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

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

Rīgā 

19.05.2016. BV-16-6703-nd 

Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums 
zemes vienību un ēku adrešu maiņai un 
piešķiršanai Jaunciema, Kundziņsalas, 
Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Trīsciema 
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 
Jaunciema, Kundziņsalas, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Trīsciema apkaimē tika rīkota no 
23.03.2016. līdz 20.04.2016., pamatojoties uz Būvvaldes 22.03.2016. lēmumu Nr. BV-16-
143-ls (publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2016. gada 23. martā, Nr. 58 (5630)). 
Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2016. gada 14. aprīlī. Publiskās apspriešanas laikā 
tika saņemtas astoņdesmit sešas aptaujas anketas un piecpadsmit iesniegumi. 

Adresācijas sistēmas normatīvais regulējums noteikts ar Ministru kabineta 08.12.2015. 
noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas 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 Nav norādīts 
Tvaika iela 

2 

Respondents 
norāda, ka ir 
valstīt lielākā 

psihiatriskās un 
narkoloģiskās 

palīdzības iestāde, 
kurā gada laikā 

stacionāri ārstējas 
turpat 8000 
pacientu, bet 

ambulatori – 75 
tūkstoši pacientu. 

Tvaika ielā 2, 
Rīgā atrodas 

iestādes 
pamatstruktūra. 

Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas 
noteikumu 2.8. apakšpunkts nosaka, ka 

adresācijas objekts ir dzīvošanai, 
saimnieciskai, administratīvai vai 

publiskai darbībai paredzēta ēka, bet 
13. punkts nosaka, ja uz apbūvei 

paredzētas zemes vienības atrodas 
vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, 

katrai ēkai un ar to funkcionāli 
saistītajām ēkām piešķir atsevišķu 
adresi, savukārt 8.1. apakšpunkts 

nosaka, ka administratīvajā teritorijā 
adrese nedrīkst atkārtoties. 

Līdz ar to Būvvalde paskaidro, ka 
respondenta valdījumā esošajām ēkām 

slimnīcai (kad. apz. 0100 016 0053 
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Šeit atrodas 
stacionārs ar 430 
gultasvietām un ir 
izsludināts metu 
konkurss jaunam, 
valstī lielākajam 
ambulatorajam 

centram, kurš tiks 
būvēts Tvaika ielā 

2. 
Iestādē 

ārstējamais 
kontingents ir ar 

īpašām 
vajadzībām. 

Garīgās veselības 
aprūpes 

pakalpojumu 
lietotāji, īpaši 
psihiatrijas 

pacienti, psihisko 
traucējumu un 
slimību norises 
dēļ nereti ir ar 

ierobežotu 
orientāciju laikā, 
telpā un attieksmē 

pret sevi, mēdz 
būt sociāli 

bezpalīdzīgi. 
Viņiem ir 

ierobežotas spējas 
integrēties 

sabiedrībā, darba 
tirgū un patstāvīgi 

veikt pat 
vienkāršākos 

ikdienas darbus. 
Psihiskās slimības 

ar laiku rada 
progresējošas, 

neatgriezeniskas 
personības un 

uzvedības 
izmaiņas. Psihiskā 

stāvokļa un 
personības 

traucējumi veido 
savdabīgas 
uzvedības 

paradumus un 
adaptācijas 

reakcijas, kas ir 
nesaprotami 
cilvēkiem no 

malas. 
Visbūtiskākā ir 

nespēja 
pielāgoties pat 

vienkāršām 
izmaiņām. Pat 

produktu 
izvietojuma 

001), slimnīcai (kad. apz. 0100 016 
0053 002), slimnīcai (kad. apz. 0100 
016 0053 003), slimnīcai (kad. apz. 
0100 016 0053 004), slimnīcai (kad. 
apz. 0100 016 0053 005), slimnīcai 

(kad. apz. 0100 016 0053 006), veļas 
mājai (kad. apz. 0100 016 0053 007), 
darbnīcai (kad. apz. 0100 016 0053 

013), garāžai (kad. apz. 0100 016 0053 
015), slimnīcai (kad. apz. 0100 016 

0053 016), garāžai (kad. apz. 0100 016 
0053 026), uzņemšanas nodaļas ēkai 

(kad. apz. 0100 016 0053 043), 
slimnīcai (kad. apz. 0100 016 0053 
056), virtuvei (kad. apz. 0100 016 

0053 057), morgam (kad. apz. 0100 
016 0053 059) un dzīvojamai mājai 
(kad. apz. 0100 016 0053 070) katrai 

jāpiešķir atsevišķa adrese ēkām 
noteikto un Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā 
reģistrēto funkciju dēļ (Adresācijas 

noteikumu 13. punkts). Slimnīcai (kad. 
apz. 0100 016 0053 056) ir paredzēts 

saglabāt adresi Tvaika iela 2, Rīga, bet 
pārējām no augstāk minētajām ēkām 

mainīt adresi tā, lai tās atbilstu 
Adresācijas noteikumu 19. punktam, 

kurš nosaka, ka pilsētu un ciemu 
teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei 
paredzētai zemes vienībai vai ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 
ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto 

situāciju. Tādējādi adreses tiks 
mainītas, piesaistot tās gan Tvaika 

ielai, gan Aptiekas ielai. 
Būvvalde norāda, ka ēku adresācijai ir 
jāizmanto Rīgas domes 22.10.2013. 
saistošajos noteikumos 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” 

noteikumos noteiktā parauga numuru 
zīmes. Taču informatīvā orientēšanās 
nolūkā ir iespēja izvietot saskaņota 

satura un dizaina izkārtnes vai norādes 
zīmes. 

Papildus Būvvalde norāda, ka 
atbilstoši Adresācijas noteikumu 18.1. 

apakšpunktam, lai izvairītos no 
iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās, 
pašvaldība apbūvei paredzētas zemes 
vienības vai ēkas numuru papildina ar 

latviešu alfabēta lielo burtu (bez 
diakritiskām zīmēm), tādēļ arī teritorijā 

ir iespējams veidot adresāciju, 
izmantojot latviešu alfabēta lielos 

burtus, nevis korpusus. Šādā gadījumā 
būtu iespējams adreses numuram 

pievienot tādus burtus, kādus 
respondents lieto savā teritorijas 
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veikalu plauktos, 
fasējuma vai cenu 

izmaiņas, 
transporta 

maršruta pat 
īslaicīga maiņa 

šos slimos 
cilvēkus nereti 

dzen izmisumā un 
spiež atteikties no 

pirkuma un 
brauciena. 

Izmaiņas izraisa 
adaptācijas 

traucējumus, 
trauksmi un 
pasliktina 

psihisko stāvokli, 
nereti zaudējot 

gadiem ilgā 
ārstniecības 

procesā sasniegto. 
Iestādei Tvaika 
ielā 2 ir plaša 

teritorija un daudz 
ēku. Lai padarītu 

teritoriju 
uzskatāmāku, ēku 

izvietojumu 
saprotamāku un 

vienkāršāk 
uztveramu, pirms 
diviem gadiem, 
uzklausot ārstu 

viedokli un vides 
loģistikas 
speciālistu 

ieteikumus, tika 
izveidots jauns 

teritorijas 
plānojuma 
atainojums, 
izmantojot 

“vieglo valodu” – 
katrai ēkai tika 

piešķirta konkrēta 
krāsa un burts. 

Ciparus pacienti 
uztver grūtāk. 

Krāsainās burtu 
plāksnītes labi 

saskatāmā izmērā 
piestiprinātas pie 
ēkām, bet 
teritorijas 
plānojuma 
lielgabarīta 
vizualizācija 

atrodas pie ieejas 
vārtiem no 

Aptiekas ielas, pie 
iebrauktuves 

Tvaika ielā, kā arī 

plānojuma atainojumā.  
Atbildot uz respondenta norādīto faktu, 

ka adreses maiņa, paredzot 
astoņpadsmit adreses vienai medicīnas 

iestādei, pacientiem ar izteiktām 
personības izmaiņām var izraisīt 

dezadaptāciju, trauksmi līdz panikai, 
smagu psihiskā stāvokļa 

pasliktināšanos ar sociāli bīstamas 
uzvedības izpausmēm un iespējamu 

atkārtotu nonākšanu stacionārā. 
Būvvalde izprot norādītos apsvērumus 

un atzīst tos par būtiskiem un 
nozīmīgiem, taču Būvvaldei nav dotas 
izvēles tiesības izvēlēties piemērot vai 
nepiemērot normatīvo aktu prasības. 

Būvvalde aicina izvērtēt iespēju 
maksimāli saglabāt lietoto ēku iekšējo 
numerāciju. Būvvalde paskaidro, ka 

pastāvot vairākām ēkām ar funkcijām, 
kas ir noteiktas par adresācijas 

objektam atbilstošām, vienu adresi 
visām ēkām saglabāt nevar. Pastāvot 

apstākļiem, ka ēkām reģistrētās 
funkcijas nemainās, Būvvaldei 

norādītie argumenti ir jānoraida kā 
nepamatoti. 
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izvietota 
administrācijas 
(A) ēkā. Šāda 
informācijas 
pieeja ļāvusi 

ienācējam labāk 
orientēties 

Teritorijā Tvaika 
ielā 2 un 
novērsusi 

apjukumu un 
nervozu 

maldīšanos pa 
teritoriju. 

Uzskata, ka 
adreses izmaiņas, 

paredzot 
astoņpadsmit 
adreses vienai 

medicīnas 
iestādei, kura 

atrodas kompaktā 
un vēsturiski senā 

teritorijā, 
pacientam ar 

izteiktām 
personības 

izmaiņām var 
izraisīt 

dezapdatāciju, 
trauksmi līdz 

panikai, smagu 
psihiskā stāvokļa 
pasliktināšanos ar 
sociāli bīstamas 

uzvedības 
izpausmēm un 

iespējamu 
atkārtotu 

nonākšanu 
stacionāru. 
Lūdz ņemt 

iepriekš minēto 
un nekādā 
gadījumā 

nemainīt iestādes 
pamatstruktūras 

adresi Tvaika ielā 
2, Rīgā, lai 
neizraisītu 
psihiskās 

veselības stāvokļa 
pasliktināšanos 

vairākiem 
desmitiem 
tūkstošiem 
pacientu. 

2 0100 013 2005 014 
Rankas 
iela 10 

Sakarā ar to, ka 
respondents 
atrodas pēc 

adreses Rankas 
iela 10, Rīga (kad. 

apz. 0100 013 

Būvvalde norāda, ka adreses maiņa no 
Rankas iela 10 uz Rankas iela 8 ir 

paredzēta noliktavai (kad. apz. 0100 
013 2005 014), kas atrodas uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 
013 2005, kas pēc Nekustamā īpašuma 
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2005 014) un ir 
starptautiska 
ražošanas – 
tirdzniecības 

kompānija, tad 
adreses maiņa 
izraisīs lielus 
finansiālus 
izdevumus 
(normatīvie 
dokumenti, 

veidlapas, līgumi, 
reklāmas 

produkcija un 
reklāma). Lūdz 

rast iespēju 
nemainīt pasta 

adresi Rankas iela 
10. 

valsts kadastra informācijas sistēmā un 
Zemesgrāmatā reģistrētajiem datiem 

pieder citai personai. 
Respondenta īpašumā (kadastra 

numurs 0100 013 0078) esošajām 
ēkām (noliktavai (kad. apz. 0100 013 
0078 001), noliktavai (kad. apz. 0100 
013 0078 002), pamatiem (kad. apz. 
0100 013 0078 008), nojumei (kad. 
apz. 0100 013 0078 011) un metāla 

izstrādājumu ražotnei (kad. apz. 0100 
013 0078 012)) un zemes vienībai 
(kad. apz. 0100 013 0078) adreses 

maiņa nav paredzēta.  
Ņemot vērā augstāk minēto, Būvvalde 
norāda, ka respondenta adrese netiks 

mainīta. 
Personas izteiktais viedoklis ir 

noraidāms kā nepamatots. 

3 

0100 068 0031 001, 
0100 068 0 55 006, 
0100 068 0 55 013, 
0100 068 0055 018 

Ezera iela 
22 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

atrodas Brīvostas 
teritorijā un strādā 
ar akcīzes precēm, 
uz kurām saņemta 

ikgadēja izziņa 
par naftas 
produktu 

izmantošanu. 
Adrešu maiņas 
rezultātā būs 

jāmaina Akcīzes 
preču pārvaldes 

saņemtās izziņas, 
kā arī izziņas par 
metanolu un citas 
apliecības. Ja būs 

veikta jaunas 
numerācijas 

piesaiste, veicot 
ražošanas darbus 

būs jāveic 
speciālo papildus 

pārdošanu no 
vienas adreses uz 

citu, lai 
atspoguļotu Valsts 

ieņēmumu 
dienestam 

informāciju par 
akcīzes preču 

pārvietošanu no 
vienas ēkas uz 

otru. Tā kā Valsts 
ieņēmumu 

dienestam ir 
jāiesniedz shēmas 
ar aktuālo akcīzes 

preču 
uzglabāšanas 

tvertņu 

Būvvalde konstatē, ka norādītā 
informācija par ēku funkcijām un to 
ekspluatēšanu atbilst ēku kompleksa 

noteiktajai ražošanas funkcijai. Līdz ar 
to vienotā ražošanas procesā iesaistītas 
ēkas, kas būvētas un tiek ekspluatētas 

atbilstoši ēku celšanas projektu 
dokumentācijā fiksētajam, konkrētajā 

gadījumā atbilstoši Adresācijas 
noteikumu 8.2. apakšpunktā 
noteiktajām ir atzīstamas par 
funkcionāli saistītām ēkām.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, Būvvalde 
atzīst par pamatotu respondenta 

norādīto argumentāciju un adrešu 
maiņu ēkām neveiks līdz ēku 

ekspluatācijas funkciju izmaiņām.  
Respondenta viedoklis ir ņemts vērā.      
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izvietojumu, tad 
sanāks, ka viena 
un tā pati akcīzes 

prece stāv 
dažādās adresēs. 

4 0100 015 2044 001 
Sliežu iela 

29 k-4 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka neredz 

adreses maiņas 
lietderīgu un 

pamatojumu, kā 
arī uzskata, ka tā 
ierobežos tiesības 

un intereses. 
Uzskata, ka mājas 
adreses maiņa ir 
pretrunā ar ielas 

un māju 
kompleksa (Sliežu 
iela 29) vēsturisko 
attīstību, tostarp 

„sarauj” visu 
Sliežu ielas 29 

māju sasaisti. Tiks 
sarežģīta māju 

apsaimniekošana, 
iedzīvotāju 
savstarpējā 

komunikācija, 
apgrūtināta 

iespēja atrast 
māju, radīs 
nepamatotu 

nepieciešamību 
nomainīt virkni 

dokumentu, 
attiecīgi radot 

laika un finanšu 
resursu 

zaudējumus. 
Tāpat māja 

neiegūs savu 
(unikalitātes ziņā) 

adresi. 

Būvvalde informē, ka izvērtējot 
teritorijas labiekārtojuma elementus un 
piekļuvi pie ēkas ar adresi Sliežu iela 
29 k-4, Rīga (kad. apz. 0100 015 2044 
001) secināts, ka piekļuve pie ēkas ir 

nodrošināta gan no Sliežu ielas, gan no 
Tvaika ielas. Tā kā no Tvaika ielas nav 
iespējams nodrošināt piekļuvi pie ēkas 
ar transportlīdzekli, tad Būvvalde atzīst 
par pamatotu adreses piešķiršanu atlikt 

līdz brīdim, kad Būvvaldē tiks 
iesniegti nepieciešamie dokumenti 

teritorijas labiekārtošanas saskaņošanai 
un izbūvei, lai nodrošinātu piekļuvi pie 
ēkas tās apkalpošanas vajadzībām no 

tuvākās ielas. 
Būvvalde norāda, ka adreses maiņa 
neietekmē īpašuma fizisko atrašanās 

vietu un tā vērtību. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir ņemts vērā 

5 0100 015 2044 001 
Sliežu iela 

29 k-4 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka nav 

piebraucamā ceļa 
no Tvaika ielas 

puses. Tiek 
norādīts, ka 
Tvaika iela 

asociējas ar Rīgas 
psihiatrijas un 
narkoloģijas 

centru jeb tautā 
runājot par 

„tvaiceni” – it kā 
smieklīgs, bet 

tomēr vērā 
ņemams 
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socioloģisks 
aspekts, kas 

izraisa tādu kā 
zobgalību, 

nicinājumu vai 
klišeju. Ja 

pamatojums ielu 
nosaukuma 
maiņai ir 
glābšanas 

dienestu nespēja 
atrast vajadzīgo 

adresi, tad 
mūsdienu 

tehnoloģiju 
attīstības laikmetā 

tas ir pilnīgi 
nepamatoti. Būs 

nepieciešams 
neskaitāmās 

vietās jāiesniedz 
izmaiņas par 

adreses maiņu, 
kas var apgrūtināt 

saskarsmes 
kvalitāti. 

6 Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 
galvenā un 

vienīgā 
piebraukšana ēkai 
ir no Sliežu ielas. 
Adreses maiņa 

var radīt 
maldinošu 
uzskatu par 
piekļūšanu 
objektam – 
meklējot 

piebraukšanas 
ceļu no Tvaika 

ielas puses var tikt 
zaudēts dzīvībai 

un veselībai 
izšķirošs laiks. 
Objekta adreses 
maiņas gadījumā 
ēka tiks atdalīta 

no pārējām Sliežu 
ielas 29 

dzīvojamajām 
ēkām un tādejādi 

tiks izjaukts 
vēsturiskais 

dzīvojamo māju 
komplekss. 

Adreses maiņas 
gadījumā būs 

jākārto īpašuma 
dokumentu 

pārformēšana, kas 

7 
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prasīs ieguldīt 
laiku un 

neplānotus naudas 
līdzekļus,  jāveic 

dokumentu 
pārformēšana ar 

visiem 
pakalpojumu 
sniedzējiem, 
darba vieta, 

mācību iestāde, 
medicīnas aprūpes 

iestāde, bankas 
u.c. būs jāinformē 
par dzīves vietas 
adreses maiņu, 
būs atkārtoti 

jāizņem izziņa par 
deklarēto dzīves 
vietu, kritīsies 
īpašuma vērtība.   

8 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka Sliežu 

ielas mājas 27; 
29; 29/1; 29/2; 

29/3; 29/4 ir viena 
tipa mājas. Celtas 
pēc viena projekta 
un veido ciematu. 

Mainot vienai 
numuru un ielu, 

mājas „atdalīsies” 
no pārējam. 

Piebraukšana ir 
no Sliežu ielas, 

plānots mainīt uz 
Tvaika ielu, kas 

radīs problēmu ar 
piegādi, ātro 

palīdzību  
ugunsdzēsējiem, 
utt., jo būs jāveic 

garāks ceļš, ja 
meklēs 

piebraukšanu no 
Tvaika ielas. 

9 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana pie 
mājas ir no Sliežu 

ielas. Adreses 
maiņas rezultāta 
var tikt zaudētas 

dzīvībai un 
veselībai svarīgas 

minūtes (ātrā 
palīdzība, policija, 

ugunsdzēsēji 
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u.c.), jo radīsies 
neizpratne par 

piebraukšanu pie 
mājas ieejām - no 
Tvaika ielas nav 
piebraukšanas 

ceļa.  
Tāda veidā tiks 

izjaukts 
vēsturiskais 
arhitektūras 
komplekss. 

Savulaik mājai 
tika atņemta 

pieguļošā zeme, 
lai izbūvētu 

koplietošanas 
ceļu, kuru nav 

iespējas lietderīgi 
izmantot. 
No visa 

kompleksa ēkām, 
māja tiek pakļauta 

nevēlamām 
darbībām. 

