norādīts 
Pilsoņu 
iela 13 

Slimnīca ir 
publiski nozīmīga 

vieta, kuru 
ikdienā apmeklē 

liels skaits 
cilvēku. Slimnīcas 

teritorijā jāvar 
orientēties gan 

personālam, gan 
citām personām, 

lai tiktu 
nodrošināta 
kvalitatīva, 

normatīvo aktu 
prasībām 
atbilstoša 
ārstniecības 
pakalpojumu 

sniegšana. Jaunas 
adreses 

piešķiršana 
slimnīcas 

Ņemot vērā, ka ēkas, kurām maina 
adresi atrodas nožogotā teritorijā, kurā 
galvenā piekļuve ir no Pilsoņu ielas, 
tad Būvvalde ņems vērā respondenta 
izteikto priekšlikumu.  Lai izvairītos 
no iepriekš piešķirtu numuru 
atkārtošanās, adreses Pilsoņu iela 13 
numurs tiks papildināts ar mazo buru 
„k” un defisi, aiz defises norādot 
korpusa numuru (Adresācijas 
noteikumu 20.punkts), kas atbilst 
katras ēkas kadastra apzīmējuma 
pēdējiem trīs cipariem. Līdz ar to 
personas viedoklis ir ņemts vērā, jo 
respondenta sniegtais priekšlikums ir 
izpildāms normatīvo aktu ietvaros. 
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teritorijā esošajām 
ēkām sarežģītu 

personāla 
orientēšanos 
teritorijā, kas 

atsevišķās 
situācijās var radīt  

potenciālu 
apdraudējumu  
veselībai un pat 
dzīvībai. Tiek 

sniegts 
priekšlikums, ka 

par slimnīcas 
adrešu maiņu var 
uzskatīt slimnīcas 

korpusu 
numerāciju, 

piešķirot 
slimnīcas 
korpusiem 

atbilstošo ēku 
kadastra 

numerācijas 
pēdējos ciparus. 

Minētajā 
gadījumā netiktu 

pārkāptas 
normatīvo aktu 
prasības, kā arī 

netiktu 
apgrūtināta 
orientēšanās 

slimnīcas 
teritorijā. 

193 0100 059 0050 003 
Olgas iela 

2 

Respondents 
adresācijas maiņu 
atbalsta, ja Olgas 
ielā numerācijai 

būs secīga – 
Nr.2,4,6,8,10. 

Būvvalde norāda, ka Adresācijas 
noteikumi paredz, ka, lai izvairītos no 
iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās 
ēkas numuru papildina ar latviešu 
alfabēta lielo burtu. Būvvalde uzskata, 
ka personas izteiktais viedoklis ir 
uzskatāms par pamatotu, taču 
respondenta piedāvātā adrešu maiņa 
skartu vairākas ēkas un to iedzīvotājus, 
kas nav izteikuši savu viedokli par 
adrešu maiņu. Būvvalde norāda, ka 
adrešu maiņu Olgas ielā būs iespējams 
veikt arī pēc adrešu sakārtošanas 
projekta, ja attiecīgo ēku īpašnieki 
vērsīsies Būvvaldē ar iesniegumu.  
Ņemot vērā augstāk minēto personas 
viedoklis ir atzīstams par pamatotu, 
taču netiek ņemts vērā.  

194 0100 059 005 0002 
Olgas iela 

2 

Respondents 
adresācijas maiņu 

atbalsta, ja ēku 
numuri tiek 

mainīti sekojoši: 
01000590050001 
- Olgas iela 2 k-1 
01000590050002 
- Olgas iela 2 k-2 
01000590050003 

Būvvalde norāda, ka Adresācijas 
noteikumi paredz, ka, lai izvairītos no 
iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās 
ēkas numuru papildina ar latviešu 
alfabēta lielo burtu vai ar mazo burtu 
„k”, aiz defises norādot korpusa 
numuru. Būvvalde nav saņēmusi 
viedokli no dzīvojamo mājas Olgas 
ielā 4A (0100 059 005 0003) un Olgas 
ielā 2 (0100 059 005 0001) 
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- Olgas iela 2 k-3 
Nav loģiski 
mainīt ēku 

numurus tā, kā ir 
piedāvāts - uz 2a 

un 4a. 
Uz Zemes 
vienības 

01000590050 ar 
adresi "Olgas iela 
2" atrodas 3 ēkas. 

Jau padomju 
laikos šīm ēkām 

tika lietots 
dalījums ar 

korpusiem - tāpēc 
loģiskāk būtu 

saglabāt esošās 
adreses, tās 
papildinot ar 
korpusu. Šis 

piedāvājums nav 
pretrunā ar 

Adrešu likumu un 
rada mazākas 
izmaiņas un ir 
mazāk sāpīgs 

visiem Olgas ielas 
2 iedzīvotājiem. 

iedzīvotājiem par adrešu maiņu. Līdz 
ar to Būvvalde respondenta 
priekšlikumu var ņemt vērā daļēji un 
dzīvojamai mājai (0100 059 005 0002) 
tiks piešķirta adrese Olgas iela 2 k-2.  
 
Būvvalde norāda, ka adrešu maiņu 
Olgas ielā būs iespējams veikt arī pēc 
adrešu sakārtošanas projekta, ja 
attiecīgo ēku īpašnieki vērsīsies 
Būvvaldē ar iesniegumu.  
Ņemot vērā augstāk minēto personas 
viedoklis ir atzīstams par pamatotu, 
taču netiek ņemts vērā. 

195 Nav norādīts 
Ļermontov

a iela 1 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Respondents 

norāda, ka kopš 
2006.gada īsteno 
sabiedrībā balstīta 
garīgās veselības 

aprūpes tīkla 
attīstību. 

