
 

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

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

Rīgā 

27.04.2018. BV-18-72-ls 

Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums 
zemes vienību un ēku adrešu maiņai un 
piešķiršanai Zolitūdes 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 Zolitūdes 
apkaimē tika rīkota no 07.03.2018. līdz 29.03.2018., pamatojoties uz Būvvaldes 28.02.2018. 
lēmumu Nr. BV-18-39-ls (publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 07.03.2018., Nr. 48 
(6134)). Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas viens simts astoņdesmit trīs aptaujas 
anketas un trīs iesniegumi. 

Laikam ejot, Rīgā ir attīstījusies apbūve, un ir izbūvēta jauna infrastruktūra. Tās 
rezultātā ir izveidojušies jauni adresācijas objekti, kā arī esošā adresācija daudzviet vairs 
neatbilst adresācijas pamatprincipiem, kas no jauna ir ieviesti un noteikti ar Ministru 
kabineta prasībām un ir obligāti visā valsts teritorijā. Katrai Latvijas pašvaldībai ir 
pienākums ieviest vienotiem kritērijiem atbilstošu adresāciju. Valsts vara, nosakot šo 
pienākumu pašvaldībām, nevērtēja reālo situāciju un izmaiņas, kas tiks ieviestas. Tādēļ 
nepieciešams to sakārtot, jo loģiska un sakārtota adresācija ir priekšnoteikums, lai 
maksimāli vienkāršā un ērtā veidā pilsētas iedzīvotāji un viesi varētu orientēties pilsētvidē, 
kā arī operatīvajiem dienestiem būtu atvieglota objektu atrašana apvidū. 

Adresācijas nepieciešamību ir iniciējusi valsts (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma 17. panta ceturtā prim daļa), izdodot Ministru kabineta noteikumus (Ministru 
kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas 
noteikumi)), ar kuriem ir noteikti kritēriji adresei.  
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Publiskajā apspriešanā izteikto viedokļu apkopojums 

1.tabula 

Nr.
p.k. 

Adresācijas objekta 
kadastra 

apzīmējums 
Esošā adrese 

Respondenta viedoklis 
par adreses maiņu 

Būvvaldes viedoklis par adreses maiņu 

1 0100 082 0223 
Čuguna iela 

11 

Respondents adresācijas 
maiņu neatbalsta. 

Norāda, ka 2009. gadā 
zemesgrāmatā ierakstīts 

ceļa servitūts, kam 
kalpojošais ir Čuguna 

iela 11A, jo tika atdalīts 
no Čuguna ielas 11. Nav 

saprotams kāpēc 
atdalītajam gabalam 

mainās tikai numurs, bet 
ielas nosaukums paliek, 

bet respondenta 
īpašumam, kas ir bijis 

visu laiku kā Čuguna 11 
tiek mainīts gan ielas, 

gan numura nosaukums. 
Respondents uzskata, ka 
12 numurs būtu jāpiešķir 

viņa gabalam un 
atdalītajam piemēram 14. 
Nesaskata nekādu sakaru 
ar Salgales ielu, jo nevar 
uz to piebraukt no sava 
īpašuma jo starpa atrodas 

cits privātīpašums. 

Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu 
nodalījumam Nr. 100000158737 ir 

nostiprināts ceļa servitūta un kā kalpojošais 
nekustamais īpašums norādīts nekustamais 
īpašums Čuguna ielā 11A. Ņemot vērā, ka ir 

nodrošināta tiesiska piekļuve no Čuguna 
ielas, tad ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 
082 0223 001 un zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 082 0223 ir iespējams 
saglabāt adresi ar piesaisti Čuguna ielai.  

Tā kā 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 piešķir 

nepāra numurus, labajā pusē – pāra 
numurus, tad secināms, ka ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 082 0223 001 un zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 0100 
082 0223 un 0100 082 2726 ir jābūt pāra 

adrešu numuri. 
Līdz ar respondenta viedoklis ir ņemams 

vērā un ēkai ar  ēkai ar kadastra apzīmējumu 
0100 082 0223 001 un zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumiem 0100 082 0223 ir 
maināma adrese uz Čuguna iela 12, bet 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 
082 2726 – Čuguna iela 14. 
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0100 093 0793 001 
Gramzdas 
iela 19 k-3 

Respondenti adresācijas 
maiņu neatbalsta. 