Adresācijas 
maiņas rezultātā 
radīsies neplānoti 
finanšu izdevumi 

īpašuma 
dokumentu 

pārformēšanai. 
Būs jāpārslēdz 

līgumi ar visiem 
pakalpojumu 

sniedzējiem - kas 
prasīs daudz laika 

un neplānotus 
naudas 

izdevumus. 
Krit īsies īpašuma 

vērtība. 

10 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka mājas 
galvenā fasāde 

iziet uz Sliežu ielu 
un piekļūt pie 

mājas visi 
tehniskie un 

palīdzības dienesti 
var tikai pa Sliežu 
ielu. Respondents 

neredz 
nepieciešamību 
mainīt adresi uz 
ielu no kuras nav 
tiešas piekļuves 

mājai. 
Respondents 
norāda, ka 

izmanto dažādus 
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piegādes un 
pasūtījumu veidus 

pa pastu, kā arī 
saņem ziņas no 

radiniekiem, līdz 
ar to negrib visur 

mainīt adresi. 

11 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Respondents 

norāda, ka ir 77 
gadi, dzīvo no 
2000.gada, ir I 
grupas invalīds, 
pārvietojas pa 

istabu ar staigulīti, 
regulāri vajag 
ārsta un sociālā 
dienesta aprūpi, 
saņem 239 eiro 
pensiju un tāpēc 
šādām izmaiņām 

nepiekrīt. 
12 Respondents 

adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka mājas 

adreses maiņa 
apgrūtinās iespēju 

atrast to. 
Piebraukšana pie 
mājas ieejām ir no 

Sliežu ielas.  
Adreses maiņas 
rezultātā var tikt 
zaudētas dzīvībai 

un veselībai 
svarīgas minūtes 

kritiskās 
situācijās, jo no 
Tvaika ielas nav 
piebraukšana pie 
ieejām. Adreses 
maiņa ir pretrunā 
ar Sliežu ielas un 
māju kompleksa 

vēsturisko 
attīstību. Tas 

sarežģīs māju un 
sētas 

apsaimniekošanu, 
iedzīvotāju 
savstarpējo 

komunikāciju. 
Būs neplānoti 

finanšu izdevumi 
īpašuma 

dokumentu 
pārformēšanai, 

jāpārslēdz līgumi 
ar visiem 

13 
14 

15 
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pakalpojumu 
sniedzējiem, kas 
prasīs daudz laika 

un neplānotus 
naudas 

izdevumus, kā arī 
kritīsies īpašuma 

vērtība. 
16 Respondents 

adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Respondents 
norāda, ka nav 

piebraucamā ceļa 
no Tvaika ielas 

puses. Norāda, ka 
mūsdienās 
tehnoloģiju 

attīstībā neredz 
vajadzību tērēt 

nodokļu 
maksātāju naudu, 
lai it kā kaut ko 

uzlabotu, ja 
jebkura 

navigācijas 
sistēma spēj atrast 
pat sarežģītus ielu 
samudžinājumus. 

17 

18 Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Respondents 
norāda, ka 

piebraukšana pie 
ieejām no Sliežu 
ielas. Adreses 

maiņa ir pretrunā 
ar ielas un māju 

kompleksa 
attīstību, sarauj 
māju sasaisti un 

iedzīvotāju 
savstarpējo 

komunikāciju. 
Tiks sarežģīta 
mājas un sētas 

apsaimniekošana. 
Neloģiska adreses 
maiņa ir saistīta ar 

valsts un 
pašvaldības, kā arī 

iedzīvotāju 
līdzekļu 

nelietderīgu 
tērēšanu. 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 

41 0100 017 0002 047 

Sliežu iela 
6A 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

vairākām ēkām 
(firmām) tiek 

pasniegts adreses 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 17.1. 

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 

42 0100 017 0002 046 
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numurs Sliežu 
iela 7C. 

atrodas Sliežu ielas nepāra pusē, tad 
atbilstoši Adresācijas noteikumiem 

nepieciešama adreses maiņa no Sliežu 
iela 6 uz Sliežu iela 7C. Būvvalde 
norāda, ka tikai ēkām ar kadastra 
apzīmējumu 0100 017 0002 046 
(angārs) un 0100 017 0002 047 
(šķūnis), 0100 017 0002 048 

(nojume),0100 017 0002 045 (nojume) 
un zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 017 0002, kas 
ietilpst vienā nekustamajā īpašumā ar 

kadastra numuru 0100 017 2047 
plānots piešķirt adresi Sliežu iela 7C. 
Ņemot vērā augstāk minēto, personas 
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

43 
0100 903 5006, 

0100 016 0101 005 
Priežu iela 

12 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda ka, pārejot 

uz jauno 
numerāciju, tā būs 
ļoti izkaisīta, tas 
ir, 4 mājas  - 3, 
3A, 3B un 3C. 
Nav saprotams, 

kur ir 3B. Varētu 
piešķirt Sīmaņa 

iela 3, Sīmaņa iela 
5 utt. Respondents 

neredz, ka šajā 
situācijā būtu 

lielāka skaidrība. 
Nav skaidrs 
turpmākais 

apsaimniekošanas 
princips, jo 

komunikācijas 
nāk no Priežu 

ielas12 ēkas un 
pagalms ir viens 

un var rasties 
domstarpības.  

Būvvalde norāda, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19.punktam, 
kas nosaka, ka ēkai adresi piešķirt 

ņemot vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā 
gadījumā ir Sīmaņa iela. Tā kā ēka ar 
kadastra apzīmējumu 0100 016 0101 

005 atrodas starp adresācijas objektiem 
ar adresēm Sīmaņa iela 3 un Sīmaņa 

iela 3A, tad atbilstoši Adresācijas 
noteikumu 18.1. apakšpunktam, lai 

izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru 
atkārtošanās ēkas numuru iespējams 
papildināt ar latviešu alfabēta lielo 
burtu (bez diakritiskām zīmēm), tā 
piešķirot adresi Sīmaņa iela 3C, jo 

adrese Sīmaņa iela 3B jau ir piešķirta 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 016 

0125 002 . 
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 Sīmaņa ielā ir 
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. 

44 0100 016 0098 
Priežu iela 

6/8 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

atbalsta 
adresācijas maiņu 
zemei no Nr.6 uz 

Nr.8, bet 
neatbalsta Nr.6 

atdošanu 
esošajam Nr.4.  
Nr.4 adresācijas 
maiņas projektā 

neparādās, līdz ar 
to būtu loģiski 

Būvvalde paskaidro, ka ēkām ar 
kadastra apzīmējumu 0100 016 0097 
001 un 0100 016 0097 002 ir adrese 

Priežu iela 4, kas ir pretrunā 
Adresācijas noteikumu 8.1. 

apakšpunktam, kas paredz, ka 
administratīvajā teritorijā adreses 

nedrīkst atkārtoties.  
Tā kā ēka ar kadastra apzīmējumu  
   0100 016 0097 002  atrodas starp 

adresācijas objektiem ar adresi Priežu 
iela 4 un Priežu iela 6/8, tad, lai 

nodrošinātu Adresācijas noteikumiem 
atbilstošu adresāciju, ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 016 0097 002  tiks 
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atstāt esošo ēku ar 
Nr.4 arī turpmāk 

par Nr.4. 
Starp ēkām Nr.6/8 
un Nr.4 ir bijusi 
ēka Nr.6, kas ir 
zudusi un ņemot 

vērā to, ka 
adresācijas 

maiņas rezultātā 
ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 
016 0098 001 kļūs 
par Priežu iela 8, 
kas ir saprotami 
un pieņemami, 

tomēr respondents 
vēlas paturēt 

tiesības 
zemesgabalā 
nākotnē veikt 
būvniecību un 
rezervēt Nr.6 
ēkai, kas būtu 
starp tagadējo 

Nr.4 un nākotnes 
Nr.8 (kad. apz. 
0100 016 0098 

001). 
Respondents 

norāda, ka zemes 
vienībai ar 
kadastra 

apzīmējumu 0100 
016 0098 var tikt 
piemērots Nr.8. 

piešķirta adrese Priežu iela 6, bet ēkai 
ar kadastra apzīmējumu 0100 016 

0098 001 tiks piešķirta adrese Priežu 
iela 8. 

Būvvalde informē, ka ēkai, kas varētu 
tikt uzbūvēta, atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 18. punktam, varēs piešķirt 
adresi ēkas numuru papildinot ar 

latviešu alfabēta lielo burtu vai mazo 
burtu “k” un defisi. 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 12.punktam 

zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 016 0098 plānots 

piešķirt adresi Priežu iela 8. 
Ņemot vērā augstāk minēto personas 

viedoklis ir ņemts vērā daļēji. 

45 0100 015 0030 004 
Tvaika iela 

36 

Respondents 
adresācijas maiņu 
atbalsta. Norāda, 

ka radīsies 
nelielas neērtības, 
vajadzēs uzstādīt 

numura zīmi, 
informēt iestādes, 

vairāk 
neapmierināti būs 
ēkā dzīvojošie 
īrnieki. 

Respondenta izteiktais viedoklis ir 
ņemts vērā.  

Būvvalde papildus informē, ka plašāka 
informācijas par ēku numuru zīmju 
izvietošanu ir pieejama Būvvaldes 

mājaslapā 
http://www.rpbv.lv/uploads/news/0406
14/Ielu_nosaukumu_un_eku_numura_

zimes_jauns.pdf. 
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņas 

informē Valsts zemes dienestu, kas 
aktualizē datus Valsts adrešu reģistrā.  
Savukārt, informācija no Valsts adrešu 

reģistra par aktuālajām adresēm 
elektroniski tiek nodota Nekustamo 
īpašumu valsts kadastra informācijas 

sistēmai un Valsts vienotajai 
datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī 
visām iestādēm, kurām ir noslēgts 
sadarbības līgums ar Valsts zemes 

dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 
ka  informācija par mainītajām 

adresēm tiek paziņota arī 
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 

pastam u.c iestādēm 
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/N
osutisanas_saraksts_iestadem_par_lem
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umu_NEW.pdf). 

46 0100 096 0177 

Kundziņ-
salas 8. 

šķērslīnija 
2 

Respondents 
adresācijas maiņu 

atbalsta. 

Respondenta izteiktais viedoklis ir 
ņemts vērā.  

47 Nav norādīts 
Ezera iela 

23 

Respondents 
adresācijas maiņu 

atbalsta. Lūdz 
ēkai, kurā atrodas 

dzīvokļi no 15 
līdz 30, piešķirt 
adresi Ezera iela 

23 k-2. 

Respondenta izteiktais viedoklis ir 
ņemts vērā, un ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 068 0108 002 tiks 
piešķirta adrese Ezera iela 23 k-2. 

48 Nav norādīts 

Uriekstes 
iela 3 

(saņemti 2 
iesnie-
gumi) 

Respondents 
iebilst pret 

biznesa 
kompleksa 

„AVELON”, kas 
atrodas Uriekstes 

ielā 3, Rīgā 
sadalīšanu piecos 
korpusos un jaunu 

adrešu 
izveidošanu 

sekojošu iemeslu 
dēļ: 

pirmkārt, biznesa 
komplekss nav 

sadalāms 
korpusos, tāpēc, 

ka tas ir 
funkcionāli 

vienots īpašums, 
kas ir pielāgots 
tieši transporta, 

loģistikas un ar to 
saistīto 

uzņēmumu 
darbības 

vajadzībām. 
Otrkārt, sadalot 

kompleksu piecos 
korpusos un 

piešķirot tiem 
jaunas adreses, 

ievērojami 
palielināsies 

administratīvais 
slogs ne tikai 

respondentam, bet 
arī respondenta 
partneriem un 

visiem 
nomniekiem, pie 

tam mainīt 
adreses iznesa 

kompleksa 
ēkām/būvēm nav 
lietderīgi, jo visas 
ēkas/būves 

atrodas 
norobežotā un 

nožogotā 

Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas 
noteikumu 2.8. apakšpunkts nosaka, ka 

adresācijas objekts ir dzīvošanai, 
saimnieciskai, administratīvai vai 

publiskai darbībai paredzēta ēka, bet 
13. punkts nosaka, ja uz apbūvei 

paredzētas zemes vienības atrodas 
vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, 

katrai ēkai un ar to funkcionāli 
saistītajām ēkām piešķir atsevišķu 
adresi, savukārt 8.1. apakšpunkts 

nosaka, ka administratīvajā teritorijā 
adrese nedrīkst atkārtoties. 

Ņemot vērā augstāk minēto, Būvvalde 
paskaidro, ka vairākas biroju ēkas, 

vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības ēkas, ārstniecības 
vai veselības aprūpes iestāžu ēkas, kā 

arī citas ēkas, kurās tiek realizēta 
saimnieciskā darbība atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 2.8. 
apakšpunktam ir adresācijas objekti, 
kam katram ir jāpiešķir viena adrese 

(Adresācijas noteikumu 8.2. 
apakšpunkts). Būvvaldes ieskatā ēku 

reģistrētās funkcijas ir pietiekams 
pamats adrešu piešķiršanai. 

Līdz ar to respondenta īpašumā 
esošajām ēkām - administratīvajai ēkai 
(kad. apz. 0100 013 0099 001), biroja 
ēkai (kad. apz. 0100 013 0099 002), 
ēdnīcai (kad. apz. 0100 013 0099 003), 
sadzīves kompleksam (kad. apz. 0100 
013 0099 004), remontdarbnīcai (kad. 
apz. 0100 013 0099 005) un veselības 

centram (kad. apz. 0100 013 0099 019) 
- katrai jāpiešķir atsevišķa adrese, 

ēkām noteikto un Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrēto funkciju, kā arī ēku faktiskās 
izmantošanas dēļ (Adresācijas 
noteikumu 13. punkts). Adrese 

Uriekstes  iela 3, Rīga tiks saglabāta 
administratīvajai ēkai (kad. apz. 0100 
013 0099 001), bet pārējām iepriekš 

minētajām ēkām adreses tiks mainītas. 
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

personai, kas bauda vai vēlas baudīt 
kādas lietas labumus, tam arī jānes ar 
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teritorijā, ar 
vieniem 

iebraucamiem 
vārtiem. Arī 

korespondenci 
visi nomnieki 

saņem kompleksa 
administratīvajā 

ēkā. Pie 
apstākļiem, ja 
adreses tiks 
mainītas, 

respondentam būs 
jāgroza līgumi, 

visiem 
nomniekiem būs 

jāgroza savi 
līgumi, visos 
reģistros būs 

jāgroza 
informācija, 
papildus būs 

jāpasūta jauns 
nekustamā 
īpašuma 

novērtējums, jo 
nesen taisītais 

vairs nederēs, kas 
izmaksā vairāk 
par 3000€ u.c. 
acīmredzami 
nelietderīgas 

darbības. Papildus 
vērš uzmanību 

faktam, ka 
nekustamais 

īpašums ir ieķīlāts 
un līdz ar to 

radīsies 
ievērojami 

papildus izdevumi 
sakarā ar 

formalitāšu 
nokārtošanu bez 
lietderīga mērķa. 
Respondents līdz 
ar to secina, ka 
adrešu maiņa 
viņam nodara 
ievērojamus 
zaudējumus. 
Norāda, ka 

papildus ņemams 
vērā tas, ka 

īpašums atrodas 
Rīgas brīvostas 
tuvumā un tas ir 
pielāgots tieši 

transporta, 
loģistikas un ar to 

saistīto 
uzņēmumu 
darbības 

šo lietu saistītie pienākumi, kā arī 
trešās personas šai lietai vai tās dēļ 

taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma 
īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam, kas 
darbojas nekustamajā īpašumā, kuram 
ir veikta adreses maiņa, pēc adreses 
maiņas, ir jālieto jaunā adrese, taču 

izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu 
maiņu, ir jāsedz pašiem. 

Būvvalde izprot respondenta norādītos 
apsvērumus, taču Būvvaldei nav dotas 

izvēles tiesības neizpildīt Ministru 
kabineta noteiktās prasības. Būvvalde 
paskaidro, ka pastāvot vairākām ēkām 

ar funkcijām, kas ir noteiktas par 
adresācijas objektam atbilstošām, 
vienu adresi visām ēkām saglabāt 

nevar. Pastāvot apstākļiem, ka ēkām 
reģistrētās funkcijas nemainās, 

Būvvaldei norādītie argumenti ir 
jānoraida kā nepamatoti. Vienu adresi 

visām ēkām ir iespējams saglabāt 
gadījumā, ja tiktu mainītas ēku 
funkcijas un ēkām tiktu noteikts 
palīgēku statuss. Attiecīgas ēku 

funkcijas maiņas gadījumā arī ēku 
ekspluatācija būtu jāveic atbilstoši 
mainītajām funkcijām. Pastāvot 
esošajiem apstākļiem, Būvvaldei 

norādītie argumenti ir jānoraida kā 
nepamatoti. 
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vajadzībām, kuri 
tagad cieš sakarā 

ar krīzi un 
Krievijas 

Federācijas 
noteiktajām 

sankcijām, līdz ar 
to, loģistikas 
uzņēmumu 

starptautiskā 
darbība būs 

traucēta, jo adrese 
Uriekstes iela 3, 

Rīgā ir plaši 
pazīstama 

loģistikas jomā. 
Norāda, ka 
nomnieki 
pārtrauks 

sadarbību ar 
respondentu. Līdz 

ar to 
respondentam 

radīsies 
zaudējumi. Vērš 

uzmanību faktam, 
ka biznesa 
kompleksa 

iebraucamie vārti 
ir atvērti tikai 

noteiktos laikos, 
pēc šiem laikiem 

iebraukt vai 
ienākt teritorijā 

iespējams tikai ar 
atļaujām, kas 

radīs 
neiespējamību 

pienācīgi piegādāt 
pastu. Norāda, ka 
vērā ņemams ir 

arī fakts, ka 
īpašumam ir viens 

īpašnieks. 
Ņemot vērā 

iepriekš minēto, 
respondents ir 

kategoriski pret 
biznesa 

kompleksa 
„AVELON” 

Uriekstes ielā 3, 
Rīgā adreses 

maiņu, sadalot 
īpašumu 5 

korpusos un veiks 
visas 

nepieciešamās 
darbības, lai to 

nepieļautu. 
49 

Nav norādīts 
Duntes iela 

24 

Adresācijas maiņu 
atbalsta. 

Daļa respondentu 

Būvvalde norāda, ka ēkai, kurā atrodas 
respondentiem piederošie dzīvokļi, 

adrese Duntes iela 24 netiks mainīta. 
50 
51 
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52 

norāda, ka pēc 
adresācijas 
maiņas ēkai 

nepieciešama arī 
adrešu 

sakārtošana tajā 
esošajām telpu 

grupām. 

Lai novērstu adrešu atkārtošanos 
(Adresācijas noteikumu 

8.1.apakšpunkts), adrese tiks mainīta 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 017 

0042 001.  
Būvvalde norāda, ja pēc ēkas adreses 

maiņas nepieciešama adrešu 
sakārtošana arī ēkā esošajām telpu 
grupām, tad nepieciešams iesniegt 

iesniegumu (veidlapa Nr. BV_144) ar 
tam pievienotu ēkas kadastrālās 

uzmērīšanas (tehniskās 
inventarizācijas) lietu vai ēkas stāvu 

plāniem. 
Respondentu izteiktie viedokļi ir ņemti 

vērā. 

53 Nav norādīts 
Duntes iela 

24 
Adresācijas maiņu 

atbalsta. 
Respondenta izteiktais viedoklis ir 

ņemts vērā. 