Balstoties uz 
pamatnostādnēm 

„Iedzīvotāju 
garīgā veselība 
2006.-2009.” un 

„Iedzīvotāju 
garīgā veselība 
2009.-2014.”. 
Respondents ir 
izveidojis divus 

Ambulatorās 
aprūpes centrus. 
Kopš 2006.gada 
darbojas centrs 
Veldres ielā 1A, 
Juglā un kopš 
2012.gada arī 
Ļermontova ielā 

1. Abi centri 
darbojas kā 
ambulatorās 

aprūpes nodaļas 
ārpus stacionāra 
un respondenta 

Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas 
noteikumu 2.9. apakšpunkts nosaka, ka 
adresācijas objekts ir dzīvošanai, 
saimnieciskai, administratīvai vai 
publiskai darbībai paredzēta ēka vai 
reāli nodalīta ēkas daļa, bet 10. punkts 
nosaka, ka, ja uz zemes vienības 
atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas 
ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu 
adresi, savukārt 6.1. apakšpunkts, 
nosaka, ka administratīvajā teritorijā 
adrese nedrīkst atkārtoties. 
Līdz ar to Būvvalde paskaidro, ka 
respondenta valdījumā esošajām ēkām 
dispanseram (kad. apz. 0100 059 0067 
001), rehabilitācijas centram (kad. apz. 
0100 059 0067 002) un ambulatorajam 
centram/dienas stacionāram (kad. apz. 
0100 059 0067 007) katrai jāpiešķir 
atsevišķa adrese ēkām noteikto un 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā reģistrēto 
funkciju dēļ (Adresācijas noteikumu 
10. punkts). 
Atbildot uz norādīto faktu, ka pēc 
ambulatoro aprūpes centru atvēršanas 
liela daļa ambulatoro pacientu 
turpināja braukt uz Tvaika ielu 2, lai 
tikai nekas nebūtu jāmaina paradumos, 
pārvietošanās veidā un vidē, kā arī to, 
ka šī adaptācija risinājās līdz pat 
diviem gadiem un ka daudzi pacienti 
nespēja pārorientēties un tādēļ 
neglābjami nonāca stacionārā. 
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pamatnovietnes 
Tvaika ielā 2. 

Aprūpes spektrā 
ietilpst 

ambulatora 
psihiatrijas un 
narkoloģijas 

pacientu aprūpe, 
dienas stacionārs 
un robežstāvokļu 
ārstēšana atvērta 
tipa stacionāra 

nodaļās. Pacientu 
ārstēšana un 

aprūpe balstās uz 
multiprofesionā-

las komandas 
darba principu, 
kas ievērojami 
uzlabo aprūpes 

rezultātus un ļauj 
samazināt 
vajadzību 
pacientus 

stacionēt, kā arī 
samazina 
atkārtotu 

hospitalizācijas 
biežumu, 

saglabājot viņu 
darbspējas un 
ļaujot dzīvot 
ģimenes lokā. 

Garīgās veselības 
aprūpes 

pakalpojumu 
lietotāji, un īpaši 

psihiatrijas 
pacienti psihisko 
traucējumu un 
slimību norises 
dēļ nereti ir ar 

ierobežotu 
orientāciju laikā, 

telpā un savā 
personā. Viņi 

mēdz būt sociāli 
bezpalīdzīgi, ar 
ierobežotu spēju 

integrēties 
sabiedrībā, darba 

tirgū un ar 
apgrūtinātu spēju 

veikt pat 
vienkāršākās 

ikdienas darbības 
bez palīdzības. 

Psihiskās slimības 
savas norises 

gaitā rada 
progresējošas 

neatgriezeniskas 
personības un 

Būvvalde izprot respondenta norādītos 
apsvērumus un atzīst tos par būtiskiem 
un nozīmīgiem, taču Būvvaldei nav 
dotas izvēles tiesības neizpildīt 
Ministru kabineta noteiktās prasības. 
Būvvalde paskaidro, ka vienu adresi 
visām ēkām ir iespējams saglabāt 
gadījumā, ja tiktu mainītas ēku 
funkcijas un divām ēkām tiktu noteikts 
palīgēku statuss. Attiecīgas ēku 
funkcijas maiņas gadījumā arī ēku 
ekspluatācija būtu jāveic atbilstoši 
mainītajām funkcijām. Pastāvot 
apstākļiem, ka ēkas ir reģistrētas kā 
ārstniecības un veselības aprūpes 
iestāžu ēkas, Būvvaldei norādītie 
argumenti ir jānoraida kā nepamatoti. 
Būvvalde paskaidro, ka adresācijas 
maiņas rezultātā netiks mainīta 
Ambulatorā aprūpes centra atrašanās 
vieta un adreses piešķiršana neietekmē 
ēkas ekspluatācijas jautājumus, līdz ar 
to pacientiem nebūs jāmaina paradumi, 
pārvietošanās veids un vide. 
Personas norādītie argumenti par 
adreses nemainīšanu nevar ietekmēt 
pieņemamo lēmumu un ir noraidāmi 
kā nepamatoti. 
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uzvedības 
izmaiņas, kas tikai 

pasliktina spēju 
orientēties un 
parūpēties par 
sevi. Psihiskā 
stāvokļa un 
personības 

traucējumi rada 
savdabīgas 
uzvedības 

paradumus un 
adaptācijas 
reakcijas, 

nesaprotamus 
cilvēkiem no 

malas – nespēja 
pielāgoties pat 

vienkāršām lietām 
(produktu 

izvietojums 
veikala plauktos, 
fasējuma vai cenu 

izmaiņas, 
transporta 

maršruta pat 
īslaicīgas maiņas, 

jauns apģērbs, 
ziepju krāsa utt.) 

nereti izjauc 
pacientu noteikto 
dzīves ritmu un 

spiež atteikties no 
pirkuma, 

brauciena utt., 
izraisa adaptācijas 

traucējumus, 
trauksmi un 
pasliktina 

psihisko stāvokli, 
nereti zaudējot 

gadiem ilgā 
ārstniecības 

procesā sasniegto. 
Pēc abu 

iepriekšējo centru 
atvēršanas liela 
daļa ambulatoro 

pacientu, 
neskatoties uz 

jaunajām, 
modernajām 

telpām, 
pacientiem īpaši 

draudzīgu 
ārstniecisku vidi, 
turpināja braukt 
uz neērto un tālo 
no mājām veco 

vietu Tvaika ielā 
2 stundām ilgi, lai 
tikai nekas nebūtu 

jāmaina 



45 

paradumos, 
pārvietošanās 
veidā un vidē. 

Adaptācija 
risinājās līdz pat 
diviem gadiem, 

daudziem 
pacientiem ar 

nespēju 
pārorientēties, 

liedzot pietiekošu 
palīdzību, kā dēļ 
viņi neglābjami 

nonāca stacionārā. 
Adreses maiņa 

(piem., trīs 
adreses vienam 
ambulatorajam 

centram) 
pacientam ar 

izteiktām 
personības 

izmaiņām var 
izraisīt 

dezadaptāciju, 
trauksmi līdz 

panikai, smagu 
psihiskā stāvokļa 
pasliktināšanos ar 
sociāli bīstamas 

uzvedības 
izpausmēm un 

iespējamu 
nonākšanu slēgta 
tipa stacionārā. 
Ņemot vērā 

iepriekš minēto, 
respondents lūdz 
nekādā gadījumā 

nemainīt 
respondenta 

struktūru adreses 
jau esošajās 
novietnēs, lai 

neizraisītu garīgās 
veselības stāvokļa 

pasliktināšanos 
vairākiem 
desmitiem 
tūkstošiem 
pacientu. 