Norāda, ka adreses 
maiņa neko neuzlabo, 

nesaprot adreses maiņas 
pamatojumu. Par adreses 

maiņu būs jāpaziņo 
dažādām juridiskām 

personām, ar kurām ir 
noslēgti līgumi, 

jāpārdeklarējas, jāmaina 
dokumenti 

(Zemesgrāmata, 
inventerizācijas lieta, 
apdrošinātāji, CSDD, 
bankās u.c., kas prasīs 

laiku un finanšu 
līdzekļus. Iespējamas 

problēmas ar 
korespondenci 

saņemšanu. Māja ir 
būvēta kā arhitektonisks 
komplekss k-1, k02 un k-

3 un ir savienotas, 
veidojot vienu garu 

celtni, kura veido līkumu 
no Gramzdas ielas, tā ir 

Atbilstoši nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – 

Kadastra informācijas sistēma) datiem ir trīs 
dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 
0100 093 0793 001, 0100 093 0177 002 un 
0100 093 0177 001. Atbilstoši Adresācijas 
noteikumu 2.8.apakšpunktam dzīvošanai 

paredzēta ēka. Savukārt, Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka ēkai 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko 
nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 

Konkrētajā situācijā tuvākā iela, lai piekļūtu 
pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 

093 0793 001 ir Imantas 16.līniju, arī zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 093 
0793 robežojas tikai ar Imantas 16.līniju. 

Būvvalde paskaidro, ka ēku komplekss nav 
adresācijas objekts. 

Būvvalde noraida respondentu viedokli, ka 
ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 093 0793 

001 atrodas uz Gramzdas ielas stūra, jo 
minētā ēka atrodas secīgi aiz ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 0100 093 0177 002 
Gramzdas ielā 19 k-2, kas tuvāk Gramzdas 
ielas un Imantas 16.līnijas krustojumam. 

Turklāt zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 0100 093 0177, uz kuras 
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28 daļa no triju māja 
kompleksa. Viens no 

respondentiem uzskata, 
ka ir muļķīgi, ka jaunā 
adrese ir ar numuru 18, 
lai gan Imantas 16.līnijā 
bez šīs mājas ir tikai vēl 

viena māja, tas ir 
nesaprotami un 

mulsinoši. 
Respondenti norāda, ka 
Imantas 16.līnija tiks 

saistīta ar mikrorajonu 
Imanta un operatīvie 

dienesti var sajaukt uz 
kurieni ir jābrauc. 

Tiek norādīts, ka ēka 
atrodas uz Gramzdas 

ielas stūra.  
Tiks pārkāptas 

respondentu tiesības 
dzīvot mierīgi savu dzīvi. 

Norāda, ka ēka un tās 
apkārtne nemainās vairāk 

kā 30 gadus un 
adresācijas maiņai nav 

iemesla. Viens no 
respondentiem norāda, 
ka Imantas līnijām ir 

jāatrodas Imantā nevis 
Zolitūdē, šādā veidā tiek 

uzspiesta Būvvaldes 
iegriba. Norāda, ka ēkā ir 
daudz vecu ļaužu, kam 

būs grūti atcerēties jauno 
adresi. Ar adreses maiņu 
tiek uzlikts nesamērīgi 

liels slogs.  
Lūdz izvērtēt adreses 
atbilstu Adresācijas 

noteikumu 19.punktam 
un atstāt adresi. 

atrodas ēka ēkas ar kadastra apzīmējumu 
0100 093 0177 002 Gramzdas ielā 19 k-2, 
robežojas ar Gramzdas ielas sarkanajām 

līnijām. 
Adresācijas noteikumiem atbilstošu adrešu 

piešķiršana adresācijas objektiem valsts 
teritorijā nodrošina valsts, pašvaldības un 

sabiedrības būtiskās intereses, kas saistītas ar 
personas sasniedzamību, orientēšanos 

apvidū un adresācijas objektu identificēšanu.  
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir 
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu 
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai 

vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī 
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā 

īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc 
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču 

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

noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese 
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma 

atbilstoši šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu 
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz 

speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti, 

kuros ir fiksēta adrese (piemēram, 
zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu 

plāni, līgumi u.c. dokumenti), tie joprojām ir 
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja 

to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir 

līguma saistības un līguma noteikumi paredz 
obligātu adreses maiņas informācijas 

paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi 
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

interneta abonēšanu u.c.). 
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu 

informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē 
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt, 

informācija no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota 

Kadastra informācijas sistēmai un Valsts 
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā 

arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts 
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu. 
Līdz ar to šajā gadījumā pēc adrešu maiņas 

automātiski tiks precizēta ēkā deklarēto 
personu adreses. Papildus Būvvalde norāda, 
ka informācija par mainītajām adresēm tiek 

paziņota arī Latvenergo, Lattelecom, 
Latvijas pastam, Baltkom, operatīvajiem 

dienestiem u.c. iestādēm 
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis

anas_s 
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ). 

Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu 
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piegāde tiek veikta ievērojot sekojošas 
tiesību normas: Pasta likuma 1. panta 20. 

punkts nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 

komersants to nogādā adresātam. Sūtījuma 
izmērs un svars nepārsniedz šajā likumā un 

citos normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par adresētu, 

ja uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma 
norādīta sūtījuma saņēmēja adrese. Ministru 

kabineta 27.04.2010. noteikumu Nr.392 
“Noteikumi par kārtību, kādā adresāta un 

sūtītāja adrese norādāma uz pasta sūtījuma” 
(turpmāk - Pasta noteikumi) 2.2 apakšpunktā 
ir noteikts, ka adresāta un sūtītāja adrese šo 
noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma adrese, 

kas ietver adresāta un sūtītāja adresi, kas 
saskaņā ar adresācijas sistēmas noteikumiem 

identificē adresāta un sūtītāja atrašanās 
vietu. Pasta noteikumu 13. punktā ir 

noteikts, ka adresi uz iekšzemes pasta 
sūtījuma raksta saskaņā ar adresācijas 

sistēmas noteikumiem, ievērojot adreses 
elementu rakstības atbilstību Valsts adrešu 

reģistrā reģistrētajai adresei. Būvvalde 
norāda, ka pastnieki apvidū orientējas pēc 

numurzīmēm pie ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu 
maiņas pie ēkas tiek piestiprināta 

numurzīme, jo vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem. 

Attiecībā uz pasta sūtījumiem Būvvalde 
paskaidro, ka pasta sūtījumi atbilstoši Pasta 
konvencijas 6.panta 2.punktam tiek nogādāti 

līdz konkrētajai adresei, taču personas 
pienākums, lai pasta sūtījums sasniegtu 

adresātu, ir norādīt pareizu adresi. 
Būvvalde norāda, ka respondentu 

subjektīvais viedoklis par ielas nosaukuma 
patikšanu, kā arī tas, ka adrese ir no ēkas 

uzcelšanas brīža nevar būt par pamatojumu 
normatīvo aktu neievērošanai. Atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 9.punktam 
pašvaldības domei vai pašvaldības 

kompetentai institūcijai bez personas 
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir 
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses 
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst 

šajos noteikumos minētajām prasībām. 
Būvvalde paskaidro, ka šobrīd Imantas 

16.līnijā ir divas adreses ar numuriem 16 un 
16A. Tā kā ēka ar kadastra apzīmējumu 
0100 093 0793 001 un zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 0100 093 0793 atrodas 
aiz adresācijas objekta ar adresi Imantas iela 
16A, tad atbilstoši Adresācijas noteikumu 

17.1.apakšpunktam minētajai ēkai un zemes 
vienībai ir maināma adrese uz nākamo brīvo 

numuru Imantas 16.līnijā, proti, Imantas 
16.līnija 18. 

Būvvalde informē, ka, saskaņā ar Rīgas 
domes 03.02.1998. lēmumu Nr.5536 “Par 

Rīgas ielu alfabētiskā saraksta 
apstiprināšanu” un atbilstoši Rīgas pilsētas 
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teritorijas plānojumam Imantas 16.līnija iela 
ir noteikta no Ruses ielas līdz Gramzdas 

ielai. 
Personu spekulācija ar iespējamām 

traģēdijām operatīvo dienestu darbības dēļ ir 
nepamatota, jo tas ir tikai personas 

subjektīvs viedoklis un pieņēmums, kam nav 
pamatojuma, savukārt adrešu lietošana ir 
vērsta arī uz operatīvo dienestu darbības 

nodrošināšanu. 
Tāpat respondentu norādītais arguments par 
to, ka adrese ir veca, ir nepatika pret Imantas 

16.līnijas nosaukumu, kā arī iedzīvotāji 
lielākoties ir pensijas vecuma nevar kalpot 

par pamatojumu adresi nemainīt, jo to 
neparedz normatīvie akti. 