54 0100 016 0056 
Tilta iela 

2/4 

Adresācijas maiņu 
atbalsta, taču 

zemes vienībai 
lūdz piešķirt 

adresi Tilta iela 2, 
ņemot vērā, ka tā 
ir pirmā adrese 
Tilta ielā. Uz 

zemes vienības 
atradīsies ēkas ar 
numuriem 2 un 4. 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 12.punktam, 
zemes vienībai ir iespējams mainīt 

adresi no Tilta iela 2/4 uz Tilta iela 2. 
Respondenta izteiktais viedoklis ir 

ņemts vērā. 

55 

0100 016 0094, 
0100 016 0094 001, 
0100 016 0094 002, 
0100 016 0094 003, 
0100 016 0094 004 

Tilta iela 
12 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Norāda, ka šobrīd 
īpašumam ir 1 

adrese – Tilta iela 
12 (īpašuma 

sastāvā 4 ēkas). 
Pēc adresācijas 

maiņas īpašumam 
ir 3 adreses. 

Vienai no ēkām 
(kad. apz. 0100 
016 0094 004) 

adrese nav 
saprotama. 

Īpašums attīstīts 
kā vienots, visas 
komunikācijas ir 
kopējas (visam 
īpašumam ir 1 

elektrības ievads, 
1 ūdensvads un 

kanalizācija, 
kopēja gāzes 

apgāde). 
Prognozējams, ka 

3 reizes 
palielināsies 

publiskās 
atkritumu 

apsaimniekošanas 
izmaksas. Būs 

jāpārslēdz līgumi 
ar īrniekiem un 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 2.punktam 
īpašums nav adresācijas objekts, taču 
īpašuma sastāvā var būt neierobežots 
skaits adresācijas objektu. Adresācijas 
noteikumu 2.8.apakšpunkts nosaka, ka 

adresācijas objekts ir  dzīvošanai, 
saimnieciskai, administratīvai vai 
publiskai darbībai paredzēta ēka. 

Respondenta īpašumā pēc Nekustama 
īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas datiem ir reģistrētas 4 ēkas ar 
kadastra apzīmējumiem 0100 016 

0094 001 (triju vai vairāku dzīvokļu 
mājas), 0100 016 0094 002 (biroju 
ēkas), 0100 016 0094 003 (triju vai 

vairāku dzīvokļu mājas) un 0100 016 
0094 004 (citas, iepriekš 

neklasificētas, ēkas). Tādējādi trīs no 
iepriekš minētajām ēkām (ar kad. apz. 
0100 016 0094 001, 0100 016 0094 

002 un 0100 016 0094 003) ir 
uzskatāmas par adresācijas objektiem 
tām reģistrēto funkciju dēļ, savukārt 
ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 016 
0094 004 ir uzskatāma par palīgēku, 
kam atsevišķa adrese nav jāpiešķir. 

Adresācijas noteikumu 
8.1.apakšpunkts nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adrese 
nedrīkst atkārtoties, tādēļ divām no 

trim ēkām, kas ir adresācijas objekti, 
adrese ir jāmaina. Tā kā adresācijas 

noteikumu 19.punkts nosaka, ka  ēkai 
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pakalpojumu 
sniedzējiem.  

Tā kā īpašums 
Tilta ielā 12 ir īres 
nams, īpašniekam 

radīsies lieli 
materiāli 

zaudējumi, sakarā 
ar komunikāciju 
pārbūvi, lai katrai 
ēkai (ar atsevišķu 

adresi) 
nodrošinātu 

atsevišķu gāzes, 
elektrības, ūdens 

uzskaiti. 
Vēsturiski 

īpašums ir bijis 
vienots (no 20.gs. 
sākuma). Norāda, 
ka nav ieguvumu, 
kādus sabiedrība 
gūtu adresācijas 
maiņas gadījumā 
– tikai zaudējumi 
gan īpašniekiem, 
gan īrniekiem un 
nomniekiem, jo 
īpašums ir 

kompakts, nav 
nekādu problēmu 

speciālajiem 
dienestiem. Bez 
tam, īpašuma 
daļas, kurām 

adrese paredzēta 
Alekša iela 12, 14 
būtu Alekša ielas 
pēdējās ēkas, līdz 
ar to, saglabājot 
esošo vienoto 
adresi, netiktu 

apdraudēta 
pašvaldības iecere 
veikt adresācijas 

izmaiņas šajā 
apkaimē. 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 
ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto 
situāciju, tad ēkām ar kad. apz. 0100 
016 0094 003 un 0100 016 0094 002 
adrese ir jāmaina, piesaistot adreses 
numuru Alekša ielai, jo piekļuve šīm 
ēkām ir tikai no Alekša ielas. 

Būvvalde paskaidro, ka pastāvot 
vairākām ēkām ar funkcijām, kas ir 
noteiktas par adresācijas objektam 

atbilstošām, vienu adresi visām ēkām 
saglabāt nevar. Vienu adresi visām 
ēkām ir iespējams saglabāt gadījumā, 

ja tiktu mainītas ēku funkcijas un ēkām 
tiktu noteikts palīgēku statuss. 

Attiecīgas ēku funkcijas maiņas 
gadījumā arī ēku ekspluatācija būtu 

jāveic atbilstoši mainītajām funkcijām. 
Pastāvot esošajiem apstākļiem, 

Būvvaldei norādītie argumenti ir 
jānoraida kā nepamatoti. 

Būvvalde norāda, ka adrešu maiņa 
nekādi nevar ietekmēt radīto atkritumu 

daudzumu, tādēļ šis arguments ir 
jānoraida kā nepamatots. 

Būvvalde norāda, ka likums neparedz 
to, ka obligāti ir jāpārslēdz līgumi ar 

īrniekiem un pakalpojumu 
sniedzējiem. Adresācijas noteikumu 
32. punkts nosaka, ja adrese mainīta, 

kā arī ja precizēta pieraksta forma 
atbilstoši šajos noteikumos minētajām 

prasībām, dokumenti, kuros lietota 
iepriekšējā adrese, ir spēkā un 

dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, 
ja to paredz speciālais normatīvais 

akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja līdz 
šim tika izdoti dokumenti, kuros ir 
fiksēta cita adrese, tie joprojām ir 

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

turētājs. 
Būvvalde papildus norāda, ka ēku 

saistība ar komunikācijām nav 
uzskatāma par ēku funkcionālo 
saistību, kas minēta Adresācijas 

noteikumu 12. punktā, jo, vadoties no 
šādiem apsvērumiem, Rīgas pilsētā 

lielākajai daļai ēku, ja ne visām, būtu 
jālieto viens un tas pats ēkas adreses 

numurs, jo ēkas ir saistītas ar 
inženierkomunikācijām visas pilsētas 

teritorijā. Šāda tiesību normu 
interpretācija un piemērošana nav 

adekvāta, jo nenodrošina likumdevēja 
iecerēto mērķu sasniegšanu, nosakot 

ēku adresācijas principus 
administratīvās teritorijas ietvaros. 

Būvvalde paskaidro, ka adreses 
piešķiršana nenosaka un neuzliek par 

pienākumu īpašniekiem izbūvēt 
komunikācijas vai pārbūvēt tās, taču, 

ja īpašnieks vēlas, tad viņam ir tiesības 
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veikt komunikāciju pārbūvi. 
Būvvalde paskaidro, ka speciālajiem 

dienestiem daudz vieglāk būs 
orientēties, ja tiks norādīta konkrēta 
ēkas adrese, kurā ir noticis negadījums, 

nevis adreses, kas ir 3 funkcionāli 
nesaistītām ēkām, tādējādi ar adrešu 
maiņu speciālo dienestu darbs tiks 

atvieglots. 
Respondenta norādītais, ka „īpašuma 
daļas, kurām adrese paredzēta Alekša 
iela 12, 14 būtu Alekša ielas pēdējās 
ēkas, līdz ar to, saglabājot esošo 

vienoto adresi, netiktu apdraudēta 
pašvaldības iecere veikt adresācijas 
izmaiņas šajā apkaimē”, neatbilst 
patiesībai, jo šo divu ēku adreses 

neatbilst Adresācijas noteikumu 8.1. 
apakšpunktam un 19.punktam, līdz ar 

to, nemainot adreses šīm ēkām, 
pašvaldības iecere sakārtot adreses 

netiktu realizēta, jo adresācijas 
sakārtošanas projekta mērķis ir 

sakārtot pilnīgi visas adreses, kas 
neatbilst normatīvo aktu prasībām. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir noraidāms kā 
nepamatots. 

56 

0100 016 0094, 
0100 016 0094 001, 
0100 016 0094 002, 
0100 016 0094 003, 
0100 016 0094 004 

Tilta iela 
12 

Norāda, ka ir 
adresācijas 

objektu lietotāji, 
kas neatbalsta 

adresācijas maiņu. 
Norāda, ka šobrīd 
īpašumam ir 1 

adrese – Tilta iela 
12 (īpašuma 

sastāvā 4 ēkas). 
Pēc adresācijas 

maiņas īpašumam 
ir 3 adreses. 

Prognozē, ka 3 
reizes 

palielināsies 
publiskās 
atkritumu 

apsaimniekošanas 
izmaksas. Būs 

jāpārslēdz līgumi 
ar izīrētāju un 
pakalpojumu 
sniedzējiem. 

Radīsies neērtības 
korespondences 

saņemšanai. 
Norāda, ka 

adresācijas maiņa 
radīs tikai 

neērtības, nebūs 
nekādi ieguvumi. 

Radīsies 
zaudējumi sakarā 
ar komunālajiem 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 2.punktam 
īpašums nav adresācijas objekts, taču 
īpašuma sastāvā var būt neierobežots 
skaits adresācijas objektu. Adresācijas 
noteikumu 2.8.apakšpunkts nosaka, ka 

adresācijas objekts ir  dzīvošanai, 
saimnieciskai, administratīvai vai 
publiskai darbībai paredzēta ēka. 

Tādējādi trīs no ēkām (ar kad. apz. 
0100 016 0094 001, 0100 016 0094 

002 un 0100 016 0094 003) ir 
uzskatāmas par adresācijas objektiem 
tām reģistrēto funkciju dēļ, savukārt 
ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 016 
0094 004 ir uzskatāma par palīgēku, 
kam atsevišķa adrese nav jāpiešķir.  

Adresācijas noteikumu 
8.1.apakšpunkts nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adrese 
nedrīkst atkārtoties, tādēļ divām no 

trim ēkām, kas ir adresācijas objekti, 
adrese ir jāmaina. Tā kā adresācijas 

noteikumu 19.punkts nosaka, ka  ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 
ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto 
situāciju, tad ēkām ar kad. apz. 0100 
016 0094 003 un 0100 016 0094 002 
adrese ir jāmaina, piesaistot adreses 
numuru Alekša ielai, jo piekļuve šīm 
ēkām ir tikai no Alekša ielas. 

Būvvalde norāda, ka adrešu maiņa 
nekādi nevar ietekmēt radīto atkritumu 

daudzumu, tādēļ šis arguments ir 
jānoraida kā nepamatots. 
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pakalpojumiem, 
problēmas sakarā 
ar korespondences 
saņemšanu, esošo 
pakalpojumu un 

citu līgumu 
izpildi. Norāda, 

ka nav ieguvumu, 
kādus sabiedrība 
gūtu adresācijas 
maiņas gadījumā 
– tikai zaudējumi 
gan īpašniekiem, 
gan īrniekiem un 
nomniekiem, jo 
īpašums ir 

kompakts, nav 
nekādu problēmu 

speciālajiem 
dienestiem. Bez 
tam, īpašuma 
daļas, kurām 

adrese paredzēta 
Alekša iela 12, 14 
būtu Alekša ielas 
pēdējās ēkas, līdz 
ar to, saglabājot 
esošo vienoto 
adresi, netiktu 

apdraudēta 
pašvaldības iecere 
veikt adresācijas 

izmaiņas šajā 
apkaimē. 

Būvvalde norāda, ka likums neparedz 
to, ka obligāti ir jāpārslēdz līgumi ar 

izīrētāju un pakalpojumu sniedzējiem. 
Adresācijas noteikumu 32. punkts 
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī ja 
precizēta pieraksta forma atbilstoši 

šajos noteikumos minētajām prasībām, 
dokumenti, kuros lietota iepriekšējā 
adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa 

nav jāveic, izņemot, ja to paredz 
speciālais normatīvais akts. Tādējādi 
šajā gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 

dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, 
tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats 
dokumenta turētājs. 

Būvvalde paskaidro, ka speciālajiem 
dienestiem daudz vieglāk būs 

orientēties, ja tiks norādīta konkrēta 
ēkas adrese, kurā ir noticis negadījums, 

nevis adreses, kas ir 3 funkcionāli 
nesaistītām ēkām, tādējādi ar adrešu 
maiņu speciālo dienestu darbs tiks 

atvieglots. 
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 

pasta sūtījumu. 
Respondentu norādītais, ka “īpašuma 
daļas, kurām adrese paredzēta Alekša 
iela 12, 14 būtu Alekša ielas pēdējās 
ēkas, līdz ar to, saglabājot esošo 

vienoto adresi, netiktu apdraudēta 
pašvaldības iecere veikt adresācijas 
izmaiņas šajā apkaimē”, neatbilst 
patiesībai, jo šo divu ēku adreses 

neatbilst Adresācijas noteikumu 8.1. 
apakšpunktam un 19.punktam, līdz ar 

to, nemainot adreses šīm ēkām, 
pašvaldības iecere sakārtot adreses 

netiktu realizēta, jo adresācijas 
sakārtošanas projekta mērķis ir 

sakārtot pilnīgi visas adreses, kas 
neatbilst normatīvo aktu prasībām. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedokļi ir noraidāmi kā 
nepamatoti. 

57 

0100 016 0094, 
0100 016 0094 001, 
0100 016 0094 002, 
0100 016 0094 003, 
0100 016 0094 004 

Tilta iela 
12 

Norāda, ka ir 
adresācijas 

objektu lietotāji, 
kas neatbalsta 

adresācijas maiņu. 
Norāda, ka šobrīd 
īpašumam ir 1 

adrese – Tilta iela 
12 (īpašuma 

sastāvā 4 ēkas). 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 2.punktam 
īpašums nav adresācijas objekts, taču 
īpašuma sastāvā var būt neierobežots 
skaits adresācijas objektu. Adresācijas 
noteikumu 2.8.apakšpunkts nosaka, ka 

adresācijas objekts ir  dzīvošanai, 
saimnieciskai, administratīvai vai 
publiskai darbībai paredzēta ēka. 

Tādējādi trīs no ēkām (ar kad. apz. 
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Pēc adresācijas 
maiņas īpašumam 

ir 3 adreses. 
Prognozē, ka 3 

reizes 
palielināsies 

publiskās 
atkritumu 

apsaimniekošanas 
izmaksas. Būs 

jāpārslēdz līgumi 
ar piegādātājiem 

un klientiem. Tiks 
zaudēti materiālie 

ieguldījumi 
reklāmā (bukleti, 

reklāmas 
katalogi). Jāmaina 

veidlapas, 
vizītkartes. 

Jāmaina 
uzņēmuma 

juridiskā adrese. 
Radīsies 

zaudējumi sakarā 
ar komunālajiem 
pakalpojumiem 
un uzņēmumu 

mārketinga 
papildus 

izmaksām, 
traucēta 

uzņēmējdarbība 
(Alekša iela 

pilsētā faktiski 
nav zināma, 

pretēji Tilta ielai). 
Norāda, ka nav 

ieguvumu, kādus 
sabiedrība gūtu 

adresācijas 
maiņas gadījumā 
– tikai zaudējumi 
gan īpašniekiem, 
gan īrniekiem un 
nomniekiem, jo 
īpašums ir 

kompakts, nav 
nekādu problēmu 

speciālajiem 
dienestiem. Bez 
tam, īpašuma 
daļas, kurām 

adrese paredzēta 
Alekša iela 12, 14 
būtu Alekša ielas 
pēdējās ēkas, līdz 
ar to, saglabājot 
esošo vienoto 
adresi, netiktu 

apdraudēta 
pašvaldības iecere 
veikt adresācijas 

0100 016 0094 001, 0100 016 0094 
002 un 0100 016 0094 003) ir 

uzskatāmas par adresācijas objektiem 
tām reģistrēto funkciju dēļ, savukārt 
ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 016 
0094 004 ir uzskatāma par palīgēku, 
kam atsevišķa adrese nav jāpiešķir. 

Adresācijas noteikumu 
8.1.apakšpunkts nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adrese 
nedrīkst atkārtoties, tādēļ divām no 

trim ēkām, kas ir adresācijas objekti, 
adrese ir jāmaina. Tā kā adresācijas 

noteikumu 19.punkts nosaka, ka  ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 
ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto 
situāciju, tad ēkām ar kad. apz. 0100 
016 0094 003 un 0100 016 0094 002 
adrese ir jāmaina, piesaistot adreses 
numuru Alekša ielai, jo piekļuve šīm 
ēkām ir tikai no Alekša ielas. 

Būvvalde norāda, ka adrešu maiņa 
nekādi nevar ietekmēt radīto atkritumu 

daudzumu, tādēļ šis arguments ir 
jānoraida kā nepamatots. 

Būvvalde norāda, ka likums neparedz 
to, ka obligāti ir jāpārslēdz līgumi ar 

piegādātājiem un klientiem. 
Adresācijas noteikumu 32. punkts 
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī ja 
precizēta pieraksta forma atbilstoši 

šajos noteikumos minētajām prasībām, 
dokumenti, kuros lietota iepriekšējā 
adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa 

nav jāveic, izņemot, ja to paredz 
speciālais normatīvais akts. Tādējādi 
šajā gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 

dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, 
tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats 
dokumenta turētājs. 

Būvvalde paskaidro, ka speciālajiem 
dienestiem daudz vieglāk būs 

orientēties, ja tiks norādīta konkrēta 
ēkas adrese, kurā ir noticis negadījums, 

nevis adreses, kas ir 3 funkcionāli 
nesaistītām ēkām, tādējādi ar adrešu 
maiņu speciālo dienestu darbs tiks 

atvieglots. 
Būvvalde norāda, ja tiek mainīta 
adrese objektam, kurā ir reģistrēts 
uzņēmums, tad komersantam ir 

jāinformē LR Uzņēmumu reģistrs par 
adreses maiņu iesniedzot iesniegumu, 
adreses maiņa LR Uzņēmumu reģistrā 

ir bez maksas. 
Tāpat Būvvalde norāda, ka 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 
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izmaiņas šajā 
apkaimē. 

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. 

Respondentu norādītais, ka “īpašuma 
daļas, kurām adrese paredzēta Alekša 
iela 12, 14 būtu Alekša ielas pēdējās 
ēkas, līdz ar to, saglabājot esošo 

vienoto adresi, netiktu apdraudēta 
pašvaldības iecere veikt adresācijas 
izmaiņas šajā apkaimē”, neatbilst 
patiesībai, jo šo divu ēku adreses 

neatbilst Adresācijas noteikumu 8.1. 
apakšpunktam un 19.punktam, līdz ar 

to, nemainot adreses šīm ēkām, 
pašvaldības iecere sakārtot adreses 

netiktu realizēta, jo adresācijas 
sakārtošanas projekta mērķis ir 

sakārtot pilnīgi visas adreses, kas 
neatbilst normatīvo aktu prasībām. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu argumenti nevar ietekmēt 
pieņemamo lēmumu un respondentu 
izteiktais viedoklis ir noraidāms kā 

nepamatots. 

58 
0100 014 2029, 

0100 014 2029 001, 
0100 014 2029 002 

Ganību 
dambis 

24C 

Lūdz nomainīt 
adresi uz Rāmuļu 
ielu, jo ieeja un 

piebraukšana ir no 
Rāmuļu ielas. 