196 Nav norādīts 
Balasta 

dambis 1A 

Respondents 
iesniedzis gan 

iesniegumu, gan 
anketu. 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta, jo: 
1. Rīgas dome 

norāda, ka 
saskaņā ar 
Adresācijas 
noteikumu 

Adresi Balasta dambis 1A plānots 
mainīt nepareizi pastāvošas adrešu 
numuru secības dēļ atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19.1. 
apakšpunktam, kurš nosaka, ka pilsētās 
un ciemos zemes vienību un ēku 
numurus piešķir šādā kārtībā: 
teritorijās, kur ir izveidotas ielas – no 
ielas sākuma augošā secībā virzienā no 
apdzīvotās vietas centra uz nomali. 
Par personas izteiktajiem argumentiem 
Būvvalde sniedz sekojošu viedokli: 
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8.punktu apbūvei 
paredzētajai 

zemes vienībai un 
ēkai pašvaldības 

dome vai tās 
pilnvarota 

institūcija piešķir, 
maina, likvidē 
nosaukumu vai 
numuru saskaņā 

ar teritorijas 
plānojumu, 

detālplānojumu 
vai zemes 

ierīcības projektu. 
Pašvaldības dome 
vai tās pilnvarota 

institūcija var 
rezervēt numuru 

apbūvei 
paredzētajai 

zemes vienībai un 
piešķirt to pēc 
būvprojekta 

saskaņošanas. 
Respondenta 
galvenās ēkas 

juridiskā adrese ir 
Balasta dambis 
1A. Šo adresi 

Rīgas dome pēc 
pašiniciatīvas 

plāno mainīt uz 
Balasta dambis 
15. Respondents 

uzskata, ka: 
1.1. respondenta 

rīcībā nav 
informācijas , ka 

Adresācijas 
noteikumu 
8.punktā 

norādītājos 
dokumentos – 

teritorijas 
plānojums, 

detālplānojums un 
zemes ierīcības 

projekts paredzētu 
adreses maiņu 

Balasta dambī 1A, 
līdz ar to 

respondents 
uzskata, ka 

atsaukšanās uz 
adreses maiņu 

saskaņā ar 
Adresācijas 
noteikumu 
8.punktu ir 
nepamatota; 

1.2. ēkai, kurā 
atrodas 

Respondents norāda, ka viņa rīcībā nav 
informācijas, ka Adresācijas 
noteikumu 8. punktā noteiktajos 
dokumentos būtu paredzēta adreses 
Balasta dambis 1A, Rīga miņa un līdz 
ar to Respondents uzskata, ka 
atsaukšanās uz 8. punkta normām ir 
nepamatota. 
Būvvalde norāda, ka Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. 
panta ceturtajā prim daļā ir  noteikts, 
ka adresi piešķir, maina, precizē vai 
likvidē saskaņā ar likumu vai 
pašvaldības lēmumu. Pašvaldības 
lēmumu var izdot arī vispārīgā 
administratīvā akta veidā. Ja saskaņā 
ar likumu pirms vispārīgā 
administratīvā akta izdošanas 
nepieciešams uzklausīt lēmuma 
iespējamos adresātus, uzklausīšanu var 
arī veikt, rīkojot publisku apspriešanu. 
Adresācijas ieviešana, uzturēšana, 
pilnveidošana un pārskatīšana ir 
Pašvaldībai noteikta pastāvīgi veicama 
funkcija, kas ir vērsta uz sabiedrības 
interesēm nodrošināt orientēšanos un 
konkrētu objektu identificēšanu 
administratīvās teritorijas ietvaros. 
Pašvaldībai nav noteiktas brīvas 
izvēles iespējas izvēlēties ieviest vai 
neieviest savā administratīvajā 
teritorijā vienotām prasībām atbilstošu 
adresācijas sistēmu. Adresācijas 
veidošanas obligātās prasības, kuras 
pašvaldībai ir jāievēro, ir noteiktas ar 
Adresācijas noteikumiem. Pašvaldībai 
nav noteiktas tiesības izvēlēties, vai 
savas darbības ietvaros ievērot ārējā 
normatīvā akta prasības vai neievērot. 
Rīgas teritorijas plānojums 2006.-
2018. gadam ir apstiprināts ar Rīgas 
domes 20.12.2005. saistošajiem 
noteikumiem Nr. 34. Rīgas teritorijas 
plānojumā 2006.-2018. gadam ir veikti 
grozījumi 18.08.2009., 13.04.2011. un 
18.06.2013. Atbilstoši Rīgas teritorijas 
plānojumam ir noteikta Balasta dambja 
atrašanās vieta un ielas sākums un 
beigas. 
Būvvaldes ieskatā izmaiņas adresācijā 
Balasta dambja sākumā ir 
pamatojamas ar adresācijas noteikumu 
8. punktā noteikto adrešu maiņas 
pamatojumu, jo adrešu maiņa ir 
inicializēta pamatojoties uz Rīgas 
teritorijas plānojuma pamata 
apstiprinātā ielu trasējuma, ar kuru ir 
apstiprināts un noteikts Balasta dambja 
sākums un beigas. Būvvalde nepiekrīt 
respondenta izteiktais apgalvojumam, 
ka Būvvaldei ir nepamatoti atsaukusies 
uz Adresācijas noteikumu 8. punktu. 
Respondenta norādītais apgalvojums ir 
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respondenta 
juridiskā adrese 
2004.gadā tika 

piešķirta atbilstoši 
tajā laikā spēkā 

esošajam 
regulējumam – 
MK 2002.gada 

27.augusta 
noteikumiem 

Nr.384 
„Adresācijas 

noteikumu” un 
respondents visus 
šos gadus paļāvās 
uz to, ka šī adrese 
ir piešķirta korekti 

un atbilstoši 
adresācijas 
sistēmas 

pamatprincipiem, 
proti – 

administratīvajā 
teritorijā adrese 

nedrīkst 
atkārtoties; 