Būvvalde paskaidro, ka ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 014 2029 
002 jau ir paredzēta adreses maiņa uz 
Rāmuļu ielu, savukārt ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 014 2029 001 adresi 

iespējams saglabāt gan no Ganību 
dambja, gan piešķirt no Rāmuļu ielas, 

jo tā atrodas Ganību dambja un 
Rāmuļu ielas krustojumā. Ņemot vērā 
to, ka visi šīs ēkas (kad. apz. 0100 014 
2029 001) īpašnieki ir izteikuši vēlmi, 
lai adrese tiktu mainīta uz Rāmuļu ielu, 
tad Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19. punktam, 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 014 

2029 001 adrese tiks mainīta, 
piesaistot adresi Rāmuļu ielai. 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 12. 
punktam, arī zemes vienības (kad. apz. 

0100 014 2029) adrese tiks mainīta, 
piesaistot to Rāmuļu ielai. 

Personas izteiktais viedoklis ir ņemts 
vērā. 

59 
0100 014 2029, 

0100 014 2029 001, 
0100 014 2029 002 

Ganību 
dambis 

24C 

Adresācijas maiņu 
atbalsta, bet 
norāda, ka 

piebraukšana un 
ieiešana ēkās ir 
tikai no Rāmuļu 

ielas. Lūdz mainīt 
adresi no Ganību 
dambis 24C uz 
Rāmuļu ielas 

adresi abām ēkām 
un zemei. 

Būvvalde paskaidro, ka ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 014 2029 
002 jau ir paredzēta adreses maiņa uz 
Rāmuļu ielu. Savukārt, ņemot vērā to, 

ka visi ēkas  ar kad. apz. 0100 014 
2029 001 īpašnieki ir izteikuši vēlmi, 

lai adrese tiktu mainīta uz Rāmuļu ielu, 
tad atbilstoši Adresācijas noteikumu 

19. punktam, ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 014 2029 001 adrese 
tiks mainīta, piesaistot adresi Rāmuļu 
ielai. Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
12. punktam, arī zemes vienības (kad. 
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apz. 0100 014 2029) adrese tiks 
mainīta, piesaistot to Rāmuļu ielai. 

Personas izteiktais viedoklis ir ņemts 
vērā. 

60 0100 014 2029 002 
Ganību 
dambis 

24C 

Adresācijas maiņu 
atbalsta ar 

nosacījumu, ka 
tiek mainīta 
adrese visam 
īpašumam – 

zemesgabalam ar 
piesaistītajām 
ēkām adresē 

Ganību dambis 
24C (zemes kad. 
apz. 0100 014 
2029 un divas 
ēkas ar kad. apz. 
0100 014 2029 

001 un 0100 014 
2029 002). 
Norāda, ka 

nedrīkst mainīt 
adresi tikai 
īpašuma daļai 

(ēkai) nemainot 
piesaistītā 

zemesgabala un 
otras ēkas adresi!  
Šāda vienas ēkas 

adreses maiņa 
nelabvēlīgi 

ietekmēs personas 
tiesības, tāpēc 
jāmaina adrese 

visam īpašumam, 
jo pieeja un 
iebraukšana 
īpašumā ir 

iespējama tikai no 
Rāmuļu ielas. 

Būvvalde paskaidro, ka ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 014 2029 
002 jau ir paredzēta adreses maiņa uz 
Rāmuļu ielu, savukārt ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 014 2029 001 adresi 

iespējams saglabāt gan no Ganību 
dambja, gan piešķirt no Rāmuļu ielas, 

jo tā atrodas Ganību dambja un 
Rāmuļu ielas krustojumā. Ņemot vērā 
to, ka visi šīs ēkas (kad. apz. 0100 014 
2029 001) īpašnieki ir izteikuši vēlmi, 
lai adrese tiktu mainīta uz Rāmuļu ielu, 
tad Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19. punktam, 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 014 

2029 001 adrese tiks mainīta, 
piesaistot adresi Rāmuļu ielai. 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 12. 
punktam, arī zemes vienības (kad. apz. 

0100 014 2029) adrese tiks mainīta, 
piesaistot to Rāmuļu ielai. 

Tomēr Būvvalde paskaidro, ka 
atbilstoši Adresācijas noteikumu 

2.8.apakšpunktam abas ēkas (kad. apz. 
0100 014 2029 001 un 0100 014 2029 

002) ir uzskatāmas par adresācijas 
objektiem, kam atbilstoši 

8.1.apakšpunktam nedrīkst būt vienāda 
adrese, tādēļ abām ēkām adreses tiks 
mainītas, piesaistot tās Rāmuļu ielai, 
tomēr katrai būs savs adreses numurs. 
Personas izteiktais viedoklis ir ņemts 

vērā. 

61 0100 013 0079 001 
Vējzaķsala 

5 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Norāda, ka ēka ir 
celta 1860.gadā 
un visos laikos 
adresē ir bijis 

salas nosaukums. 
Lūdz rast iespēju 
saglabāt adresi 
Vējzaķsala 5. 

Izsaka 
priekšlikumu 

iebraucamo ceļu 
izveidot par ielu 
ar nosaukumu 

Vējzaķsalas iela 
un ēkai adresi 

Vējzaķsalas iela 
5. Norāda, ka 
tiesības netiks 
ietekmētas, bet 
problēmas ar 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19.punktam, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai 
ēkai numuru piešķir, ņemot vērā 
tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot 

konkrēto situāciju. Konkrētajā 
gadījumā vienīgā iela, no kuras 
iespējams piekļūt adresācijas 

objektiem, kam šobrīd ir adrese 
Vējzaķsala 5 (zemes vienība ar kad. 

apz. 0100 013 0079 un dzīvojamā ēka 
ar kad. apz. 0100 013 0079 001), ir 

Rankas iela, tādēļ adrese Vējzaķsala 5 
ir jāmaina, piesaistot to Rankas ielas 

nosaukumam. 
Personas izteiktais priekšlikums par 
iebraucamā ceļa izveidošanu par ielu 
ar nosaukumu Vējzaķsalas iela tika 

skatīts Būvvaldes Rīgas vietvārdu un 
pilsētvides objektu nosaukumu 
komisijas (turpmāk – Komisija) 

2016.gada 27. aprīļa sēdē. Komisija 
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korespondenci 
gan būs. 

nolēma atteikt piešķirt ielas 
nosaukumu iebraucamajam ceļam, jo 

apvidū nav izbūvēta iela. 
Līdz ar to Rankas iela ir un paliks 
vienīgā iela, no kuras iespējams 
piekļūt adresācijas objektiem. 

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 

pasta sūtījumu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, personas 
izteiktais viedoklis ir noraidāms kā 

nepamatots. 

62 Nav norādīts 
Kundziņ-
salas 2. 
līnija 14 

Norāda, ka dzīvo 
Kundziņsalas 2. 
līnija 14 un ka 

ielas sākums kopš 
1989.gada ir 
likvidēts. Lai 

izsauktu 
Neatliekamo 
medicīnisko 
palīdzību vai 
taksometru, 

respondentam 
vienmēr jāsniedz 

papildus 
informācija kā 

piebraukt.  
Norāda, ka iela, 

no kuras 
organizēta 
galvenā 

piebraukšana 
adresācijas 
objektam, ir 

Kundziņsalas 10. 
līnija līdz 

Kundziņsalas 8. 
šķērslīnijai. 

Būvvalde paskaidro, ka tai ir zināms 
fakts, ka Kundziņsalas 2. līnija šobrīd 

atrodas abpus sliedēm, kādēļ 
Kundziņsalas 2.līnijas adreses 14, 16 

un 18 varētu būt grūti atrodamas. 
Tomēr šobrīd adreses atbilst 

Adresācijas noteikumu 19.punktam, 
kurš nosaka, ka apbūvei paredzētai 

zemes vienībai vai ēkai numuru 
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko 

nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 
Vērtējot teritorijas attīstību, Būvvalde 

saskata iespēju risināt adresācijas 
jautājumus arī mainot Kundziņsalas 

2.līnijas posma, kas atrodas pie 
adresēm  Kundziņsalas 2.līnija 14, 16 
un 18, nosaukumu. Pēc izmaiņām ielu 
nosaukumos adresācija ir pārskatāma 
un maināma atbilstoši tuvākajai ielai, 

no kuras organizējama piekļuve. 
Ņemot vērā augstāk minēto, personas 

viedoklis ir ņemts vērā. 

63 

0100 068 0107 002 
Ezera iela 

25 

Respondenti lūdz 
nemainīt adresi no 
Ezera iela 25 uz 
Ostas iela 12, jo 
mājai Ezera iela 
25/1 un mājai 

Ezera iela 25/2 ir 
kopējs ūdens 

skaitītājs, kurš 
atrodas mājā 

Ezera iela 25/2, 
abām mājām ir 

kopējs 
zemesgabals, par 
kuru iedzīvotāji 
maksā zemes 
nodokli, kā arī 

Būvvalde paskaidro, ka gan ēkai ar 
kadastra apzīmējums 0100 068 0107 
002, gan ēkai ar kadastra apzīmējums 

0100 068 0107 001 ir adrese Ezera iela 
25, Rīga, kas ir pretrunā Adresācijas 
noteikumu 8.1. apakšpunktam, kas 

nosaka, ka administratīvajā teritorijā 
adreses nedrīkst atkārtoties. Līdz ar to 
atbilstoši Adresācijas noteikumu 19. 

punktam, kas nosaka, ka  ēkai numuru 
piešķir ņemot vērā tuvāko ielu, ēkai 
piešķirama adrese no Ostas ielas. 

Tāpat attiecībā uz respondentu sniegto 
argumentu, ka mājas galvenais 

piebraucamais ceļš ir no Ezera ielas, 
Būvvalde pēc kartogrāfiskajiem 

materiāliem ir secinājusi, ka pie ēkas 

64 
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daudziem 
iedzīvotājiem 

visas paaudzes no 
1930.gada ir 

piedzimušas un 
nodzīvojušas 
Ezera ielā 25, 

nevis Ostas ielā 
12. Respondenti 
interesējas, vai ir 
iespējams mājai 
piešķirt adresi 

Ezera iela 25 k-2, 
kā arī norāda, ka 
mājas galvenais 
piebraucamais 
ceļš ir no Ezera 

ielas. 

ar kadastra apzīmējumu 0100 068 
0107 002 var piekļūt arī no Ostas ielas 

un ēka atrodas tieši pie Ostas ielas. 
Attiecībā uz respondentu sniegto 

argumentu par to, ka abām ēkām ir 
kopējs ūdens skaitītājs un kopējs 

zemesgabals, Būvvalde paskaidro, ka 
ēku saistība ar komunikācijām nav 

uzskatāma par ēku funkcionālo 
saistību, kas minēta Adresācijas 

noteikumu 12. punktā, jo, vadoties no 
šādiem apsvērumiem, Rīgas pilsētā 

lielākajai daļai ēku, ja ne visām, būtu 
jālieto viens un tas pats ēkas adreses 

numurs, jo ēkas ir saistītas ar 
inženierkomunikācijām visas pilsētas 

teritorijā. Šāda tiesību normu 
interpretācija un piemērošana nav 

adekvāta, jo nenodrošina likumdevēja 
iecerēto mērķu sasniegšanu, nosakot 

ēku adresācijas principus 
administratīvās teritorijas ietvaros.  

Būvvalde paskaidro, ka respondentu 
sniegtā informācija par to, ka daudzi 

iedzīvotāji ir piedzimuši un 
nodzīvojuši ēkā, kurai ir adrese Ezera 
iela 22, ir psihoemocionāli apstākļi, 

kas nevar tikt ņemti vērā piešķirot vai 
mainot adresi. 

Saistībā ar respondentu izteikto 
lūgumu ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 068 0107 002 piešķirt adresi 
Ezera iela 25 k-2, līdzīgi kā tas ir 

gadījumā ar netālu esošajām ēkām ar 
kadastra apzīmējumiem 0100 068 

0108 001 un 0100 068 0108 002, kad 
ēkai, kas ir tuvāk ielai saglabā adresi 
Ezera iela 23, bet ēkai, kas ir dziļāk 
pagalmā, piešķir adresi Ezera iela 23 

k-2, Būvvalde paskaidro, ka šo lūgumu 
nevar izpildīt, jo Adresācijas 

noteikumi paredz, ka ēkai piešķir 
adresi no tuvākās ielas (Adresācijas 
noteikumu 19. punkts). Proti, ēka ar 
kadastra apzīmējumu 0100 068 0107 
002 (plānotā adrese Ostas iela 12) ir 
tiešā Ostas ielas tuvumā. Savukārt, 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 068 
0108 002 tuvākā iela ir Ezera iela, kā 

arī pie zemes vienības (kadastra 
apzīmējumu 0100 068 0108), uz kuras 
atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 

0100 068 0108 002, iespējams piekļūt 
tikai no Ezera ielas. 

Ņemot vērā augstāk minēto, personu 
izteiktie viedokļi ir noraidāmi kā 

nepamatoti. 

65 0100 921 1369 
Ezera iela 

25 

Respondents 
adreses maiņu 

neatbalsta sakarā 
ar finanšu 

izdevumiem. 
Respondents 

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 
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norāda, ka ir 
pensionārs un 

visu savu mūžu ir 
nodzīvojis Ezera 
ielā un būs grūti 
pierast pie jaunas 

adreses. 
Respondentam ir 
maznodrošinātas 
personas statuss, 

hipotekārais 
kredīts dzīvoklim 
un nav materiālās 
iespējas samaksāt 
visus izdevumus, 
kas ir saistīti ar 
ielas un mājas 

numura izmaiņu.  

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. 

Saskaņā ar Adresācijas sistēmas 
noteikumu 32. punktu līdz adreses 

maiņai izdotie dokumenti (piemēram, 
zemesgrāmatu apliecības, zemes 

robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 
kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese, 

joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 
veicama tikai tad, ja to vēlas pats 
dokumenta turētājs vai to pieprasa 
likums. Tāpat arī, ja personas ir 

noslēgušas savstarpējus līgumus un 
līguma nosacījumi paredz kādas 

informācijas maiņas gadījumā obligāti 
izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos, 

tad pusēm tas ir jādara, tāpat arī 
mainoties personu kontaktinformācijai, 
ja līgums paredz personām savstarpēji 
par to paziņot, tad līdzējiem saistības ir 

jāpilda, taču aizbildinājums par 
veicamajām darbībām nevar kalpot par 

šķērsli Būvvaldei izpildīt Ministru 
kabineta noteiktās prasības vienotas 

adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas 
teritorijā.  

 Būvvalde paskaidro, ka cilvēka 
emocionālie apsvērumi nevar kalpot 
par argumentiem, lai neveiktu adrešu 

maiņu. 
Papildus Būvvalde norāda, ka pēc 

personas lūgumu var izsniegt 
bezmaksas pagaidu numurzīmi.  

Ņemot vērā augstāk minēto, personas 
izteiktais viedoklis ir noraidāms kā 

nepamatots.  

66 0100 014 0044 
Rāmuļu 

iela 4 k-1 

Respondents lūdz 
mainīt adresi no 

Rāmuļu iela 4 k-1 
uz Rāmuļu iela 4 
zemes vienībai ar 

kadastra 
apzīmējumu 0100 
014 0044 un uz 
tās esošajai ēkai. 

Būvvalde informē, ka ir saņemts arī 
iesniegums no Ganību dambja 24C 
īpašniekiem, kuri norāda, ka vēlas 
sakārtot Rāmuļu ielas adresāciju, 

secīgi piešķirot adreses Rāmuļu iela 2 
(ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

014 2029 001), Rāmuļu iela 4 (ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 014 2029 

002) un Rāmuļu iela 6 (ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 014 0051 

010). 
Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas 
noteikumi pieļauj adrešu numuru 

papildināšanu ar latviešu alfabēta lielo 
burtu vai mazo burtu "k" un defisi, aiz 

defises norādot korpusa numuru 
(Adresācijas noteikumu 18. punkts). 
Tomēr Būvvaldes ieskātā ir būtiski 

katrā gadījumā nodrošināt stabilu un 
ilgtermiņā sabiedrības interesēm 

atbilstošu ēku numerāciju, maksimāli 
izvairīties no adrešu numuru 

veidošanas ar burtiem vai korpusus 
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numuriem. Tādēļ, ņemot vērā to, ka 
26.04.2016. telefonsarunā ar 

respondentu tika precizēts, ka viņš 
atbalsta savā īpašumā esošo 

adresācijas objektu adrešu maiņu no 
Rāmuļu ielas 4 k-1 uz Rāmuļu ielas 6, 
tad ēkām ir iespējams piešķirt secīgas 

adreses, kas atbilstu Adresācijas 
noteikumu 17.1. apakšpunktam - 
Rāmuļu iela 2, Rāmuļu iela 4 un 

Rāmuļu iela 6. 
Ņemot vērā augstāk minēto, Būvvalde 
paskaidro, ka, lai ieviestu normatīvo 

aktu prasībām atbilstošu un stabilu un 
ilgtermiņā sabiedrības interesēm 
atbilstošu adresāciju, tad ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 014 2029 
001 tiks mainīta adrese no Ganību 

dambis 24C uz Rāmuļu iela 2, ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 014 2029 
002 tiks mainīta adrese no Ganību 

dambis 24C uz Rāmuļu iela 4 un ēkai 
ar kadastra apzīmējumu 0100 014 
0051 010 tiks mainīta adrese no 

Rāmuļu iela 4 k-1 uz Rāmuļu iela 6. 
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 12. 
punktam, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 0100 014 2029 adrese tiks 
mainīta no Ganību dambis 24C uz 

Rāmuļu iela 2, bet zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 0100 014 0044 

adrese tiks mainīta no Rāmuļu iela 4 k-
1 uz Rāmuļu iela 6. 

Personas izteiktais viedoklis ir ņemts 
vērā. 

67 
0100 014 2029 001, 
0100 014 2029 002, 
0100 014 0051 010 

Ganību 
dambis 

24C 

Lūdz ēkai ar 
kadastra 

apzīmējumu 0100 
014 2029 001 

mainīt adresi uz 
Rāmuļu iela 2, 
ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 
014 2029 002 

mainīt adresi uz 
Rāmuļu iela 4 un 
ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 
014 0051 010 

mainīt adresi uz 
Rāmuļu iela 6. 

Iesniedzējs 
norāda, ka 

neiebilst pret to, 
ka viņam 

piederošām ēkām 
tiktu piešķirti 
šobrīd lietoti 

adrešu numuri. 

Būvvalde ir izvērtējusi izteikto 
viedokli par adresācijas maiņu Ganību 
dambī 24C un paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19. punktam, 
kurš nosaka, ka apbūvei paredzētai 

zemes vienībai vai ēkai numuru 
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko 

nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju, 
visām minētajām ēkām ir iespējama 

adrešu maiņa, piesaistot adreses 
numurus Rāmuļu ielai. 

Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas 
noteikumi pieļauj adrešu numuru 

papildināšanu ar latviešu alfabēta lielo 
burtu vai mazo burtu "k" un defisi, aiz 

defises norādot korpusa numuru 
(Adresācijas noteikumu 18. punkts). 
Tomēr Būvvaldes ieskātā ir būtiski 

katrā gadījumā nodrošināt stabilu un 
ilgtermiņā sabiedrības interesēm 

atbilstošu ēku numerāciju, maksimāli 
izvairīties no adrešu numuru 

veidošanas ar burtiem vai korpusus 
numuriem. Tādēļ, ņemot vērā to, ka 
īpašnieki neiebilst pret esošu adrešu 
piešķiršanu viņu īpašumā esošajām 
ēkām, tad ēkām ir iespējams piešķirt 

secīgas adreses, kas atbilstu 
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Adresācijas noteikumu 17.1. 
apakšpunktam - Rāmuļu iela 2, 
Rāmuļu iela 4 un Rāmuļu iela 6. 

Būvvalde norāda, ka pēc Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā un Zemesgrāmatā 
reģistrētajiem datiem ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 0100 014 0051 010 
īpašnieks ir cita persona, kura 

iesniegumā ir norādījusi, ka vēlas 
adreses maiņu no Rāmuļu ielas 4 k-1 
uz Rāmuļu iela 4. Tomēr 26.04.2016. 

telefonsarunā tika precizēts, ka šī 
persona atbalsta arī savā īpašumā 

esošo adresācijas objektu adrešu maiņu 
no Rāmuļu ielas 4 k-1 uz Rāmuļu iela 

6. 
Ņemot vērā augstāk minēto, Būvvalde 
paskaidro, ka, lai ieviestu normatīvo 

aktu prasībām atbilstošu un stabilu un 
ilgtermiņā sabiedrības interesēm 
atbilstošu adresāciju, tad ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 014 2029 
001 tiks mainīta adrese no Ganību 

dambis 24C uz Rāmuļu iela 2, ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 014 2029 
002 tiks mainīta adrese no Ganību 

dambis 24C uz Rāmuļu iela 4 un ēkai 
ar kadastra apzīmējumu 0100 014 
0051 010 tiks mainīta adrese no 

Rāmuļu iela 4 k-1 uz Rāmuļu iela 6. 
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
12.punktam, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 0100 014 2029 
adrese tiks mainīta no Ganību dambis 

24C uz Rāmuļu iela 2, bet zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 

014 0044 adrese tiks mainīta no 
Rāmuļu iela 4 k-1 uz Rāmuļu iela 6. 
Respondenta izteiktais viedoklis ir 

ņemts vērā. 

68 

0100 014 0102 011, 
0100 014 0102 010, 
0100 014 0043 003, 
0100 014 0102 001, 
0100 014 0102 012 

Rāmuļu 
iela 1A 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Norāda, ka ir 
kopīga, slēgta 

teritorija ar vienu 
caurlaides punktu. 
Paredzētā adrešu 
maiņa nozīmēs to, 
ka pie vienīgajiem 

vārtiem 
iebraukšanai 
teritorijā būs 

jāizvieto adreses 
Rāmuļu iela 21, 5, 
25, 23, kas radīs 
zināmu haosu un 

neērtības 
apmeklētājiem. 
Adresē Rāmuļu 

ielā 1A ir 
reģistrētas 
vairākas 

Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas 
noteikumu 2.8. apakšpunkts nosaka, ka 

adresācijas objekts ir dzīvošanai, 
saimnieciskai, administratīvai vai 

publiskai darbībai paredzēta ēka, bet 
13. punkts nosaka, ja uz apbūvei 

paredzētas zemes vienības atrodas 
vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, 

katrai ēkai un ar to funkcionāli 
saistītajām ēkām piešķir atsevišķu 
adresi, savukārt 8.1. apakšpunkts 

nosaka, ka administratīvajā teritorijā 
adrese nedrīkst atkārtoties. 

Ņemot vērā augstāk minēto, Būvvalde 
paskaidro, ka vairākas biroju ēkas, kā 

arī citas ēkas, kurās tiek realizēta 
saimnieciskā darbība, atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 2.8. 
apakšpunktam ir adresācijas objekti, 
kam katram ir jāpiešķir viena adrese 

(Adresācijas noteikumu 8.2. 
apakšpunkts). Būvvaldes ieskatā ēku 
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kompānijas, 
kurām būs jātērē 
laiks un finansu 

līdzekļi, lai 
nomainītu un 

reģistrētu jauno 
adresi visās valsts 

un pašvaldības 
iestādēs. Lūdz 

saglabāt līdzšinējo 
adresi. 

reģistrētās funkcijas, kā arī ēku reālā 
izmantošana ir pietiekams pamats 

adrešu piešķiršanai. Katrai ēkā, kurā 
tiek veikta saimnieciskā darbība, ir 

jāpiešķir sava adrese, jo tie ir 
adresācijas objekti.  

Būvvalde paskaidro, ka pastāvot 
vairākām ēkām ar funkcijām, kas ir 
noteiktas par adresācijas objektam 

atbilstošām, vienu adresi visām ēkām 
saglabāt nevar. Pastāvot apstākļiem, ka 
ēkām reģistrētās funkcijas nemainās, 

Būvvaldei norādītie argumenti ir 
jānoraida kā nepamatoti. Tādējādi ēkai 

ar kad. apz. 0100 014 0102 012 
(administratīvā ēka) tiks piešķirta 

adrese Rāmuļu iela 21 (kā funkcionāli 
saistītai ēkai šāda adrese tiks piešķirta 
arī noliktavai ar kad. apz. 0100 014 

0102 011), ēkai ar kad. apz. 0100 014 
0102 010 (administratīvā ēka) tiks 

piešķirta adrese Rāmuļu iela 23, bet 
noliktavai ar kad. apz. 0100 014 0102 
001 tiks piešķirta adrese Rāmuļu iela 

25, jo tajā notiek atsevišķa 
saimnieciskā darbība. 

Vienu adresi visām ēkām ir iespējams 
saglabāt gadījumā, ja tiktu mainītas 
ēku funkcijas un ēkām tiktu noteikts 

palīgēku statuss. Attiecīgas ēku 
funkcijas maiņas gadījumā arī ēku 
ekspluatācija būtu jāveic atbilstoši 

mainītajām funkcijām. 
Personas norādītā atsauce uz viņaprāt 
iespējamiem sarežģījumiem nevar būt 
par priekšnosacījumu, lai adrešu maiņu 

neveiktu. Adrešu maiņa ir veicama 
visos gadījumos, kad tas ir 

nepieciešams, lai nodrošinātu 
sabiedrību ar normatīvajiem aktiem 

atbilstošu adresācijas sistēmu pilsētas 
teritorijā. Normatīvie akti neparedz 
iespēju nemainīt adreses gadījumos, 
kad adreses maiņas rezultātā kādai 
personai būtu jāveic darbības, kas ir 
saistītas ar jaunās adreses paziņošanu 

kādai iestādei. Valsts pārvaldes 
ietvaros informācija par izmaiņām 

adresēs tiek nodota no Valsts adrešu 
reģistra informācijas sistēmas un 

informācijas aktualizēšana konkrētos 
gadījumos notiek arī bez personas 

starpniecības. Ja tiek mainīta adrese 
objektam, kurā ir reģistrēts uzņēmums, 

tad komersantam ir jāinformē LR 
Uzņēmumu reģistrs par adreses maiņu 
iesniedzot iesniegumu, adreses maiņa 
LR Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas. 
Tāpat Būvvalde norāda, ka atbilstoši 

Civillikuma 863. panta prasībām 
personai, kas bauda vai vēlas baudīt 
kādas lietas labumus, tam arī jānes ar 

šo lietu saistītie pienākumi, kā arī 
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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. 

69 0100 113 2052 001 Līču iela 6 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Nesaprot, kāpēc 
pāra numuru 6 

maina uz nepāra 
numuru 7, ja ēkas 
atrodas tikai ielas 

vienā pusē. 
Respondentes 

māja ir otrā māja 
ielā, pirmajai ir 

numurs 2. 
Adreses maiņa 

respondenti 
ietekmēs 
materiāli. 

Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas 
noteikumu 17.1.apakšpunkts nosaka, 
ka zemes vienību un ēku numurus 

piešķir no ielas sākuma augošā secībā 
virzienā no apdzīvotās vietas centra uz 

nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot 
nepāra numurus, labajā pusē – pāra 

numurus. Konkrētajā gadījumā 
respondenta minētais fakts, ka ēkas 

atrodas tikai ielas vienā pusē, neatbilst 
patiesībai, jo abās ielas pusēs ir adreses 
ar pāra numuriem, turklāt ielas sākumā 

labajā pusē ir adrese Līču iela 2, kas 
pilnībā atbilst Adresācijas 

noteikumiem. Savukārt ielas kreisajā 
pusē, kur atrodas arī respondenta 
dzīvojamā māja, ir jābūt nepāra 

numuriem, kaut gan šobrīd arī šajā 
ielas pusē ir adreses ar pāra numuriem. 
Tādēļ, lai adreses atbilstu Adresācijas 

noteikumu 17.1.apakšpunktam, ir 
paredzēta adreses maiņa no pāra 
numura 6 uz nepāra numuru 7.  
Būvvalde norāda, ka 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 
izteiktais viedoklis ir noraidāms kā 

nepamatots. 

70 0100 016 0042 002 
Aptiekas 
iela 17 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka ir 

vienāda 
elektropiegāde no 
GS elektrosadales 

kāpņu telpā 
Aptiekas ielā 17 
trīs stāvu mājā. 
Ūdens apgāde 

visiem ir vienāda 

Būvvalde paskaidro, ka šobrīd ēkām ar 
kadastra apzīmējumiem 0100 016 

0042 001, 0100 016 0042 002 un 0100 
016 0042 003 ir adrese Aptiekas iela 

17, kas ir pretrunā Adresācijas 
noteikumu 8.1.apakšpunktam, kas 

nosaka, ka administratīvajā teritorijā 
adreses nedrīkst atkārtoties. Atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19. punktam, 
kas nosaka, ka  ēkai numuru piešķir 
ņemot vērā tuvāko ielu, ēkām ar 

kadastra apzīmējumiem 0100 016 
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– no pagraba 
telpas Aptiekas 
ielas 17 mājā. 

Tvaika ielā 8 būs 
tikai 2 dzīvokļi un 
tas nebūs pareizi. 
Būs jāpārslēdz 

visi līgumi. 

0042 002 un 0100 016 0042 003 
adreses ir piešķiramas no Tvaiks ielas. 
Būvvalde paskaidro, ka ēku saistība ar 
komunikācijām nav uzskatāma par ēku 

funkcionālo saistību, kas minēta 
Adresācijas noteikumu 12. punktā, jo 

vadoties no šādiem apsvērumiem, 
Rīgas pilsētā lielākajai daļai ēku, ja ne 
visām, būtu jālieto viens un tas pats 
ēkas adreses numurs, jo ēkas ir 

saistītas ar inženierkomunikācijām 
visas pilsētas teritorijā. Šāda tiesību 
normu interpretācija un piemērošana 

nav adekvāta, jo nenodrošina 
likumdevēja iecerēto mērķu 

sasniegšanu, nosakot ēku adresācijas 
principus administratīvās teritorijas 

ietvaros. 
Saskaņā ar Adresācijas sistēmas 

noteikumu 32. punktu līdz adreses 
maiņai izdotie dokumenti (piemēram, 

zemesgrāmatu apliecības, zemes 
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 

kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese, 
joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats 
dokumenta turētājs vai to pieprasa 
likums. Tāpat arī, ja personas ir 

noslēgušas savstarpējus līgumus un 
līguma nosacījumi paredz kādas 

informācijas maiņas gadījumā obligāti 
izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos, 

tad pusēm tas ir jādara, tāpat arī 
mainoties personu kontaktinformācijai, 
ja līgums paredz personām savstarpēji 
par to paziņot, tad līdzējiem saistības ir 

jāpilda, taču aizbildinājums par 
veicamajām darbībām nevar kalpot par 

šķērsli Būvvaldei izpildīt Ministru 
kabineta noteiktās prasības vienotas 

adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas 
teritorijā. 

Ņemot vērā augstāk minēto, personas 
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

71 0100 113 2023 
Jaunciema 

gatve  

Respondents 
adresācijas maiņu 
atbalsta. Norāda, 

ka adresācijas 
maiņa atvieglos 

no liekiem zemes 
nodokļu 

maksājumiem. 

Respondenta izteiktais viedoklis ir 
ņemts vērā. 

Būvvalde papildus paskaidro, ka 
adreses maiņa neietekmē nekustamā 

īpašuma nodokļa apmēru. 

72 
0100 114 2187, 

0100 114 2187 001 

Jaunciema 
7. 

šķērslīnija 
6A 

Respondents 
adresācijas maiņu 

atbalsta. 
Respondents 

pieprasa apmaksāt 
izdevumus, kas 
radīsies adreses 

nosaukuma 
maiņas rezultātā, 

piemēram, 
adreses 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 17.1. 

apakšpunktam ēku numurus piešķir 
augošā secībā virzienā no apdzīvotās 
vietas centra uz nomali, ielas kreisajā 
pusē piešķir nepāra numurus, labajā 
pusē – pāra numurus. Līdz ar to, lai 
nodrošinātu adresāciju Jaunciema 7. 
šķērslīnijā atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, ēkai (kad. apz. 0100 114 
2187 001) un zemes vienībai  (kad. 
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nosaukuma zīmes 
maiņa, nodeva 

adreses 
nosaukuma 

maiņai, nodeva 
par nosaukuma 

maiņu ēkas 
inventarizācijas 

lietā Valsts zemes 
dienestā. 

Respondents 
norāda, ka ir 

gatavs iesniegt 
atbilstošus čekus 

un rēķinus. 

apz. 0100 114 2187) tiks piešķirta 
adrese Jaunciema 7. šķērslīnija 16, tā 
nodrošinot ielas pāra pusē numuru 

pareizu pieaugšanu. 
Būvvalde norāda, ka 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. 

Saskaņā ar Adresācijas sistēmas 
noteikumu 32. punktu līdz adreses 

maiņai izdotie dokumenti (piemēram, 
zemesgrāmatu apliecības, zemes 

robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 
kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese, 

joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 
veicama tikai tad, ja to vēlas pats 
dokumenta turētājs vai to pieprasa 
likums. Tāpat arī, ja personas ir 

noslēgušas savstarpējus līgumus un 
līguma nosacījumi paredz kādas 

informācijas maiņas gadījumā obligāti 
izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos, 

tad pusēm tas ir jādara, tāpat arī 
mainoties personu kontaktinformācijai, 
ja līgums paredz personām savstarpēji 
par to paziņot, tad līdzējiem saistības ir 

jāpilda, taču aizbildinājums par 
veicamajām darbībām nevar kalpot par 

šķērsli Būvvaldei izpildīt Ministru 
kabineta noteiktās prasības vienotas 

adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas 
teritorijā. 

Būvvalde norāda, ka normatīvie akti 
neparedz adreses maiņas gadījumā 

valstij maksāt nodevas.  
Papildus Būvvalde norāda, ka pēc 

personas lūgumu var izsniegt 
bezmaksas pagaidu numurzīmi, kā arī 
bezmaksas izziņu par adreses maiņu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, personas 
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

73 
0100 113 2085 001, 

0100 113 2085 
Trīsciema 
4. līnija 9 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka, ja 

Rīgas pašvaldība 
segs visus ar 

adreses maiņu 
radušos 

izdevumus, tad 
respondents ir 

„par” ielas 
nosaukuma 

maiņu. 

Būvvalde paskaidro, ka ēkai (kad. apz. 
0100 113 2085 001) un zemei (kad. 
apz. 0100 113 2085) adrese netiek 

mainīta, līdz ar to personas viedoklis ir 
ņemts vērā. 
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74 0100 113 2003 
Trīsciema 
4. līnija 15 

Respondents 
adresācijas maiņu 
atbalsta. Uzskata, 

ka nav 
nepieciešams 

mainīt labskanīgu 
adresi, kas ir 

zināma pasaulē – 
Trīsciema 4. 
līnija, vēl jo 

vairāk uz kaut 
kādu Gājputnu 

ielu, kas ir loģiski 
un pašsaprotami 

dažām 
nārstojošām 

kaimiņienēm, 
gaidot savā ligzdā 

kādu 
apmaldījušos 

gājputnu. 
Respondents lūdz 
ielas nosaukumu 
nemainīt un atstāt 

kā ir. 

Būvvalde paskaidro, ka ēkai (kad. apz. 
0100 113 2003 001) un zemei (kad. 
apz. 0100 113 2003) adrese netiek 

mainīta, līdz ar to personas viedoklis ir 
ņemts vērā. 

75 0100 113 2013 001 
Rudzu iela 

3 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

ģenerālajā plānā 
tiek paredzētas 

divas 
iebraukšanas 
vietas gan no 
Trīsciema 10. 
līnijas, gan no 
Rudzu ielas. 

Pašlaik ir 
uzbūvēta tikai 

viena 
piebrauktuve no 
Trīsciema 10. 
līnijas, tomēr 

piebrauktuve no 
Rudzu ielas ir 

plānota. 
Respondents 

norāda, ka viņam 
patīk Rudzu ielas 

nosaukums. 
Mājas adrese ir kā 

to ģimenes 
„ īpašvārds”, 

ģimene šeit dzīvo 
vairāk kā 10 

gadus un, kad „tu 
biji saukts par 
Jāni, tagad esi 
piespiests būt 

sauktam par Kārli 
– tas nav gluži 
viegli”. Māja 
atrodas Rudzu 

Būvvalde paskaidro, ka šobrīd adrese 
ēkai neatbilst adresācijas noteikumu 
17.1. apakšpunktam, kas nosaka, ka 
pilsētās apbūvei paredzētu zemes 

vienību un ēku numurus piešķiro ielas 
sākuma augošā secībā virzienā no 
apdzīvotās vietas centra uz nomali, 
ielas kreisajā pusē piešķir nepāra 

numurus, labajā pusē – pāra numurus, 
proti, adrese Rudzu iela 3 atrodas starp 

adresācijas objektiem ar adresēm 
Rudzu iela 27 un Rudzu iela 21. Tāpat 
atbilstoši Adresācijas noteikumu 19. 
punktam adresi piešķir ņemot vērā 

tuvāko ielu, turklāt ņemot vērā 
respondenta sniegto informāciju, ka 

piekļūšana pie objekta šobrīd 
iespējama tikai no Trīsciema 10. 

līnijas, tad adresi nepieciešams mainīt. 
Būvvalde ir konstatējusi, ka pastāv ielu 

problemātika, proti, Trīsciema 10. 
līnijas galā ir daļēji izbraucama iela, 

kas atrodas teritorijas plānojuma 
sarkanās līnijas bez nosaukuma. 
Būvvalde uzskata, ka efektīvu 
adresāciju nodrošinātu jaunas 

ielas nosaukuma piešķiršana augstāk 
minētajai ielai (Trīsciema 10. līnija) un 
sarkanajām līnijām bez nosaukuma, jo 

Būvvalde ir secinājusi, ka ielas 
nosaukuma pierakstā izmantot līnijas 
un šķērslīnijas apgrūtina orientēšanos 

pilsētvidē. Līdz ar to tiktu 
sasniegts adresācijas sistēmas 

noteiktais mērķis un nodrošināta 
viennozīmīga, ātri uztverama un 

efektīva adresācija. 
Vērtējot teritorijas attīstību, Būvvalde 
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ielas un Trīsciema 
10. līnijas stūrī. 
Meklējot māju 
pirmā vieta no 
kurienes to var 

redzēt ir no Rudzu 
ielas. Gadījumā, 
ja Trīsciema 10. 
līnija tiks mainīta 

uz citu ielas 
nosaukumu, tad 

respondents 
piekrīt adreses 

maiņai. 

saskata iespēju risināt adresācijas 
jautājumus arī vēlāk, jo vienotas 

adresācijas sistēmas izveide Rīgas 
pilsētā ir pašvaldībai pastāvīgi noteikta 

autonoma funkcija, kas realizējama 
mērķtiecīgi, efektīvas adresācijas 

sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā. 
Gadījumā, ja Būvvalde šobrīd veiktu 

adrešu maiņu ēkai un zemei, lai 
nodrošinātu adrešu atbilstību 

normatīvo aktu prasībām, tad adrešu 
maiņa tiktu veikta divas reizes, kas nav 

labvēlīgi personām, līdz ar to 
Būvvalde saskata sabiedrības 

ieguvumu šobrīd nemainīt ēku adrešu 
numurus. 