katram adresācijas 
objektam piešķir 

vienu adresi; 
adresācijas 

objektu 
nosaukumi atbilst 

Valsts valodas 
likumā 

noteiktajām 
prasībām; viena 
adreses elementa 

garums 
nepārsniedz 40 

rakstzīmes; 
adresācijas 

objekta 
nosaukumā 

nedrīkst izmantot 
iestāžu, 

sabiedrisko 
organizāciju, 
uzņēmumu 

(uzņēmējsabiedrī-
bu), komersantu 
un plašsaziņas 

līdzekļu 
nosaukumus; 
adresācijas 

objektu numuros 
izmanto arābu 
ciparus. Šie 

pamatprincipi nav 
būtiski mainīti arī 

jaunajā 
regulējumā – 
Adresācijas 

noteikumos, līdz 

norādāms kā nepamatots. 
Respondents norāda, ka adrese Balasta 
dambis 1A, Rīga tika piešķirta 
2004.gadā atbilstoši tajā laikā spēkā 
esošajam regulējumam – Ministru 
kabineta 2002.gada 27. Augusta 
noteikumiem Nr. 384 „Adresācijas 
noteikumi” un Respondents visus šos 
gadus paļāvās uz to, ka adrese ir 
piešķirta korekti un atbilstoši 
adresācijas sistēmas pamatprincipiem, 
kas nav būtiski mainīti, līdz ar to 
Respondents uzskata, ka adrese 
Balasta dambis 1A, Rīga adresācijas 
sistēmas pamatprincipiem un tā nav 
jāmaina. 
Būvvalde norāda, ka Rīgas dome 
18.01.2005. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 
3820 „Par adrešu piešķiršanu”, kura 1. 
pielikuma 156. punktā ir piešķirta 
adrese Balasta dambis 1A biroju ēkai 
uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 0100 062 0190. Adrese ir 
piešķirta pamatojoties uz Ministru 
kabineta 27.08.2002. noteikumu Nr. 
384 „Adresācijas noteikumi” 5.2. un 
16.1. apakšpunktu pamata, kas zaudēja 
spēku 01.10.2009. Lēmums par 
adreses piešķiršanu 18.01.2005. ir 
tiesisks un atbilst spēkā esošajam 
tiesiskajam regulējumam atbilstoši 
objekta atrašanās vietai un 
faktiskajiem apstākļiem par pastāvošo 
numerāciju Balasta dambī. Pieņemot 
lēmumu par adreses Balasta dambis 
1A, Rīga piešķiršanu, pašvaldībai 
tiesiski piešķīra adresi un tika izvēlēts 
adreses numuru „1A”, lai izvairītos no 
adrešu numuru atkārtošanās, jo 
jaunbūvējamā ēka atrodas blakus 
adresei Balasta dambis 1, Rīga.  
Respondents norāda, ja pašvaldība līdz 
ar Adresācijas noteikumu pieņemšanu 
uzskatīja, ka adrese Balasta dambis 
1A, Rīga ir neatbilstoša Adresācijas 
sistēmas noteikumu 6.punkta 
prasībām, tad tai atbilstoši Adresācijas 
noteikumu 50. punktam bija tiesības 
līdz 01.07.2010. precizēt informāciju 
par ēku adresēm, ko pašvaldība nav 
veikusi, tāpēc respondents paļāvās, ka 
adrese Balasta dambis 1A, Rīga ir 
atbilstošs normatīvo aktu 
regulējumam. 
Būvvalde vērtējot respondenta 
argumentus paskaidro, ka adresācijas 
veidošana pilsētas teritorijā sevī ietver 
dažādu līmeņu adresācijas objektu 
adrešu piešķiršanu. Adrese, kura 
piešķirta ir spēkā līdz brīdim, kad tā 
tiek likvidēta vai mainīta. Likumdevējs 
pašvaldībai ir noteicis pienākumu 
veidot adresāciju pilsētas teritorijā, jo 
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ar to respondents 
uzskata, ka 

piešķirtā adrese 
atbilst 

normatīvajos 
aktos 

noregulētajiem 
adresācijas 
sistēmas 

pamatprincipiem 
un tā nav jāmaina. 

Ja Rīgas dome 
līdz ar 

Adresācijas 
noteikumu 
pieņemšanu 
uzskatīja, ka 

adrese Balasta 
dambis 1A ir 
neatbilstoša 
Adresācijas 
noteikumu 

6.punktam, tai 
atbilstoši šo 
noteikumu 

50.punktam bija 
tiesības līdz 
2010.gada 

1.jūlijam precizēt 
informāciju par 
ēku adresēm. 

Nekas tāds netika 
darīts, tāpēc 
respondents 

paļāvās uz to, ka 
tā centrālajai ēkai 
piešķirtā adrese – 
Balasta dambis 
1A ar atbilstoša 
normatīvo aktu 
regulējumam; 
1.3. jaunajā 

adresācijas maiņā 
nevienam no 

adresātiem nav 
paredzēta adrese 

balasta dambī 1A, 
līdz ar to Rīgas 

domei saglabājot 
šo adresi 

respondenta 
centrālajai ēkai, 
nevienas citas 
privātpersonas 

tiesības vai 
likumiskās 

intereses netiks 
aizskartas vai 
ietekmētas. 

2. Adresācijas 
maiņa ietekmēs 

respondenta 
tiesības uz 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 6.2. 
apakšpunkta prasībām katram 
adresācijas objektam ir jāpiešķir 
adrese, tāpat adresācijas objektiem 
piešķirtās adreses pašvaldībai ir 
tiesības mainīt, lai tiktu nodrošināta 
vienotām prasībām atbilstoša 
adresācija pilsētas teritorijā.  
Respondenta norādītie apsvērumi par 
pašvaldības pienākumu adresācijas 
tiesiskā regulējuma maiņas gadījumā 
līdz 01.07.2010. atbilstoši Adresācijas 
noteikumu 50. punkta prasībām mainīt 
adresi Balasta dambis 1A, Rīga 
neatbilst tiesību normām un ir 
noraidāmi kā nepamatoti. Adresācijas 
noteikumu 50. punkts paredz 
pašvaldībai pienākumu sadarbojoties 
ar Valsts zemes dienestu līdz 
01.07.2010. precizēt Valsts adrešu 
reģistrā iekļauto un vēl neiekļauto, bet 
iekļaut paredzēto, adrešu pieraksta 
formas atbilstoši Adresācijas 
noteikumu ceturtajā nodaļā 
noteiktajām adreses pieraksta 
specifikācijas prasībām un noteiktajai 
pieraksta kārtībai. Būvvalde, 
interpretējot Adresācijas noteikumu 
50. punktā noteikto pārejas 
regulējumu, nekonstatē pašvaldībai 
pienākumu līdz 01.07.2010. mainīt 
adresācijas objektiem piešķirtās 
adreses. Būvvaldes ieskatā piešķirtas 
adreses maiņa un informācijas 
precizēšana par ēku adresēm ir dažādi 
jēdzieni un saistībā ar tiem 
likumdevējs ir paredzējis noteikt 
dažādus pienākumus. Būvvalde piekrīt, 
ka likumdevējs pašvaldībai bija 
noteicis konkrētu termiņu līdz 
01.09.2010. adrešu maiņai vai 
pieraksta formas precizēšanai adresēm, 
kuras pašvaldības teritorijā ir 
piešķirtas, bet, kuras neatbilst 
Adresācijas  noteikumu 6. punkta 
prasībām. Taču šāda adrešu maiņa 
pašvaldībai bija jāveic sešu mēnešu 
laikā pēc attiecīgas adrešu informācijas 
saņemšanas no Valsts zemes dienesta 
par Valsts adrešu reģistra informācijas 
sistēmā reģistrētajām adresēm, kuras 
neatbilst Adresācijas noteikumu 6. 
punkta prasībām. Rīgas pilsētas 
pašvaldība nekad nav saņēmusi 
informāciju no Valsts adrešu reģistra 
par nepieciešamību mainīt adresi 
Balasta dambis 1A, Rīga, jo šī adrese 
atbilst Adresācijas noteikumu 6. 
punkta prasībām. No iepriekš minētā ir 
secināms, ka Rīgas pilsētas pašvaldībai 
nekad nav bijis noteikts tiesisks 
pienākums prekluzīvi noteiktā termiņā 
veikt adreses Balasta dambis 1A, Rīga 
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tiesisko paļāvību 
attiecībā uz esošās 
adreses atbilstību 
un nemainīgumu 
kopš 2004.gada. 