Papildus informējam, ka gadījumā, ja 
Būvvaldē tiks iesniegti nepieciešamie 
dokumenti teritorijas labiekārtošanas 

saskaņošanai un izbūvei, lai 
nodrošinātu piekļuvi pie ēkas no 

Rudzu ielas, tad Būvvalde var atkārtoti 
skatīt jautājumu par adreses 
piešķiršanu no Rudzu ielas. 

Ņemot vērā augstāk minēto, personas 
viedoklis ir ņemts vērā daļēji. 

76 0100 113 2373 
Trīsciema 
6. līnija 20 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka šobrīd 

netiek plānota 
adreses maiņa, 
taču diemžēl 

atsevišķi 
Trīsciema 

iedzīvotāji vēlas 
mainīt ielu 

nosaukumus. Pret 
to respondents 

kategoriski iebilst. 
Ja tiks mainīta 

adrese, būs 
jāinformē virkne 
iestādes/līgumu 
slēdzēju puses, 

kam būs 
nepieciešami 

papildus naudas 
līdzekļi, kuru 
respondentam 

nav. 

Būvvalde ir konstatējusi, ka 
piebraukšana pie adresācijas objekta 

tiek organizēta no ielas, bez 
nosaukuma, kas atrodas teritorijas 

plānojuma sarkanajās līnijās. 
Tādejādi nepārprotami efektīvu 

adresāciju nodrošinātu vienīgi jauna 
ielas nosaukuma piešķiršana augstāk 

minētajai ielai bez nosaukuma 
sarkanajās līnijās. 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. 
Līdz ar to Būvvalde veiks adrešu 

maiņu pēc tam, kad Rīgas dome būs 
pieņēmusi lēmumu par ielas 

nosaukuma piešķiršanu. 
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 
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maiņu, ir jāsedz pašiem. 
Saskaņā ar Adresācijas sistēmas 

noteikumu 32. punktu līdz adreses 
maiņai izdotie dokumenti (piemēram, 

zemesgrāmatu apliecības, zemes 
robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 

kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese, 
joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats 
dokumenta turētājs vai to pieprasa 
likums. Tāpat arī, ja personas ir 

noslēgušas savstarpējus līgumus un 
līguma nosacījumi paredz kādas 

informācijas maiņas gadījumā obligāti 
izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos, 

tad pusēm tas ir jādara, tāpat arī 
mainoties personu kontaktinformācijai, 
ja līgums paredz personām savstarpēji 
par to paziņot, tad līdzējiem saistības ir 

jāpilda, taču aizbildinājums par 
veicamajām darbībām nevar kalpot par 

šķērsli Būvvaldei izpildīt Ministru 
kabineta noteiktās prasības vienotas 

adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas 
teritorijā. 

Ņemot vērā augstāk minēto personas 
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

77 0100 113 2368 
Trīsciema 
6. līnija 4 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka gan kā 
zemes un mājas 
īpašnieks, gan kā 

firmas valdes 
loceklis 

kategoriski 
iebilstu pret 
„Tr īsciema 
biedrības” 

ierosinājumu 
Trīsciema 6. līniju 
pārdēvēt par ielu 

ar pašlaik 
nezināmu 

nosaukumu. 
Trīsciema 

biedrība šādu 
iniciatīvu izrāda 

bez jebkādas 
saskaņošanas ar 

Trīsciema 6. 
līnijas māju 
īpašniekiem. 

Esošo adresi bez 
problēmām ir 

iespējams atrast 
un arī pats 

nosaukums - 
Trīsciema 6. līnija 

norāda uz 
piederību 

Trīsciemam. 
Respondents 

Būvvalde paskaidro, ka ne ēkai (kad. 
apz. 0100 113 2368 001), ne zemes 

vienībai (kad. apz. 0100 113 2368) nav 
plānota adreses maiņa, tāpat šobrīd nav 

plānots mainīt ielas nosaukumu. 
Tomēr Būvvalde darbā ar adresāciju ir 

secinājusi, ka stabilu un ilgtermiņā 
sabiedrības interesēm atbilstošāku 

adresāciju jāveido pēc iespējas 
izvairoties ielu nosaukumos izmantot 
līnijas vai šķērslīnijas, jo tās apgrūtina 

orientēšanos apvidū. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir ņemts vērā.   
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ierosinājumā 
mainīt adreses 

saskata 
nepamatotu un 
lieku laika un 

līdzekļu tērēšanu 
gan no 

pašvaldības, gan 
īpašnieku puses. 

Respondents 
norāda, ka no 

šādas 
nepamatotas, 
adrešu maiņas 
būtu jāatsakās. 

78 
0100 017 0009, 

0100 017 0009 001 
Patversmes 

iela 12 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka vārti 

iebraukšanai 
zemes gabalā ir 
no Sīmaņa ielas, 
ieeja ēkā ir no 

Patversmes ielas 
12 pagalma, ieeja 
ēkā Patversmes 
iela 12A ir no 

Patversmes ielas.  
Tā kā minētajā 

adresē esošās ēkas 
un zeme ir četru 

personu 
kopīpašums, kas 

sastāv no 
iedomājamām 

daļām uz zemi un 
ēkām, tad 

respondents 
nesaskata iespēju 
īpašumu sadalīt 

uz divām 
adresēm. 

Būvvalde norāda, ka atbildoši 
Adresācijas noteikumu 19.punktam 
ēkai adresi piešķir ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā gadījumā ir 
Sīmaņa iela, turklāt uz to ir vērsta ēkas 
fasāde, ēka nav stūra apbūve, proti, tā 

atrodas aptuveni 14 metrus no 
Patversmes ielas, bet atrodas un tieši 

pieguļ Sīmaņa ielai. Pie ēkas var 
piekļūt tikai no Sīmaņa ielas, uz kuras 
ir izbūvēti gan vārti transportam, gan 

kājāmgājēju vārtiņi. 
 Būvvaldei nav dotas izvēles tiesības 
izvēlēties piemērot vai nepiemērot 

normatīvo aktu prasības, līdz ar to ēkai 
(kad. apz. 0100 017 0009 001) 

maināma adrese no Patversmes iela 12 
uz Sīmaņa iela 10. 

 Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 2.punktam 
īpašums nav adresācijas objekts, taču 
īpašuma sastāvā var būt neierobežots 
adresācijas objektu skaits. Adreses 

piešķiršana neietekmē īpašuma 
reģistrēto formu vai sastāvu. Īpašuma 

sadales gadījumā īpašniekam ir jāveido 
divi īpašumi un attiecīgi tie jāreģistrē 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā un 
Zemesgrāmatā, taču adreses 

piešķiršana neuzliek īpašniekam 
pienākumu veikt īpašuma sadalīšanas 

darbības. Dažādu adrešu esamība vienā 
īpašumā to nesadala. 

Ņemot vērā augstāk minēto, personas 
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

79 0100 096 0221 
Kundziņ-
salas 13. 
līnija 10 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

plānotā adreses 
maiņa uz 

Kundziņsalas 13. 
šķērslīnija 3 ir 

pretrunā 
vēsturiskiem 

ierakstiem par 
īpašuma adresi. 

Tā kā pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 
0100 096 0221 001 var piekļūt no 

Kundziņsalas 13. līnijas, tad adrese 
netiks mainīta un personas izteiktais 

viedoklis tiks ņemts vērā. 
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Ieraksts 
pierādāms ar 

karti, kas 
parakstīta 1934. 
gadā, kas parāda, 
ka jau šajā laikā 
īpašuma adrese 
bijusi 13. līnija 

10. Bet 
galvenokārt 

iebildumi šādai 
adreses maiņai ir 
fakts, ka esošā 13. 
šķērslīnija atrodas 

pavisam citā 
vietā, tai 

piebraukšana ir no 
2. šķērslīnijas vai 
16.līnijas. Starp 

esošo 13. 
šķērslīniju un 

plānoto piešķirto 
adresi starpā ir 16. 

līnija, 15. 
šķērslīnija, 14. 

līnija un 6. 
šķērslīnija, 

plānotā adrese 
nebūs kā esošās 

šķērslīnijas 
turpinājums. 

Tāpēc uzskatu, ka 
adreses maiņa 
nevis sakārtos 

situāciju, bet gan 
sajauks vēl vairāk, 
kā rezultātā radīs 

neērtības gan 
pastniekiem, gan 

atkritumu 
izvedējiem, gan 

ārkārtas 
dienestiem, jo 

nebūs iespējams 
atrast ēku, tā kā 

13. škērslīnija būs 
divās dažādās 

vietās.  
Satversmes 96. 
pants „Ikvienam 

ir tiesības uz 
privātās dzīves, 

mājokļa un 
korespondences 

neaizskaramību.” 
Adreses maiņa 
rada risku, ka 
respondenta  

korespondence 
nonāks citur, tā kā 
pastnieks nezinās 
plānotās adrese 
reālo atrašanās 
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vietu dabā. 

80 0100 016 0071 001 
Tilta iela 
11 k-1 

Respondents 
iebilst, ka 

administratīvai 
ēkai (kadastra 
apzīmējums 

01000160071001) 
un zemes vienībai 

(kadastra 
apzīmējums 0100 

016 0071) tiek 
mainīta adrese no 
Tilta iela 11 k-1 
uz Tilta iela 9.  

Minētajā adresē 
izvietota 

Labklājības 
ministrijas Valsts 

sociālās 
apdrošināšanas 

aģentūras 
Iemaksu nodaļa 

(turpmāk - 
VSAA). VSAA ik 

dienas apmeklē 
iestādes klienti, 

tās adrese ir 
norādīta daudzos 
informatīvajos 

materiālos, kas ir 
brīvi pieejami 

internetā, turklāt 
ne tikai VSAA un 

LM resoru 
ietvaros, bet arī 

citu valsts 
pārvaldes iekārtas 

subjektu 
informatīvajos 

materiālos. 
Kompleksa 
labojumu 

veikšana visos 
informatīvajos 
materiālos ir 
neracionāla.  

Līdz ar adreses 
maiņu būtu 

jāmaina arī visi 
VSAA vizuālās 

informācijas 
atribūti - 
veidlapas, 

vizītkartes u.tml., 
atbilstoši Ministru 

kabineta 2014. 
gada 28. janvāra 

noteikumiem 
Nr.51 „Ministru 

kabinetam padoto 
institūciju 

vienotās vizuālās 
identitātes 

Adresācijas sakārtošanas projekta laikā 
Būvvalde konstatēja, ka ēkām ar 
kadastra apzīmējumiem 0100 016 

0071 001 (administratīvā ēka) un 0100 
016 2030 001 (dzīvojamā māja) ir 

vienāda adrese – Tilta iela 11 k-1, kas 
ir pretrunā Adresācijas noteikumu 8.1. 

apakšpunktam, kas nosaka, ka 
administratīvajā teritorijā adreses 

nedrīkst atkārtoties. 
Ņemot vērā to, ka ēka ar kadastra 
apzīmējumu 0100 016 0071 001 
(administratīvā ēka) atrodas starp 

objektiem ar adresēm Tilta iela 5 k-1 
un Tilta iela 11 k-1 (dzīvojamā māja) 
un pēc adreses Tilta iela 11 k-1 seko 
adreses Tilta iela 11 k-2 un Tilta iela 
11 k-3, tā nodrošinot ēku numerācijas 
secīgu pieaugšanu, tad ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 016 0071 001 un 
zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 016 0071 ir 
piešķirama adrese Tilta iela 9. 
Būvvalde norāda, ka 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, 
turklāt tiks nodrošināta stabila 

sabiedrības interesēm un normatīvo 
aktu prasībām atbilstoša ēku 

numerācija. 
Ņemot vērā augstāk minēto, personas 
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 
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noteikumi”.  Šo 
atribūtu nomaiņa 
VSAA budžetā 
nav paredzēta. 
Respondents 
norāda, ka 

pašvaldībai, 
pieņemot savus 

lēmumus, ir 
jāievēro 

tiesiskuma un 
samērīguma 

princips, tāpat 
pašvaldībai būtu 

jābūt ieinteresētai, 
lai tās nodokļu 

maksātāju 
apmierinātība 

būtu pēc iespējas 
augstāka. 

81 
0100 016 0093, 

0100 016 0093 003 
Tilta iela 

14 

Respondenti 
informē, ka līdz 

šim 
nekustamajam 
īpašumam ir 
bijusi viena 

adrese, vēsturisku 
apstākļu rezultātā 

dzīvojamajai 
mājai un 

darbnīcai ir 
atšķirīgi kadastra 
numuri, bet dabā 

šīs celtnes ir 
savstarpēji 

savienotas vienā 
veselā ēkā, turklāt 
ieeja dzīvojamajā 

mājā no sētas 
puses ved cauri 

darbnīcas telpām 
un realitātē tā tiek 
lietota kā šķūnis. 
Tāpat respondenti 

informē, ka 
kopīpašniekiem 

nav zināms, kādēļ 
darbnīcai ir 

piešķirts atsevišķs 
kadastra numurs, 

turklāt, ņemot 
vērā darbnīcas 

fiziskā 
nolietojuma 
pakāpi, to 

drīzumā plānots 
nojaukt. 

Respondenti 
norāda, ka, tiklīdz 

darbnīca būs 
nojaukta, tā ēka ar 
adresi Priežu iela 
1 nepastāvēs. Līdz 

Saskaņā ar Rīgas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 

100000110528  nekustamā īpašuma ar 
kadastra numuru 0100 016 0093 
sastāvā ietilpst zemesgabals ar 

kadastra apzīmējumu 0100 016 0093, 
dzīvojamā māja ar kadastra 

apzīmējumu 0100 016 0093 001 un 
darbnīca ar kadastra apzīmējumu 0100 

016 0093 003. 
Būvvalde paskaidro, ka, lai gan dabā 
dzīvojamā māja un darbnīca atrodas 

viena otrai blakus, atbildoši 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas  datiem tās ir 

divas ēkas – dzīvojamā māja un 
darbnīca. Savukārt, Adresācijas 

noteikumu  2.8. apakšpunkts nosaka, 
ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, 
saimnieciskai, administratīvai vai 

publiskai darbībai paredzēta ēka, tātad 
secināms, ka gan dzīvojamajai mājai, 

gan darbnīcai vajag savu adresi. 
Tā kā gan dzīvojamajai mājai, gan 

darbnīcai ir adrese Tilta iela 14, kas ir 
pretrunā Adresācijas noteikumu 8.1. 

apakšpunktam, kas nosaka, ka 
administratīvajā teritorijā adreses 
nedrīkst atkārtoties, tad atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 19. punktam, 
kas nosaka, ka  ēkai numuru piešķir 
ņemot vērā tuvāko ielu, darbnīcai 
piešķirama adrese no Priežu ielas. 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas datiem 

darbnīcas lietošanas vieds ir 
rūpnieciskās ražošanas ēkas, bet 

dzīvojamās mājas lietošanas veids ir 
vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības ēkas. Būvvalde 
norāda, ka ēku var ekspluatēt tikai 

atbilstoši noteiktajai funkcijai. 
Rūpnieciskās ražošanas ēka nevar būt 
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ar to Iesniedzējas 
iebilst pret 

plānoto adrešu 
maiņu, jo tas 

nozīmē, ka ēkai, 
kura dabā pastāv 
kā vienota celtne, 
būs divas adreses. 

funkcionāli saistīta ar 
vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības ēku, jo abas 
funkcijas ir patstāvīgi izmantojamas un 
starp tām nepastāv savstarpēja saistība 

kā starp galveno ēku un palīgceltni. 
Būvvalde norāda, ka respondentu 

norādītie argumenti pie konkrētajiem 
lietas apstākļiem nevar kalpot par 
iemeslu adreses nemainīšanai un ir 

noraidāmi kā nepamatoti, jo personu 
sniegtā informācija nevar tikt vērtēta 
augstāk par normatīvā akta prasībām, 

kas ir obligāti izpildāmas. Taču 
mainoties lietas faktiskajiem 

apstākļiem (īpašniekam mainot ēku 
funkcijas vai veicot citas darbības ar 
ēku) var tikt pieņemts cits lēmums. 
Ņemot vērā augstāk minēto, personu 
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

82 
0100 016 0132 002 

020 
Patversmes 

iela 2 

Respondents 
adresācijas maiņu 

atbalsta. 
Respondenta viedoklis ir ņemts vēra. 

83 
0100 016 0132 002 

019 
Patversmes 

iela 2 

Respondents 
adresācijas maiņu 

atbalsta. 
Respondenta viedoklis ir ņemts vēra. 

84 
0100 068 0290, 

0100 068 0290 001 
Ostas iela 

1 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. Pēc 

norādītās adreses 
atrodas nekustamā 

īpašuma 
respondenta 
juridiskā uz 

faktiskā adrese, kā 
arī tiek īstenota 
komercdarbība. 

Ievērojot 
iepriekšminēto, 

adreses izmaiņas, 
ņemot vērā 
respondenta 

komercdarbības 
veidu un plašu 

sadarbības 
partneru klāstu, 
adrešu izmaiņas 
dēļ  sabiedrībai 

būs nepieciešams 
ieguldīt papildus 
finanšu līdzekļus, 

lai veiktu 
informatīvo 

bukletu, katalogu 
un citu reklāmas 

materiālu 
pārdrukāšanu 

saistībā ar 
sabiedrības adrešu 

maiņu. 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 

8.1.apakšpunktam administratīvajā 
teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, 
savukārt 17.1.apakšpunkts nosaka, 
kādā secībā ir jādod adrešu numuri. 
Novērtējot adresācijas objektus ielas 
sākumā, ir secināms, ka Ostas iela 1 
Valsts adrešu reģistrā ir reģistrēta 
vairākiem objektiem, kas atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 
2.8.apakšpunktam ir adresācijas 

objekti (dzīvošanai, saimnieciskai, 
administratīvai vai publiskai darbībai 

paredzēta ēka). Ņemot vērā to, ka 
respondenta īpašumā esošā ēka (kad. 
apz. 0100 068 0290 001) un zemes 
vienība (kad. apz. 0100 068 0290) 

neatrodas ielas sākumā, bet pirms tam 
atrodas vēl citi adresācijas objekti, tad 
Būvvalde paskaidro, ka adresi Ostas 
iela 1 respondenta īpašumā esošajiem 
adresācijas objektiem nav iespējams 

saglabāt. 
Turklāt Adresācijas noteikumu 

12.punkts nosaka, ka pirmajai ēkai, kas 
tiek būvēta vai ir uzbūvēta uz apbūvei 
paredzētas zemes vienības, un ar to 

funkcionāli saistītajām ēkām saglabā 
zemes vienībai piešķirto adresi, 

savukārt katrai nākamajai ēkai un ar to 
funkcionāli saistītajām ēkām, kuras 
būvēs vai ir uzbūvētas uz apbūvei 

paredzētas zemes vienības, izvērtējot 
konkrēto situāciju, piešķir jaunu 

adresi. Konkrētajā gadījumā, izvērtējot 
vēsturiskās adrešu pārskata planšetes 



41 

datus, secināms, ka agrāk abas ēkas, 
kas ir adresācijas objekti un kam 

šobrīd ir adrese Ostas iela 1 (ēkas ar 
kad. apz. 0100 068 0264 031 un 0100 

068 0290 001), atradās uz vienas 
zemes vienības, turklāt dzīvojamā 

māja (kad. apz. 0100 068 0264 031) ir 
vecāka un ir tā ēka, kam sākotnēji 
tikusi piešķirta adrese Ostas iela 1. 
Ņemot vērā to, ka respondentam 

piederošā ēka ar kad. apz. 0100 068 
0290 001 ir jaunāka, tad atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 
12.2.apakšpunktam tai nepieciešama 

cita, atsevišķa adrese. 
Ņemot vērā augstāk minēto, Būvvalde 
paskaidro, ka nav iespējams saglabāt 
ēkas ar kad. apz. 0100 068 0290 001 
un zemes vienības ar kad. apz. 0100 
068 0290 esošo adresi Ostas iela 1. 
Būvvalde norāda, ja tiek mainīta 
adrese objektam, kurā ir reģistrēts 
uzņēmums, tad komersantam ir 

jāinformē LR Uzņēmumu reģistrs par 
adreses maiņu iesniedzot iesniegumu, 
adreses maiņa LR Uzņēmumu reģistrā 

ir bez maksas. 
Tāpat Būvvalde norāda, ka 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. 