Balasta dambī 1A 
ir reģistrēta ne 

tikai respondenta 
juridiskā adrese, 

bet arī visu 
respondenta 

grupas Latvijā 
kapitālsabiedrību 
juridiskās adreses, 

tai skaitā arī 
ārvalstu 

komersantu filiāļu 
adreses, līdz ar to 
adresācijas maiņa 
rada slogu ne tikai 

Latvijas 
Republikā 
reģistrētām 

kapitālsabiedrībā
m, bet arī ārvalstu 
komersantiem. Kā 
arī Balasta dambis 

1A ir juridiskā 
adrese virknei citu 
kapitālsabiedrību. 

Respondents 
adresācijas maiņā 

nesaskata 
sabiedrības 

ieguvumu, jo 
pašreizējā adrese 
ir ierasta lietot 

vairāk kā 
miljonam 

respondenta 
klientu un 
simtiem 

sadarbības 
partneru, kā arī 
ārvalstu kolēģiem 

un sadarbības 
partneriem. 
Klientu un 
sadarbības 
partneru 

informēšana 
gadījumā, ja 

juridiskā adrese 
tiks nomainīta 
Rīgas domes 
pašiniciatīvas 
rezultātā, radīs 

lielu slogu 
respondenta un 

pārējiem 
respondenta 

grupas Latvijā 
uzņēmumiem, kā 

maiņu.  
Mainoties tiesiskajam regulējumam, 
likumdevējs pārejas normās varēja 
iekļaut arī normas, kas regulētu adrešu 
maiņu atbilstoši arī citu Adresācijas 
noteikumu punktu prasībām, ne tikai 6. 
punkta prasībām, taču likumdevējs 
šādas normas nav noteicis, atstājot 
adrešu maiņas jautājuma regulējumu 
vispār noteikto normu ietvarā, jo 
pašvaldībai ir noteiktas brīvas tiesības 
piešķirt un mainīt adreses savas 
administratīvās teritorijas robežās. 
Piedāvātā adrešu maiņa atbilstoši 
18.05.2015. Latvijas Republikas 
oficiālajā laikrakstā publicētajam 
Būvvaldes 14.05.2015. lēmumam Nr. 
BV-15-107-ls „Par publiskās 
apspriešanas rīkošanu zemes vienību 
un ēku adrešu maiņai un piešķiršanai 
Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, 
Šampētera un Zasulauka apkaimē” ir 
vērsta uz būtisku sabiedrības interešu 
ievērošanu un iespēju nodrošināt 
pilsētas vidē iespējas nekļūdīgi 
orientēties. Būvvaldes ieskatā 
sabiedrības intereses ir vērtējamas 
augstāk par atsevišķu tiesību subjektu 
interesēm. Nav pieļaujams, ka 
adresācijas objektiem piešķirtie adrešu 
numuri neiet secīgi pieaugošā virzienā, 
tāpat arī nav pieļaujams, ka adresācijas 
sistēmas ietvaros esošas adreses pēc 
piešķiršanas nav maināmas. Gadījumā, 
ja mainās faktiskie vai tiesiskie 
apstākļi, kas ietekmē adresācijas 
objektam piešķiramo adresi, 
pašvaldībai ir jānodrošina adekvāta 
adrešu maiņa. Normatīvie akti 
neparedz adresācijas objekta 
īpašniekam vai nomniekam brīvi 
izvēlēties savam objektam lietojamo 
adresi, adreses piešķir pašvaldība 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
līdz ar to adreses piešķiršana nav 
saistīta ar adresācijas objekta īpašnieka 
viedokli. Pašvaldība īpašnieka izteikto 
viedokli ir tiesīga ņemt vērā par 
jautājumiem, kur pašvaldībai ir 
noteikta izvēles brīvība. 
Respondents norāda, ka adresācijas 
maiņa nevienam no adresācijas 
objektiem neparedz piešķirt adresi 
Balasta dambis 1A, Rīga līdz ar to 
Rīgas dome, saglabājot šo adresi 
respondenta centrālajai ēkai, nevienas 
citas privātpersonas tiesības vai 
likumiskās intereses neaizskars vai 
neietekmēs. 
Būvvalde, novērtējot adresāciju 
saistībā ar Balasta dambi, secina, ka 
šobrīd Balasta dambis sastāv no divām 
nesavienotām daļām, un adresācija 
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arī radīs 
neizpratni un 
nenoteiktību 
klientu vidū. 

 
Respondents lūdz 
atkārtoti izvērtēt 
adreses maiņu 

Balasta dambī 1A 
atbilstoši 

Administratīvā 
procesa likumā 
noteiktajiem 
tiesiskuma, 

tiesību normu 
saprātīgas 

piemērošanas, 
tiesiskās paļāvības 

un samērīguma 
principiem. 

katrā Balasta dambja posmā pieaug 
pretējos virzienos, kas neatbilst 
Adresācijas noteikumu 19.1. 
apakšpunkta prasībām. Gadījumā, ja 
Būvvalde nemainītu adresi Balasta 
dambis 1A, Rīga uz piedāvāto adresi 
Balasta dambis 15, Rīga, tad netiktu 
nodrošināta adrešu numuru pieaugošā 
secība visas ielas garumā. 
Būvvaldes ieskatā arguments par to, ka 
adrese Balasta dambi 1A, Rīga netiek 
piešķirt citam adresācijas objektam 
nav pietiekošs, lai Būvvalde neveiktu 
adrešu maiņu vispār, jo iepriekš lietotu 
adrešu numuru atkārtota piešķiršana 
citam adresācijas objektam ir apzināta 
un saistīta ar pašvaldības vēlēšanos 
mazināt grūtības, kas radīsies adrešu 
lietotājiem pārejas posmā, kamēr tiks 
sākta lietot jaunā piešķirtā adrese. 
Lietotas adreses nepiešķiršana, 
vienlaicīgi mainot adreses, ir 
lietderīga, lai mazinātu un pilnībā 
novērstu iespējamību nepareizi 
piegādāt pasta sūtījumus. Tāpat 
Būvvaldes ieskatā arguments par to, 
ka, neveicot adrešu maiņu, nevienas 
privātpersonas likumīgās intereses 
netiks aizskartas, nav vērā ņemams, jo 
pareiza adrešu numuru secība ir ļoti 
būtiska personām, kas pilsētas 
teritorijā orientējās un meklē 
nepieciešamo adresi. Adreses ar 
burtiem tiek piešķirtas atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 20.1. 
apakšpunktam gadījumā, ja nav 
iespējams piešķirt adreses numuru, ja 
visi adrešu numuri ir aizņemti. Šobrīd 
Būvvalde nevienam adresi Balasta 
dambis 1A neplāno piešķirt, jo adrešu 
numuri visiem pietiek un līdz ar to nav 
vajadzības piešķirt šādu adresi kādam 
citam adresācijas objektam. 
Respondenta norādītie apstākļi nevar 
kalpot par pamatu adrešu 
nemainīšanai. Tāpat arī personas 
norādes uz to, ka adrese Balasta 
dambis 1A tika piešķirta korekti un 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
nevar ietekmēt adrešu maiņas faktu, jo 
adrešu maiņa tiks veikta, lai izpildītu 
Adresācijas noteikumu 19.1. 
apakšpunkta prasības un ieviestu Rīgas 
pilsētā vienotu adresācijas sistēmu. 
Adresācijas objekts ar adresi Balasta 
dambis 1A atrodas Balasta dambja 
nepāra adrešu numuru pusē pēc 
adresēm ar adrešu numuriem 9, 5A, 5, 
5B, 1. Novērtējot pastāvošo ielas 
adresāciju, adrešu numuru maiņa ir 
veicama gandrīz visiem adresācijas 
objektiem ar nepāra adrešu numuriem, 
lai tie iekļautos kopīgā ielas 
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numerācijā un būtu iespējams saglabāt 
nemainīgas adreses lielākajam 
adresācijas objektu skaitam, kas 
adresēti no Balasta dambja. Būvvaldes 
ieskatā personas norādītais tiesību 
normu uzskaitījums, uz kā pamata ir 
piešķirta adrese Balasta dambis 1A 
neietekmē pieņemto lēmumu, jo 
Būvvalde lēmumu ir pamatojusi ar 
Adresācijas noteikumu normām, un 
pieņemtais lēmums par publiskās 
apspriešanas rīkošanu zemes vienību 
un ēku adrešu maiņai un piešķiršanai ir 
pamatojams ar spēkā esošām tiesību 
normām. 
Gadījumā, ja ēkā, kurai tiek mainīta 
adrese, ir reģistrēta komercdarbība vai 
cita saimnieciskā darbība un 
normatīvie akti paredz informēt 
iestādes par adreses maiņu, tad 
atbildīgajām personām ir jāveic 
darbības, kas saistītas ar juridiskās 
adreses precizēšanu likumos 
noteiktajos termiņos. 
Atbilstoši Civillikuma 863. panta 
prasībām personai, kas bauda vai vēlas 
baudīt kādas lietas labumus, tam arī 
jānes ar šo lietu saistītie pienākumi, kā 
arī trešās personas šai lietai vai tās dēļ 
taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma 
īpašniekam tāpat arī uzņēmumam, kas 
darbojas nekustamajā īpašumā, kuram 
ir veikta adreses maiņa pēc adreses 
maiņas, ir jālieto jaunā adrese, taču 
izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu 
maiņu, ir jāsedz pašiem. 
Papildus informācija par veicamajām 
darbībām ir atrodama Būvvaldes 
mājaslapā: 
http://www.rpbv.lv/uploads/news/0406
14/isuma.pdf, 
http://www.rpbv.lv/adrese-mainita-ko-
darit, http://www.rpbv.lv/biezak-
uzdotie-jautajumi-un-atbildes.  
Izvērtējot adreses maiņu Balasta dambī 
1A atbilstoši Administratīvā procesa 
likuma 7., 8., 10., un 13. punkta 
prasībām Būvvalde secina, ka ar 
plānoto adrešu maiņu nepārkāpj 
Administratīvā procesa likumā 
noteiktos principus, jo pieņemot 
lēmumu Būvvalde izdod obligātu 
administratīvo aktu, kas atbilst 
normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to 
Būvvalde veiks inicializētu adrešu 
maiņu likumā noteikto normu ietvaros, 
taču pēc Būvvaldes ieskata neveikt 
adreses Balasta dambis 1A maiņu pie 
pastāvošajiem lietas tiesiskajiem un 
faktiskajiem apstākļiem nav iespējams, 
jo, atbilstoši vienotas adresācijas 
sistēmas ieviešanas mērķim, pilsētas 
teritorijā visām adresēm ir jāatbilst 
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Adresācijas noteikumu prasībām. 
Respondenta norādītie apsvērumi par 
to, ka adreses Balasta dambis 1A, Rīga 
maiņas gadījumā netiks panākts 
ieguvums sabiedrībai Būvvlades 
ieskatā nav atbalstāms, jo 
respondentam nav pilnvarojums runāt 
sabiedrības vairākuma vārdā. 
Būvvalde piekrīt, ka adreses Balasta 
dambis 1A, Rīga  maiņa radīs 
ievērojumu papildus slogu adreses 
lietotājiem, taču normatīvie akti 
neparedz šo kā priekšnosacījumu, lai 
pašvaldība nepildītu ar ārējo normatīvo 
aktu noteiktās prasības. 
Gan atsevišķi vērtējot personas 
izteiktos argumentus, gan arī vērtējot 
tos kopumā Būvvalde secina, ka 
respondenta izteiktie argumenti ir 
noraidāmi kā nepamatoti un nav 
ņemami vērā. 

197 Nav norādīts  

Enkura iela 
6B, Mazā 
Nometņu 
iela 87, 

Meža iela 
1, Slokas 
iela 52, 

Nometņu 
iela 57F, 
Nometņu 
iela 59, 
Balasta 

dambis 9, 
Elvīras iela 
19, Elvīras 

iela 21, 
Margrietas 

iela 1A, 
Zvejnieku 
iela 5A, 
Mazā 

Nometņu 
iela 34 

Komersantam ir 
izveidota datu 
bāze, kurā kā 

klienta 
identifikators tiek 

izmantota 
elektronisko 

sakaru 
pakalpojuma 
pieslēguma 

adrese, turklāt 
daudzās vietās ar 
noteiktu adresi ir 

ierīkotas 
komersanta 

iekārtas. 
Komersants 
norāda, ka ir 

konstatējuši, ka 
jauniem 

objektiem tiek 
piešķirta veca 

adrese, kura līdz 
šim ir bijuši citam 
objektam un līdz 

ar to notiek 
pārpratumi. 