Respondenta izteiktais viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots. 

85 0100 114 0085 002 

Jaunciema 
3. 

šķērslīnija 
1 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka ēka ar 
kadastra numuru 
0100 114 0085 

002 vairs 
neeksistē 

(iznīcināta), kas ir 
noradīts ēkas 
kadastrālas 

uzmērīšanas lietā. 

Būvvalde norāda, ka Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma 13. 

pants nosaka, ka nekustamā īpašuma 
īpašniekam ir pienākums ierosināt 
būves noteikšanu, ja nekustamajā 

īpašumā ir Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā 

reģistrēta apvidū neesoša būve. Par šo 
pienākumu nepildīšanu noteiktā 

termiņā nekustamā īpašuma īpašnieks 
ir atbildīgs normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Līdz ar to Būvvalde 
aicina respondentu nekavējoties 

aktualizēt datus. 
Ņemot vērā augstāk minēto, personas 

viedoklis tiks ņemts vērā. 

86 
0100 114 0190, 

0100 114 0190 001 
Jaunciema 
5. līnija 24 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka adrese 
ir garš nosaukums 

Būvvalde nepiekrīt respondenta 
argumentam, ka piekļuve tiek 

organizēta no Jaunciema gatves, jo 
zemes vienība, uz kuras atrodas ēka, 

nerobežojas ar Jaunciema gatvi līdz ar 
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un to jauks ar 
Čiekurkalna 9. 

šķērslīniju, līdzīgi 
kā pašlaik ar 

Vecmīlgrāvja 5. 
līniju. 

Respondents 
izsaka 

priekšlikumu 
pārdēvēt 

Jaunciema 9. 
šķērslīniju par 

Beltes ielu, jo tas 
būtu īsāks 

nosaukums, nav 
līdzīgs, senāk šeit 

atradās Beltes 
muiža. Ja 

pagarinātu ielu tā 
atdurtos Ķīšezera 
līcī ar nosaukumu 

Beltes kakts. 
Respondents 
norāda, ka 
galvenā 

piebraukšana tiek 
organizēta no 

Jaunciema gatves. 
Adreses maiņas 
rezultātā radīsies 

neplānoti 
izdevumi. 

to nav iespējama piekļuve no 
Jaunciema gatves. Tāpat pie zemes 

vienības un ēkas nav iespējams piekļūt 
no Jaunciema 5. līnijas, jo tā 

nerobežojas ar šo ielu, līdz ar to 
atbilstoši Adresācijas noteikumu 19. 

punktam zemes vienībai un ēkai adrese 
piešķirama ņemot vērā tuvāko ielu, 

proti, Jaunciema 9. šķērslīniju. 
Jautājumā par ielas nosaukuma 
pārdēvēšanu, Būvvalde aicina 

respondentu iesniegt iesniegumu 
Būvvaldes Rīgas vietvārdu un 
pilsētvides objektu nosaukumu 

komisijai. 
Ņemot vērā augstāk minēto, personas 
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

87 
0100 015 0115 001, 

0100 015 0115   

Sarkan-
daugavas 
iela 30 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

iebraukšana ir 
braucot pa 

Sarkandaugavas 
ielu. Objektā 

atrodas Latvijas 
Nacionālā 

vēstures muzeja 
struktūrvienību 
Dauderu nodaļa, 
kas kā muzejs ir 

atvērts sabiedrībai 
un ir vienīgais 

šāda tipa objekts 
Sarkandaugavā, 
un atrašanās uz 
Sarkandaugavas 

ielas palīdz 
apmeklētājiem 

noteikt tā 
lokalizāciju, kā arī 

veidot loģisku 
ielas un visa 

rajona sasaisti. 
Objekts ir ieguvis 
atpazīstamību jau 

ar šo adresi. 
Respondents 

Būvvalde nepiekrīt respondenta 
argumentam, ka pie objekta piebrauc 

pa Sarkandaugavas ielu, jo 
Sarkandaugavas iela beidzas līdz ar 

krustojumu ar Zaģēru ielu, turklāt, lai 
piekļūtu pie objekta, jābrauc cauri 
citam īpašniekam piederošai zemes 
vienībai, kas atrodas tieši pie Zāģeru 

ielas.  
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

personai, kas bauda vai vēlas baudīt 
kādas lietas labumus, tam arī jānes ar 

šo lietu saistītie pienākumi, kā arī 
trešās personas šai lietai vai tās dēļ 

taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma 
īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam, kas 
darbojas nekustamajā īpašumā, kuram 
ir veikta adreses maiņa, pēc adreses 
maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču 

izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu 
maiņu, ir jāsedz pašiem. 

Būvvalde paskaidro, ka tai nav dotas 
izvēles tiesības neizpildīt Ministru 

kabineta noteiktās prasības. 
Ņemot vērā augstāk minēto, personas 
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 
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norāda, ka dabā 
nekad nav 
radušies 

pārpratumi par 
objekta atrašanās 

vietu. Objekts 
atrodas 

Sarkandaugavas 
ielas 

pagarinājuma 
galā, nevis uz 
Zāģeru ielas. 
Muzejs tiek 

popularizēts ar 
atrašanos adresē 
Sarkandaugavas 
iela 30 un jau 

ieguvis 
atpazīstamību 

Sarkandaugavas 
rajonā. Adreses 
maiņa negatīvi 

ietekmēs 
līdzšinējās muzeja 
pūles popularizēt 
muzeju esošajā 

adresē. 

88 0100 114 2230 001 
Jaunciema 
gatve 104 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Respondents 

neredz nekādu 
jēgu, jo blakus ir 
Nr. 94/96/98/102. 
Māja ir loģiskā 
rindā. Adrese 

atrodama visos 
adrešu meklētājos 

Google map, 
Waze, Jāņa sēta 

utt. 
Respondentam 
nav bijis zināms 

neviens gadījums, 
kad nevarētu 

atrast viņa adresi 
vai kādu citu 

kaimiņu adresi. Ir 
izvietotas 
attiecīgas 

informatīvas 
zīmes par kaimiņu 
māju numuriem. 

Respondents 
norāda, ka adreses 
maiņas gadījumā 

būs jāveic 
dokumentu 

pārformēšana 
bankā un citās 
nevalstiskajās 
organizācijās, 

radīsies izdevumi 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 17.1. 
apakšpunktam zemes vienību un ēku 

numurus piešķir  
no ielas sākuma augošā secībā virzienā 
no apdzīvotās vietas centra uz nomali, 

ielas kreisajā pusē piešķir nepāra 
numurus, labajā pusē – pāra numurus. 
Tā kā objekts atrodas pirms objekta ar 

adresi Jaunciema gatve 96, tad 
secināms, ka adrese neatbilst 

normatīvo aktu prasībām, jo netiek 
nodrošināta numuru augošā secība, 
līdz ar to ir jāveic adreses maiņa. 
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. 

Saskaņā ar Adresācijas sistēmas 
noteikumu 32. 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 
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un laika patēriņš 
mainot adrešu 
plāksnītes. Būs 

jāveic 
informācijas 

nodošana visiem, 
kuri sūta 

korespondenci uz 
adresi, jāveic 

piegādes adreses 
maiņa 

elektroniskajiem 
veikaliem, jāveic 
ieroču atļaujas 
maiņa policijā, 
līgumu adreses 

maiņas 
paziņošana. 

līguma nosacījumi paredz kādas 
informācijas maiņas gadījumā obligāti 
izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos, 

tad pusēm tas ir jādara, tāpat arī 
mainoties personu kontaktinformācijai, 
ja līgums paredz personām savstarpēji 
par to paziņot, tad līdzējiem saistības ir 

jāpilda, taču aizbildinājums par 
veicamajām darbībām nevar kalpot par 

šķērsli Būvvaldei izpildīt Ministru 
kabineta noteiktās prasības vienotas 

adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas 
teritorijā. 

Papildus Būvvalde norāda, ka plašāka 
informācija par ieroču glabāšanas 
atļauju atkārtotu saņemšanu pēc 

adreses maiņas ir pieejama 
http://www.rpbv.lv/biezak-uzdotie-

jautajumi-un-atbildes.  
Ņemot vērā augstāk minēto, personas 
viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

89 0100 113 0128 
Jaunciema 

gatve 
272A 

Adresācijas maiņu 
atbalsta. Norāda, 
ka piebrauc pa 

Rudzu ielu, un tad 
pa nenosauktu 

ieliņu no 
ābeļdārza puses, 
nekādas tiešas 

fiziskas sasaistes 
ar Jaunciema 

gatvi nav. Lūdzu 
tai mazajai 

nenosauktajai 
ieliņai, kas 
atzarojas no 

Rudzu ielas un 
iegriežas 

ābeļdārzā, piešķirt 
Ābeļdārza ielas 
nosaukumu, un 

adresi no 
Jaunciema gatves 

nomainīt uz 
Ābeļdārza ielu. 

Šādu pašu 
viedokli izsaka arī 
Jaunciema gatves 
272B īpašnieki. 

Lūdz Rīgas domi 
ieklausīties 

vēlmēs. 

Respondenti norāda, ka piebraukšana 
pie adresācijas objektiem tiek 
organizēta no Rudzu ielas pa 

nenosauktu celiņu gar ābeļdārzu. 
Būvvalde paskaidro, ka ceļš, kurš 

atzarojas no Rudzu ielas ir Trīsciema 
2. līnija, savukārt ceļam, kurš atzarojas 
no Trīsciema 2. līnijas un pieved tieši 

pie respondentu īpašumiem, šobrīd tiek 
lietots Arāju ielas nosaukums. 
Tādējādi atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 19.punktam, kurš nosaka, 
ka apbūvei paredzētai zemes vienībai 
vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā 

tuvāko ielu, ko nosaka, izvērtējot 
konkrēto situāciju, adreses Jaunciema 
gatve 272A un Jaunciema gatve 272B 

būtu jāmaina, piesaistot adrešu 
numurus Arāju ielas nosaukumam. 
Tomēr fakts, ka Arāju iela atrodas 

vairākos savstarpēji perpendikulāros 
posmos (uz ko norāda arī respondenti) 
ir vērā ņemam un vērtējams. Tādejādi 

nepārprotami efektīvu adresāciju 
nodrošinātu vienīgi jauna ielas 

nosaukuma piešķiršana Arāju ielas 
posmam no Jaunciema gatves 272A 

līdz Arāju ielai 9, kas atrodas 
teritorijas plānojuma sarkanajās līnijās 

un ir daļēji izbūvēts. 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. 

90 
0100 113 0128, 
0100 113 0343, 
0100 113 0354 

Jaunciema 
gatve 
272A 

Adresācijas maiņu 
atbalsta. Norāda, 
ka piebrauc pa 

Rudzu ielu un vēl 
nenosauktu 
sānielu, kas 
atzarojas no 

Rudzu ielas. Tā 
kā ielai vēl nav 
nosaukuma, tad 
rosina to nosaukt 



45 

nevis kādas līnijas 
vai Arāju ielas 
vārdā, bet dot 
Ābeļdārza ielas 
nosaukumu – 
vēsturiski arī 
īpašumi atrodas 

senā Ādažu 
kolhoza ābeļu 
dārza. Nekādas 
tiešas saistības 
(fiziskas) ar 

Jaunciema gatvi 
īpašumam nav. 

Norāda, ka 
Trīsciemā jau ir 

divas Arāju ielas, 
vai vajag vēl 

trešo? Tās visas 
nav saistītas. 

Gadījumā, ja Būvvalde šobrīd veiktu 
adrešu maiņu ēkai un zemei, lai 
nodrošinātu adrešu atbilstību 

normatīvo aktu prasībām, tad adrešu 
maiņa tiktu veikta divas reizes, kas nav 

labvēlīgi personām, līdz ar to 
Būvvalde saskata sabiedrības 

ieguvumu šobrīd nemainīt ēku adrešu 
numurus. Tomēr pēc izmaiņām ielu 

nosaukumos adresācija ir pārskatāma 
un maināma atbilstoši tuvākajai ielai, 

no kuras organizējama piekļuve. 
Būvvalde paskaidro, ka jautājumus par 

jaunu ielu nosaukumu piešķiršanu 
vērtē Būvvaldes Rīgas vietvārdu un 

pilsētvides objektu nosaukumu 
komisija, bet lēmumus pieņem Rīgas 
dome. Tādēļ Būvvalde nevar garantēt, 
ka ielas posmam nākotnē tiks piešķirts 

Ābeļdārza ielas nosaukums. 
Ņemot vērā augstāk minēto, personas 

viedoklis ir daļēji atbalstāms. 

91 0100 113 2057 
Jaunciema 
gatve 272B 

Adresācijas maiņu 
atbalsta. Norāda, 
ka piebrauc pa 

Rudzu ielu un vēl 
nenosauktu 
sānielu, kas 
atzarojas no 

Rudzu ielas. Māja 
atrodas ābeļu 

dārzā, kurš eksistē 
no seniem 
laikiem. 

Pagaidām adrese 
Jaunciema gatve 
272B, bet nekāds 
sakars ar to nav. 

Bet paralēli 
Jaunciema gatvei 

varētu iedot 
Ābeļdārza ielas 
nosaukumu, jo 
tādas Trīsciemā 

un Rīgā nav. 

92 
0100 096 0144, 

0100 096 0024 001 

Kundziņ-
salas 7. 

šķērslīnija 
5A 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta un 
norāda, ka pieeja 
un piebraukšana 

pie ēkas un zemes 
gabala ir 

iespējama tikai no 
7. šķērslīnijas, jo 
no 9. šķērslīnijas 
nav iespējama 

vispār. 
Respondents 
norāda, ka ar 

adresācijas maiņu 
tiks liegta un 

apgrūtināta pieeja 
īpašumam, kā arī 

iepriekšējais 
servitūta ceļš, 

Tā kā pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 
0100 096 0024 001 var piekļūt no 

Kundziņsalas 7. šķērslīnijas pa 
nodibināto ceļa servitūtu, tad adrese 
netiks mainīta un personas izteiktais 

viedoklis tiks ņemts vērā. 
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kurš tiek 
izmantots, vairs 
nepildīs savu 

funkciju. 

93 
0100 114 2247 001, 

0100 114 2247 
Jaunciema 
gatve 148C 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Norāda, ka iela, 
no kuras piebrauc 

adresācijas 
objektam, ir 
Jaunciema 5. 

šķērslīnija. Iebilst 
pret iespējamo 

adresācijas maiņu, 
jo: 

1. Tas ienesīs 
sarežģījumus 

respondentes un 
viņas tuvinieku 

sadzīvē, jo daudz 
kur figurē tieši šī 

adrese; 
2. Iespējamā 
īpašuma 

dokumentu 
maiņa, kas ir 

darbietilpīgs un ar 
izdevumiem 

saistīts pasākums; 
3. Adreses 
plāksnītes 

nomaiņa – arī ar 
izdevumiem un 

neērtībām saistīts 
pasākums; 
4. Jaunā 

iespējamā adrese 
ir gara un 

ārzemniekiem 
nesaprotama; 
5. Daudzi jauc 

5.līniju ar 
5.šķērslīniju un 

ieliņu, kurā 
atrodas īpašums 

vispār nevar saukt 
par 5.šķērslīniju – 
tai jādod atsevišķi 
cits nosaukums. 

Uzskata, ka 
adreses maiņa 

skars mantiskās 
tiesības un 

cilvēktiesības. 

1. Būvvalde norāda, ka fakts, ka esošā 
adrese tiek lietota un daudz kur figurē, 

nevar kalpot par iemeslu Būvvaldei 
nepildīt Normatīvo aktu prasības. 

2. Būvvalde norāda, ka likums 
neparedz to, ka pēc adreses maiņas ir 

obligāti jāmaina dokumenti. 
Adresācijas noteikumu 32. punkts 
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī ja 
precizēta pieraksta forma atbilstoši 

šajos noteikumos minētajām prasībām, 
dokumenti, kuros lietota iepriekšējā 
adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa 

nav jāveic, izņemot, ja to paredz 
speciālais normatīvais akts. Tādējādi 
šajā gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 

dokumenti, kuros ir fiksēta cita adrese, 
tie joprojām ir spēkā esoši un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats 
dokumenta turētājs. 

3. 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. 

Aizbildinājums par 
veicamajām darbībām nevar kalpot par 

šķērsli Būvvaldei izpildīt Ministru 
kabineta noteiktās prasības vienotas 

adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas 
teritorijā. 

4. Būvvalde paskaidro, ka adresēm 
Rīgas pilsētā ir jāatbilst Adresācijas 

noteikumiem, taču adreses Jaunciema 
gatve 148B un Jaunciema gatve 148C 
tiem neatbilst, jo no Jaunciema gatves 
pie adresācijas objektiem piekļūt nav 
iespējams (Adresācijas noteikumu 
19.punkts). Adresācijas noteikumi 
nenosaka, ka ir iespējams izvēlēties 
ielas nosaukumu, no kura piešķirt 

adresi, vadoties no tā labskanības vai 
ielas nosaukuma garuma, taču 

Adresācijas noteikumi nepārprotami 
nosaka, ka adrese ir jāpiešķir no 

tuvākās ielas, no kuras adresācijas 
objektam var piekļūt, neatkarīgi no 

ielas nosaukuma. 
5. Būvvalde atzīst, ka no adresācijas 

viedokļa jauna ielas nosaukuma 
piešķiršana iebraucamajam ceļam būtu 
racionāls risinājums, jo tas palīdzētu 

94 
0100 114 2248 001, 

0100 114 2248 
Jaunciema 
gatve 148B 
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piešķirt secīgus adrešu numurus 
vismaz 8 apbūvējamām zemes 

vienībām un uz tām esošajām ēkām.  
Tomēr Būvvalde paskaidro, ka 

atsevišķa ielas nosaukuma piešķiršana 
piebraucamajam ceļam ir risināma tad, 

ja dabā ir izbūvēts ceļš un šim ceļa 
posmam tiek noteiktas teritorijas 

plānojuma sarkanās līnijas. Tomēr 
respondentem kopā ar citiem 

īpašniekiem, kuri savam īpašumam 
piebrauc pa šo pašu iebraucamo ceļu, 
ir tiesības vērsties Būvvaldes Rīgas 

vietvārdu un pilsētvides objektu 
nosaukumu komisijā ar šādu 

ierosinājumu. 
Tomēr šobrīd, kā respondents arī 

norāda aptaujas anketās, piebraukšana 
pie adresācijas objektiem ir iespējama 
tikai no Jaunciema 5. šķērslīnijas, tādēļ 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 
19.punktam, kurš nosaka, ka apbūvei 

paredzētai zemes vienībai vai ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 
ielu, ko nosaka, izvērtējot konkrēto 

situāciju, abām ēkām un zemes 
vienībām adreses ir maināmas, 

piesaistot tās Jaunciema 5. šķērslīnijas 
nosaukumam. 

Ņemot vērā augstāk minēto, personas 
izteiktie viedokļi ir noraidāmi kā 

nepamatoti. 