Komersants aicina 
Būvvaldi 

nepiešķirt vecu 
adresi jaunam 
objektam, bet 
izdomāt jaunu 

adreses 
nosaukumu. 

Adresācijas noteikumi neliedz 
likvidētu adresi piešķirt jaunam 
adresācijas objektam. 
Būvvalde norāda, ka ēkai un ar to 
funkcionāli saistītām ēkām atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 
9.1.apakšpunktam piešķir vienu adresi, 
bet šo noteikumu 6.1.apakšpunkts 
nosaka, ka administratīvajā teritorijā 
adreses nevar atkārtoties. Līdz ar to 
adresācijas sakārtošanas projekta 
ietvaros var veidoties situācijas, kad 
ēkai var ar to funkcionāli saistītai ēkai 
tiek mainīta adrese tā, lai gan ēkai un 
ar to funkcionāli saistītajām ēkām būtu 
viena adrese. Tāpat ir gadījumi, kad 
zemes vienībai un uz tās uzbūvētajai 
ēkai ir dažādas adreses, lai risinātu 
šādu gadījumu vai nu zemes vienībai 
vai uz tās esošajai ēkai ir jāmaina 
adrese, piešķirot zemes vienībai ēkas 
adresi vai ēkai – zemes vienības adresi. 
Jānorāda, ka ir gadījumi, kad ēku vai 
zemes vienības numerācija nav augošā 
secībā virzienā no apdzīvotās vietas 
centra uz nomali, lai risinātu šādās 
situācijas kādai no ēkām vai zemes 
vienībām var tikt piešķirta jauna 
adrese, kas kādreiz ir bijusi piešķirta 
kādam adresācijas objektam, bet tikusi 
likvidēta. 
Būvvalde informē, ka lēmums par 
adreses piešķiršanu, maiņu, 
precizēšanu vai likvidēšanu 
Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, 
Šampētera un Zasulauka apkaimēs tiks 
publicēts Latvijas Republikas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, kā arī būs pieejams 
Būvvaldes mājslapā 
www.rpbv.lv/publiskas-apspriesanas.  
Būvvalde aicina komersantu izvērtēt 
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iespēju izveidotajā datu bāzē kā klienta 
identifikatoru izmantot kadastra 
apzīmējumu, kas ir zemes vienībai, 
būvei, telpu grupai vai zemes vienības 
daļai piešķirta viennozīmīga, 
neatkārtojama un nemainīga ciparu 
kombinācija (identifikators). Personas 
izteiktais viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots. 

198 Nav norādīts 

Dzirciema 
iela 20,  

Dzirciema 
iela 20A 

Respondents 
izsaka 

priekšlikumu par 
adrešu maiņu savā 

valdījumā 
esošajiem 

nekustamajiem 
īpašumiem 

Dzirciema ielā 20 
un Dzirciema ielā 

20A. 
Respondents 
norāda, ka 

Dzirciema ielā 
20A, Rīgā atrodas 
Zobārstniecības 

un sejas ķirurģijas 
centrs. Minētā 
respondenta 

struktūrvienība ir 
publiski nozīmīga 

vieta, kuru 
ikdienā apmeklē 

liels skaits cilvēku 
(pacienti, 
darbinieki, 

studenti u.c.), un 
tajā tiek 

nodrošināta 
kvalitatīva 
attiecīgo 
ārstniecības 
pakalpojumu 
sniegšana. 

Ievērojot minēto, 
lai netiktu 
sarežģīta 

sabiedrības spēja 
orientēties 
konkrētajā 

apvidū, kā arī 
komunikācija ar 
ārstniecības 

iestādi un tādējādi 
sabiedrībai netiktu 

liegta iespēja 
savlaicīgi saņemt 
ārstniecības 

pakalpojumus 
atbilstoši 

normatīvo aktu 
prasībām, 

respondents 
piedāvā ēkām, 

Ņemot vērā to, ka Adresācijas 
noteikumu 10. punkts nosaka, ja uz 
zemes vienības atrodas vairākas 
funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai 
piešķir atsevišķu adresi, bet zemes 
vienībai nosaka adresi, kas piešķirta 
vienai no ēkām, kas uz tās atrodas, 
neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes 
vienība ir viena īpašnieka vai vairāku 
īpašnieku īpašumā (valdījumā), 
savukārt 20.2. apakšpunkts nosaka, ka, 
lai izvairītos no iepriekš piešķirtu 
numuru atkārtošanās, zemes vienības 
un ēkas numuru papildina ar mazo 
burtu “k” un defisi, aiz defises norādot 
korpusa numuru. 
Ņemot vērā iepriekš minēto Būvvalde 
paskaidro, ka ir iespējams piešķirt vai 
saglabāt sekojošas adreses: 
1) Poliklīnikai (kad. apz. 0100 064 
0134 001) saglabāt esošo adresi 
Dzirciema iela 20; 
2) Zemes vienībai (kad. apz. 0100 064 
0134) saglabāt esošo adresi Dzirciema 
iela 20; 
3) Mācību korpusam (kad. apz. 0100 
064 0134 002) mainīt adresi no 
Dzirciema iela 20 uz Dzirciema iela 20 
k-2; 
4) Slimnīcai (kad. apz. 0100 064 0134 
003) mainīt adresi no Dzirciema iela 
20A uz Dzirciema iela 20 k-3; 
5) Zemes vienībai (kad. apz. 0100 064 
0021) mainīt adresi no Dzirciema iela 
20A uz Dzirciema iela 20 k-3; 
6) Slimnīcai (kad. apz. 0100 064 0134 
006) mainīt adresi no Dzirciema iela 
20A uz Dzirciema iela 20 k-6; 
7) Transformatoram (kad. apz. 0100 
064 0134 004) mainīt adresi no 
Dzirciema iela 20A uz Dzirciema iela 
20 k-4; 
8) Garāžai (kad. apz. 0100 064 0134 
005) mainīt adresi no Dzirciema iela 
20A uz Dzirciema iela 20 k-5; 
9) Garāžai (kad. apz. 0100 064 0134 
007) mainīt adresi no Dzirciema iela 
20A uz Dzirciema iela 20 k-7. 
 