95 
0100 014 0041, 

0100 014 0051 017, 
0100 014 0080 

Rāmuļu 
iela 4 

Respondents 
norāda, ka viņam 

pieder zemes 
gabali ar kadastra 
numuriem 0100 
014 0048, 0100 
014 0041, 0100 

014 0080 un 0100 
014 0068 un uz 
tiem atrodošās 
ēkas. Iepazīstoties 

ar Būvvaldes 
mājas lapā 
pieejamo 

informāciju par 
adrešu maiņas 
projektu un 
telefoniski 

pārrunājot ar 
Būvvaldes 

darbiniekiem 
esošo situāciju, 

lūdz veikt adrešu 
maiņas projektā 

sekojošas 
izmaiņas: 

1. Zemei ar 
kadastra numuru 
0100 014 0041 
piešķirt adresi 
Rāmuļu iela 8; 

Būvvalde paskaidro, ka adresācijai ir 
jāatbilst Adresācijas noteikumiem, 
tādēļ ir iespējams mainīt un piešķirt 

adreses atbilstoši respondenta 
izteiktajam lūgumam: 

1. Zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 014 0041 tiks 

mainīta adrese no Rāmuļu iela 4 uz 
Rāmuļu iela 8. 

2. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 
014 0051 017 tiks mainīta adrese no 
Rāmuļu iela 4 uz Rāmuļu iela 16. 

3. Zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 014 0080 tiks 
piešķirta adrese Sāremas iela 1B. 
Respondenta izteiktais viedoklis ir 

pilnībā ņemts vērā. 
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2. Ēkai ar 
kadastra 

apzīmējumu 0100 
014 0051 017 
piešķirt adresi 

Rāmuļu iela 16; 
3. Zemei ar 

kadastra numuru 
0100 014 0080 
piešķirt adresi 

Sāremas iela 1B. 

96 

0100 013 0152 001, 
0100 013 0152 064, 
0100 013 0152 003, 
0100 013 0152 007, 
0100 013 0152 066, 
0100 013 0152 008 

Ganību 
dambis 31 
(saņemti 2 
identiski 
iesnie-
gumi) 

Adresācijas maiņu 
neatbalsta.  
Norāda uz 

rūpnīcas vēsturi 
un rūpnīcas 

dibināšanu pēc 
adreses Ganību 

dambis 31. 
Respondents 
norāda, ka 

nodarbina 536 
cilvēkus un ir 
lielais nodokļu 

maksātājs, t.sk. arī 
Rīgas pilsētas 

budžetā, kam nav 
nodokļu parāda. 

Periodā no 2011.-
2015.gadam visa 
veida nodokļos ir 

samaksājuši 
vairāk kā 26 

miljonus EUR. 
Rūpnīcai ir daudzi 

tūkstoši 
piegādātāju un 
pasūtītāju no 

Eiropas, SNV, 
Āzijas un citām 

valstīm, kas 
vēsturiski rēķinās 

ar uzņēmuma 
adresi – Ganību 

dambis 31, kā arī 
visi rūpnīcas 
nekustamie 

īpašumi reģistrēti 
pēc adreses 

Ganību dambis 
31, un visos 
ilgtermiņa 

līgumos, t.sk. ar 
starptautiskām 

finanšu iestādēm 
ir uzrādīta adrese 
Ganību dambis 

31. 
Vērš Būvvaldes 
uzmanību, ka 

paredzētā adreses 
maiņa prasīs ne 

tikai lielus finanšu 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Zemesgrāmatas datiem respondentam 

pieder vairāki īpašumi ar dažādām 
adresēm, līdz ar to jau šobrīd visi 

īpašumi nav reģistrēti ar adresi Ganību 
dambis 31, kā iesniegumā norāda 

respondents. Turklāt atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 2.punktam 
īpašums nav adresācijas objekts, taču 
īpašuma sastāvā var būt neierobežots 
skaits adresācijas objektu. Adresācijas 
noteikumu 2.8. apakšpunkts nosaka, ka 

adresācijas objekts ir  dzīvošanai, 
saimnieciskai, administratīvai vai 

publiskai darbībai paredzēta ēka, bet 
2.9. apakšpunkts nosaka, ka 

adresācijas objekts ir zemes vienība, 
uz kuras ir atļauts būvēt Adresācijas 
noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā 
minētos objektus (apbūvei paredzēta 

zemes vienība). 
Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas 

noteikumu 17.1. apakšpunkts nosaka, 
ka pilsētās apbūvei paredzētu zemes 
vienību un ēku numurus piešķir no 

ielas sākuma augošā secībā virzienā no 
apdzīvotās vietas centra uz nomali, 
ielas kreisajā pusē piešķirot nepāra 

numurus, labajā pusē – pāra numurus. 
Adreses Ganību dambis 31, Ganību 
dambis 31 k-8, Ganību dambis 31 k-

10, Ganību dambis 31 k-3, kas ir 
iesniegumā norādīto objektu (ar 

kadastra apzīmējumiem 0100 013 
0152 001, 0100 013 0152 064, 0100 
013 0152 003, 0100 013 0152 007, 

0100 013 0152 066 un 0100 013 0152 
008) Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētās adreses, atrodas aiz adreses 
Ganību dambis 33, tādējādi tās 

neatbilst Adresācijas noteikumu 17.1. 
apakšpunkta prasībām un ir jāmaina. 
Tā kā aiz adreses Ganību dambis 33 
atrodas tikai adreses Ganību dambis 
31, Ganību dambis 31 k-1, Ganību 

dambis 31 k-2, Ganību dambis 31 k-3, 
Ganību dambis 31 k-4, Ganību dambis 
31 k-5, Ganību dambis 31 k-6, Ganību 
dambis 31 k-7, Ganību dambis 31 k-8 
un Ganību dambis 31 k-10, kas visas 
neatbilst Adresācijas noteikumu 17.1. 
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ieguldījumus, bet 
radīs vairākus, 

t.sk. imidža 
zaudējuma riskus, 
kas var ievērojami 
negatīvi ietekmēt 
rūpnīcas darbību 
un novest līdz pat 
tās apturēšanai. 
Ņemot vērā 

augstāk minēto, 
lūdz: 

1. sakarā ar spēkā 
esošajiem 
Līgumiem 
daudziem 
tūkstošiem 
uzņēmuma 

piegādātāju un 
produkcijas 
pasūtītāju no 
Āzijas, SNV, 

Eiropas un citām 
valstīm ir zināma 
rūpnīcas adrese 
Ganību dambis 

31, 
2. Zemesgrāmatā 

reģistrēti 
uzņēmuma 
nekustamie 
īpašumi adresē 
Ganību dambis 

31, 
3. ar 

starptautiskām 
finansu iestādēm 

noslēgtajos 
ilgtermiņa 

kredītlīgumos ir 
norādīta 

uzņēmuma adrese 
Ganību dambis 

31. 
Visas šīs 

izmaiņas, kuras 
saistītas ar 

paredzēto adreses 
nomaiņu prasīs 

lielus finansiālus 
ieguldījumus, kas 

var ietekmēt 
uzņēmuma 

darbību līdz pat 
tās apturēšanai. 

Lai nepieļautu to, 
lūdz atstāt bez 

izmaiņām 
rūpnīcas adresi 

Ganību dambis 31 
un nemainīt 

adreses rūpnīcas 
īpašumiem, 

apakšpunkta prasībām un ir jāmaina, 
tad ir iespējams katram adresācijas 

objektam, kas atrodas aiz adresācijas 
objekta ar adresi Ganību dambis 33, 

piešķirt secīgu adreses numuru. 
Papildus Būvvalde norāda, ka no 
minētajiem sešiem adresācijas 

objektiem atsevišķas adreses šobrīd ir 
jau trim ēkām (ar kadastra 

apzīmējumiem 0100 013 0152 066, 
0100 013 0152 007 un 0100 013 0152 
003), savukārt pārējiem trim objektiem 

šobrīd ir reģistrēta viena adrese – 
Ganību dambis 31. Būvvalde 

paskaidro, ka saglabāt esošo adresi 
Ganību dambis 31 nav iespējams, jo tā 

neatbilst normatīvo aktu prasībām 
(Adresācijas noteikumu 17.1. 

apakšpunkta prasībām), tomēr, ņemot 
vērā norādīto ēku atrašanos vienā 
teritorijā un šo ēku funkcionālo 

saistību, ir iespējams šobrīd nepiešķirt 
atsevišķas adreses ēkām ar kadastra 
apzīmējumiem 0100 013 0152 001, 

0100 013 0152 064 un 0100 013 0152 
008, bet gan visām šīm trim ēkām 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 12. 
punktam, piešķirt vienu adresi, jo tās ir 

ar rūpniecisko ražošanu funkcionāli 
saistītas ēkas, kas atrodas uz vienas 

zemes vienības un šobrīd ēkās netiek 
veikta atsevišķa saimnieciskā darbība. 
Ņemot vērā augstāk minēto, Būvvalde 

paskaidro, ka ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 013 0152 003 

(lietuves cehs) un tās palīgēkām (ēkām 
ar kadastra apzīmējumiem 0100 013 
0152 002, 0100 013 0152 004, 0100 
013 0152 006, 0100 013 0152 014, 
0100 013 0152 015, 0100 013 0152 
107, 0100 013 0152 108, 0100 013 
0152 109, 0100 013 0152 110, 0100 
013 0152 111, 0100 013 0152 112, 

0100 013 0152 113 un 0100 013 2039 
134) tiks mainīta adrese no Ganību 

dambis 31 k-10  uz Ganību dambis 61, 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 013 

0152 007 (ražošanas korpuss) tiks 
mainīta adrese no Ganību dambis 31 k-

3 uz Ganību dambis 51, ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 013 0152 
066 (remonta celtniecības korpuss-
angārs) un tās palīgēkai (ar kadastra 
apzīmējumu 0100 013 0152 133) tiks 

mainīta adrese no Ganību dambis 31 k-
8 uz Ganību dambis 43, bet 

funkcionāli saistītajām ēkām ar 
kadastra apzīmējumiem 0100 013 

0152 008 (caurlaides telpu korpuss), 
0100 013 0152 001 (ražošanas 
korpuss), 0100 013 0152 064 

(sagatavju metināšanas korpuss ar 
segtu estakādi) un to palīgēkām (ēkām 
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ietilpstošajiem 
viena uzņēmuma 

teritorijā, ar 
šādiem kadastra 

numuriem: 
- 0100 013 0152 
001 – ražošanas 

korpuss, 
- 0100 013 0152 
064 – sagatavju-

metināšanas 
korpuss ar slēgtu 

estakādi, 
- 0100 013 0152 
003 – lietuves 

cehs,  
- 0100 013 0152 
007 – ražošanas 

korpuss,  
- 0100 013 0152 
066 – remonta-

celtniecības 
angārs,  

- 0100 013 0152 
008 – caurlaides 
telpu korpuss. 

ar kadastra apzīmējumiem 0100 013 
0152 036, 0100 013 0152 037, 0100 
013 0152 038, 0100 013 0152 114, 
0100 013 0152 115, 0100 013 0152 
116, 0100 013 0152 117, 0100 013 
0152 118, 0100 013 0152 124, 0100 
013 0152 125, 0100 013 0152 126, 
0100 013 0152 127, 0100 013 0152 
128, 0100 013 2038 001,  0100 013 
2038 002, 0100 013 2038 003, 0100 
013 2038 005, 0100 013 2038 006, 
0100 013 2038 007, 0100 013 2038 

008 un 0100 013 2038 009) tiks 
mainīta adrese no Ganību dambis 31, 

Ganību dambis 53. 
Būvvalde paskaidro, ka 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. 

Saskaņā ar Adresācijas sistēmas 
noteikumu 32. punktu līdz adreses 

maiņai izdotie dokumenti (piemēram, 
zemesgrāmatu apliecības, zemes 

robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), 
kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese, 

joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 
veicama tikai tad, ja to vēlas pats 
dokumenta turētājs vai to pieprasa 
likums. Tāpat arī, ja personas ir 

noslēgušas savstarpējus līgumus un 
līguma nosacījumi paredz kādas 

informācijas maiņas gadījumā obligāti 
izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos, 

tad pusēm tas ir jādara, tāpat arī 
mainoties personu kontaktinformācijai, 
ja līgums paredz personām savstarpēji 
par to paziņot, tad līdzējiem saistības ir 

jāpilda, taču aizbildinājums par 
veicamajām darbībām nevar kalpot par 

šķērsli Būvvaldei izpildīt Ministru 
kabineta noteiktās prasības vienotas 

adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas 
teritorijā. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondenta izteiktais viedoklis ir 

noraidāms kā nepamatots. 

97 0100 923 3416 
Patversmes 

iela 2 

Adresācijas maiņu 
atbalsta. Norāda, 

ka galvenā 
piebraukšana 
adresācijas 

objektam ir no 
Patversmes ielas. 
Norāda, ka pēc 

Būvvalde paskaidro, ka pēc ēkas 
adreses maiņas telpu grupu adrešu 

numuru sakārtošana tiks veikta 
pamatojoties uz respondenta iesniegto 

iesniegumu un tehniskās 
inventarizācijas lietu. 

Personas izteiktais viedoklis ir ņemts 
vērā. 
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adresācijas 
maiņas būs 

nepieciešama 
adrešu 

sakārtošana tajā 
esošajām telpu 

grupām. 

98 0100 905 1216 
Patversmes 

iela 2 

Adresācijas maiņu 
atbalsta. Norāda, 

ka galvenā 
piebraukšana 
adresācijas 

objektam ir no 
Patversmes ielas. 
Norāda, ka pēc 

adresācijas 
maiņas būs 

nepieciešama 
adrešu 

sakārtošana tajā 
esošajām telpu 

grupām. 

Būvvalde paskaidro, ka pēc ēkas 
adreses maiņas telpu grupu adrešu 

numuru sakārtošana tiks veikta 
pamatojoties uz respondenta iesniegto 

iesniegumu un tehniskās 
inventarizācijas lietu. 

Personas izteiktais viedoklis ir ņemts 
vērā. 

99 

0100 923 8938, 
0100 923 8929, 
0100 923 8936, 
0100 923 8942 

Patversmes 
iela 2 

Adresācijas maiņu 
atbalsta. Norāda, 

ka galvenā 
piebraukšana 
adresācijas 

objektam ir no 
Patversmes ielas. 
Norāda, ka pēc 

adresācijas 
maiņas būs 

nepieciešama 
adrešu 

sakārtošana tajā 
esošajām telpu 

grupām. 

Būvvalde paskaidro, ka pēc ēkas 
adreses maiņas telpu grupu adrešu 

numuru sakārtošana tiks veikta 
pamatojoties uz respondenta iesniegto 

iesniegumu un tehniskās 
inventarizācijas lietu. 

Personas izteiktais viedoklis ir ņemts 
vērā. 

 Būvvalde norāda, ka no 101 iesniegtā viedokļa (86 anketas un 15 iesniegumi) 27 
gadījumos respondenti ir atbalstījuši adresācijas maiņu, bet 74 respondenti adresācijas 
maiņu nav atbalstījuši. 

Jaunciema, Kundziņsalas, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Trīsciema apkaimē 
publiskās apspriešanas rezultātu statistisks apkopojums 

2.tabula 
 Adrese, kadastra apzīmējums Skaits 

Vērā ņemts 
viedoklis 

Tvaika iela 36 (0100 015 0030 004), 
Kundziņsalas 8. šķērslīnija 2 (0100 096 0177), 

Ezera iela 23 (Nav norādīts), 
Duntes iela 24 (Nav norādīts), 
Tilta iela 2/4 (0100 016 0056), 

Ganību dambis 24C (0100 014 2029, 0100 014 2029 001, 0100 014 
2029 002), 

Ganību dambis 24C (0100 014 2029 002), 
Rāmuļu iela 4 k-1 (0100 014 0044), 

Ganību dambis 24C (0100 014 2029 001, 0100 014 2029 002, 0100 
014 0051 010), 

Jaunciema gatve (0100 113 2023), 
Trīsciema 4. līnija 9 (0100 113 2085 001, 0100 113 2085), 

Trīsciema 4. līnija 15 (0100 113 2003), 
Trīsciema 6. līnija 4 (0100 113 2368), 

25 
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Patversmes iela 2 (0100 016 0132 002 020), 
Patversmes iela 2 (0100 016 0132 002 019), 

Rāmuļu iela 4 (0100 014 0041, 0100 014 0051 017, 0100 014 0080), 
Patversmes iela 2 (0100 923 3416), 
Patversmes iela 2 (0100 905 1216), 

Patversmes iela 2 (0100 923 8938, 0100 923 8929, 0100 923 8936, 
0100 923 8942) 

Kundziņsalas 2. līnija 14 (nav norādīts) 
Daļēji vērā ņemts 

viedoklis 
Priežu iela 6/8 (0100 016 0098), 

Rudzu iela 3 (0100 113 2013 001), 
Jaunciema gatve 272A (0100 113 0128), 

Jaunciema gatve 272A (0100 113 0128, 0100 113 0343, 0100 113 
0354), 

Jaunciema gatve 272B (0100 113 2057) 

5 

Viedoklis atzīts par 
nepamatotu un nav 

ņemts vērā 

Tvaika iela 2 (Nav norādīts), 
Rankas iela 10 (0100 013 2005 014), 
Sliežu iela 6A (0100 017 0002 047), 
Sliežu iela 6A (0100 017 0002 046), 

Priežu iela 12 (0100 903 5006, 0100 016 0101 005), 
Uriekstes iela 3 (Nav norādīts), 

Tilta iela 12 (0100 016 0094, 0100 016 0094 001, 0100 016 0094 002, 
0100 016 0094 003, 0100 016 0094 004), 

Vējzaķsala 5 (0100 013 0079 001), 
Ezera iela 25 (0100 068 0107 002), 

Ezera iela 25 (0100 921 1369), 
Rāmuļu iela 1A (0100 014 0102 011, 0100 014 0102 010, 0100 014 

0043 003, 0100 014 0102 001, 0100 014 0102 012), 
Līču iela 6 (0100 113 2052 001), 

Aptiekas iela 17 (0100 016 0042 002), 
Jaunciema 7. šķērslīnija 6A (0100 114 2187, 0100 114 2187 001), 

Trīsciema 6. līnija 20 (0100 113 2373), 
Patversmes iela 12 (0100 017 0009, 0100 017 0009 001), 

Tilta iela 11 k-1 (0100 016 0071 001), 
Tilta iela 14 (0100 016 0093, 0100 016 0093 003), 
Ostas iela 1 (0100 068 0290, 0100 068 0290 001), 

Jaunciema 5. līnija 24 (0100 114 0190, 0100 114 0190 001), 
Sarkandaugavas iela 30 (0100 015 0115 001, 0100 015 0115), 

Jaunciema gatve 104 (0100 114 2230 001), 
Jaunciema gatve 148C (0100 114 2247 001, 0100 114 2247), 
Jaunciema gatve 148B (0100 114 2248 001, 0100 114 2248), 

Ganību dambis 31 (0100 013 0152 001, 0100 013 0152 064, 0100 013 
0152 003, 0100 013 0152 007, 0100 013 0152 066, 0100 013 0152 

008) 

30 

Adreses, kas netiks 
mainītas  atbilstoši 

iedzīvotāja 
sniegtajam 
viedoklim 

Ezera iela 22 (0100 068 0031 001, 0100 068 0 55 006, 0100 068 0 55 
013, 0100 068 0055 018), 

Sliežu iela 29 k-4 (0100 015 2044 001), 
Kundziņsalas 13. līnija 10 (0100 096 0221), 

Jaunciema 3. šķērslīnija 1 (0100 114 0085 002), 
Kundziņsalas 7. šķērslīnija 5A (0100 096 0144, 0100 096 0024 001) 

41 

Adreses, kas netiek 
skatītas šīs 
publiskās 

apspriešanas 
teritorijā  

- 0 

Vadītājs /parakstīts/ I. Vircavs 
 
 
Petrova 67012082 
Andersone 67105686 