Respondenta viedoklis tiek ņemts vērā. 
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kuru pašreizējā 
adrese ir 

Dzirciema iela 
20A, Rīga, 

piešķirt jaunās 
adreses, 

pievienojot 
pašreizējai adresei 
korpusa numurus, 
par pamatu ņemot 

attiecīgās ēkas 
kadastra numuru 
pēdējos ciparus: 
ēkai, kuras 
kadastra 

apzīmējuma 
pēdējie cipari ir 

001, piešķirt 
adresi Dzirciema 

iela 20 vai 
Dzirciema iela 

20A, bet pārējām 
sešām ēkām 

Dzirciema iela 
20A k-2 līdz k-6. 
Respondents lūdz 
Būvvaldi izvērtēt 
piedāvāti adreses 
Dzirciema iela 

20A, Rīgā, 
maiņas variantus, 

jo šādu adrešu 
piešķiršana nav 

pretrunā ar 
adresācijas 

sakārtošanas 
projekta mērķi un 

neapgrūtinātu 
nokļūšanu un 
sazināšanos ar 

šajā adresē 
atrodošos 

respondenta 
struktūrvienību. 

 
 

 Būvvalde norāda, ka no 197 iesniegtajām anketām un iesniegumiem 12 gadījumos 
respondenti ir atbalstījuši adresācijas maiņu, bet 185 respondenti adresācijas maiņu nav 
atbalstījuši. 
 
 

Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, Šampētera un Zasulauka apkaimēs publiskās 
apspriešanas rezultātu statistisks apkopojums 

2.tabula 
 Adrese, kadastra apzīmējums Skaits 

Vērā ņemts viedoklis Klīveru iela 1 (0100 049 0053 001, 0100 049 0053 
002), Ventspils iela 17 (0100 056 0066), Balasta 
dambis 13 (0100 061 0243), Eduarda Smiļģa iela 

37/39 (0100 057 0063), Mārupes iela 51 
(01000562024001, 01000562024), Mārupes iela 49 

131 
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(01000562025001, 01000562025), Alīses iela 3 un 
Al īses iela 3B (0100 060 0120 003), Sēlpils iela 2 

(0100 065 0104), Zasulauka iela 18 (0100 076 0501 
001), Balasta dambis 60 (0100 062 0057 001), 

Nometņu iela 41 (0100 059 0062 002),  Talsu iela 
30 (0100 057 0112 002, 0100 057 0112 001),  

Sabiles iela 11 (nav norādīts kadastra apzīmējums), 
Hermaņa iela 9 (nav norādīts kadastra apzīmējums), 
Nometņu iela 7 (0100 061 0113 001), Pilsoņu iela 
13 (nav norādīts kadastra apzīmējums), Dzirciema 
iela 20,  Dzirciema iela 20A (kadastra apzīmējumi 

nav norādīti) 
Daļēji vērā ņemts viedoklis Kalnciema iela 28, Kalnciema iela 30, Kapseļu iela 

9, Kapseļu iela 11 (0100 059 2006 001, 0100 559 
0024, 0100 059 004 6002, 0100 059 004 6003, 
0100 059 0321 001, 0100 559 0047), 0100 064 

0458 003, 0100 064 0134 006, 0100 059 0215 002, 
0100 056 2050 004, 0100 056 2050 003,  Olgas iela 

2 (0100 059 005 0002) 

3 

Viedoklis atzīts par nepamatotu un nav 
ņemts vērā 

Matrožu iela 7 (0100 062 2037 003, 0100 062 
2037, 0100 062 2037 002, 0100 062 2037 005, 

0100 062 2037 011), Volguntes iela 30 (0100 076 
0105 002, 0100 076 0105), Gregora iela 19 (0100 
064 0108 002, 0100 064 0108 003), Nometņu iela 
49 (0100 994 6869), Balasta dambis 13 un Balasta 

dambis 11 (0100 061 0151), Ļermontova iela 4 
(0100 059 0164 002), Raņķa dambis 1 (0100 049 

0031 001, 0100 049 0031 002, 0100 049 0031 003), 
Mārupes iela 19 (0100 056 2010, 0100 056 2010 

001), Mārupes iela 1 (0100 056 0046 003), 
Mārupes iela 9 (0100 056 0144, 0100 056 0144 
002), Kapseļu iela 7 (0100 059 003 5002), Meža 

iela 4 (0100 059 005 1003), Meža iela 4 (0100 058 
0175 001, 0100 058 0175 002, 0100 058 0175 003), 
Nometņu iela 23 (0100 059 0051 003), Saules aleja 
6 (0100 056 0300 001 008), Eduarda Smiļģa iela 33 

(0100 057 006 1001, 
0100 057 006 1002 

0100 057 0061), Liepājas iela 38 (0100 056 011 
6004, 

0100 056 011 6002), Gregora iela 1 90100 060 
0107 001), Kapseļu iela 4D (0100 913 7053), 
Daugav-grīvas iela 31B (0100 061 0010 018),  
Eduarda Smiļģa iela 27 (0100 058 0094 002), 

Krēslas iela 1 (0100 061 0137 003), Balasta dambis 
36 (0100 062 0071 001), Sēlpils iela 6 (0100 064 
2025 008), Kristapa iela 16 (0100 060 2020 004, 
0100 060 2020 003, 0100 060 2020 002 un 0100 
060 2020 001), Dzirciema iela 51 (0100 065 0028 
0022), Saldus iela 11 (0100 066 0130 001), nav 

adreses (0100 064 0116),  Pilsoņu iela 13 (0100 056 
6011 5002, 0100 056 6011 5040, 0100 056 6011 

5108, 0100 056 6011 5109), Olgas iela 2 (0100 059 
0050 003), Ļermontova iela 1 (kadastra 

apzīmējums nav norādīts), Balasta dambis 1A 
(kadastra apzīmējums nav norādīts), Enkura iela 

6B, Mazā Nometņu iela 87, Meža iela 1, Slokas iela 
52, Nometņu iela 57F, Nometņu iela 59, Balasta 

dambis 9, Elvīras iela 19, Elvīras iela 21, 
Margrietas iela 1A, Zvejnieku iela 5A, Mazā 
Nometņu iela 34 (kadastra apzīmējumi nav 

norādīti)  

58 

Adreses, kas netiks mainītas  atbilstoši Volguntes iela 90 (0100 081 0311 001, 0100 081 2 
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iedzīvotāja sniegtajam viedoklim 0311), Dāvida iela 4 (nav norādīts) 
Adresācijas objekti, kuriem adreses 

nav mainītas  
Mārupes iela 49 (0100 056 2025 001, 0100 056 

2025), Mārupes iela 51 (0100 056 2024 001, 0100 
056 2024), Dzirciema iela 16 (0100 064 0458 003) 

3 

 

Vadītājs /Parakstīts/ I. Vircavs 

Petrova 67012082 