Attiecībā uz respondentu tiesību ievērošanu 
Būvvalde paskaidro, ka administratīvais akts 

par adreses maiņu būtiski neierobežo 
administratīvā procesa dalībnieku tiesības un 

tiesiskās intereses, jo vienīgais tiesiskais 
pienākums, kas izriet saistībā ar 

administratīvo aktu par adreses maiņu, ir 
jaunās adreses lietošana, kas nav vērtējama 

kā tiesību ierobežojums, bet gan kā 
pienākums, lai nodrošinātu saziņas un 

atrašanas iespējas. Adresācijas noteikumiem 
atbilstošu adrešu piešķiršana adresācijas 

objektiem valsts teritorijā nodrošina valsts, 
pašvaldības un sabiedrības būtiskās 
intereses, kas saistītas ar personas 

sasniedzamību, orientēšanos apvidū un 
adresācijas objektu identificēšanu. Salīdzinot 
sabiedrības un valsts pārvaldes intereses ar 

privātpersonai uzlikto pienākumu lietot 
piešķirto adresi, ir secināms, ka 

privātpersonas tiesiskās intereses netiek 
aizskartas vai kā savādāk ierobežotas, jo 

persona jau lieto adresi un tai jauns tiesisks 
pienākums netiek noteikts. 

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

46 

0100 093 0800 001 
Zolitūdes 
iela 36 k-1 

Respondents adresācijas 
maiņu neatbalsta. 

Norāda, ka ēkas korpusa 
maiņai nav nozīmes, jo 

pastāv citas iespējas 
piešķirt adreses citiem 
būvniecības objektiem. 
Turklāt ēkas korpusa 

maiņa būtiski apgrūtinās 
iedzīvotāju dzīvi. 

Ar Būvvaldes 28.02.2018. lēmumu Nr.BV-
18-39-ls “Par publiskās apspriešanas 
rīkošanu zemes vienību un ēku adrešu 

maiņai un piešķiršanai Zolitūdes apkaimē” 
publiskajai apspriešanai tika nodota adreses 
maiņa ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

093 0800 002 (transformatora apakšstacija) 
no Zolitūdes iela 36 k-1 uz Zolitūdes iela 36 

k-3. Adreses maiņa nav plānota ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 093 0800 001 

(dzīvojamā ēka). 
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis ir ņemts vēra. 
47 

Respondents adresācijas 
maiņu neatbalsta. 
Norāda, ka esošajā 

situācijā dzīvojamās 
mājas korpusa numura 

maiņa, lai piešķirtu 
adresi tehniskajam 

objektam ir absurda un 
neloģiska. 

Piedāvātajā variantā 
Zolitūdes ielas ēku 
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numerācija posmā no 
36/1 līdz 36/3 mainīs 

loģisko vizuālo secību un 
izvietosies otrādi.  

48 

Respondents adresācijas 
maiņu neatbalsta. 

Norāda, ka no paša 
sākuma (32 gadi) mājai 

tiek piešķirta adrese 
Zolitūdes iela 36 k-1.  

Tagad pieņemts lēmums, 
kā transformatoru 

apakšstacija TP-1091 
jāpiešķir mājas adreses 

numurs. 
Vieglāk  transformatoru 
apakšstacijai TP-1091 

piešķirt numuru 
Zolitūdes 36 k-3. tas ir 

tehniskās ēka un 
nesaskar daudz 

iedzīvotājus, visas 
iekārtošana notiks 
vieglāk un labāk.  

49 

0100 093 0795 001 
Ruses iela 

24 k-1 

Respondenti adresācijas 
maiņu neatbalsta. 
Norāda, ka nav 

saprotams adreses 
maiņas pamatojums. 
Tiks patērēti finanšu 

līdzekļi un laiks 
dokumentu un līgumu 

maiņai, jāmaina 
uzņēmuma adrese, 

jāpārdeklarējas. Ielas 
nosaukums Imantas 

16.līnija ir maldinošs, jo 
asociējas ar mikrorajonu 
Imantas nevis Zolitūde. 
Daži respondenti lūdz 

Ruses ielu pagarināt no 
Rīgas 91.ģimnāzijas līdz 

Ruses ielai 28A. 
Tiek norādīts, ka, ja 

paliek adrese Ruses iela 
24, tad ir jāpaliek arī 

adresei Ruses eila 24 k-1.  

Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, 

ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 
Konkrētajā situācijā tuvākā iela, no kuras 

iespējams piekļūt pie ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 0100 093 0795 001 ir Imantas 

16.līnija, arī zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 093 0795, uz kuras 
atrodas minētā ēka, robežojas tikai ar 

Imantas 16.līniju. 
Adresācijas noteikumiem atbilstošu adrešu 

piešķiršana adresācijas objektiem valsts 
teritorijā nodrošina valsts, pašvaldības un 

sabiedrības būtiskās intereses, kas saistītas ar 
personas sasniedzamību, orientēšanos 

apvidū un adresācijas objektu identificēšanu.  
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir 
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu 
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai 

vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī 
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā 

īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc 
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču 

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

noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese 
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma 

atbilstoši šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu 
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz 

speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti, 

kuros ir fiksēta adrese (piemēram, 

50 
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zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu 
plāni, līgumi u.c. dokumenti), tie joprojām ir 
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja 

to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir 

līguma saistības un līguma noteikumi paredz 
obligātu adreses maiņas informācijas 

paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi 
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

interneta abonēšanu u.c.). 
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu 

informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē 
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt, 

informācija no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota 

Kadastra informācijas sistēmai un Valsts 
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā 

arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts 
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu. 
Līdz ar to šajā gadījumā pēc adrešu maiņas 

automātiski tiks precizēta ēkā deklarēto 
personu adreses. Papildus Būvvalde norāda, 
ka informācija par mainītajām adresēm tiek 

paziņota arī Latvenergo, Lattelecom, 
Latvijas pastam, Baltkom, operatīvajiem 

dienestiem u.c. iestādēm 
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis

anas_s 
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ). 

Būvvalde paskaidro, ka komersantam ir 
jāinformē LR Uzņēmumu reģistrs par 
adreses maiņu iesniedzot iesniegumu. 

Adreses maiņa LR Uzņēmumu reģistrā šajā 
gadījumā ir bez maksas. 

Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu 
piegāde tiek veikta ievērojot sekojošas 

tiesību normas: Pasta likuma 1. panta 20. 
punkts nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 

sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. Sūtījuma 
izmērs un svars nepārsniedz šajā likumā un 

citos normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par adresētu, 

ja uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma 
norādīta sūtījuma saņēmēja adrese. Pasta 
noteikumu 2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo noteikumu 

izpratnē ir pasta sūtījuma adrese, kas ietver 
adresāta un sūtītāja adresi, kas saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem identificē 
adresāta un sūtītāja atrašanās vietu. Pasta 

noteikumu 13. punktā ir noteikts, ka adresi 
uz iekšzemes pasta sūtījuma raksta saskaņā 

ar adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai 
adresei. Būvvalde norāda, ka pastnieki 
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie 
ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas 
tiek piestiprināta numurzīme, jo vieglāk 

apvidū ir orientēties pastniekiem. 
Attiecībā uz pasta sūtījumiem Būvvalde 

paskaidro, ka pasta sūtījumi atbilstoši Pasta 
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konvencijas 6.panta 2.punktam tiek nogādāti 
līdz konkrētajai adresei, taču personas 
pienākums, lai pasta sūtījums sasniegtu 

adresātu, ir norādīt pareizu adresi. 
Būvvalde norāda, ka respondentu 

subjektīvais viedoklis par ielas nosaukuma 
patikšanu, kā arī tas, ka adrese ir no ēkas 

uzcelšanas brīža nevar būt par pamatojumu 
normatīvo aktu neievērošanai. Atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 9.punktam 
pašvaldības domei vai pašvaldības 

kompetentai institūcijai bez personas 
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir 
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses 
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst 

šajos noteikumos minētajām prasībām. 
Būvvalde informē, ka, saskaņā ar Rīgas 

domes 03.02.1998. lēmumu Nr.5536 “Par 
Rīgas ielu alfabētiskā saraksta 

apstiprināšanu” un atbilstoši Rīgas pilsētas 
teritorijas plānojumam Imantas 16.līnija iela 

ir noteikta no Ruses ielas līdz Gramzdas 
ielai. 

Tāpat respondentu norādītais arguments par 
to, ka adrese ir veca, ir nepatika pret Imantas 

16.līnijas nosaukumu nevar kalpot par 
pamatojumu adresi nemainīt, jo to neparedz 

normatīvie akti. 
Attiecībā uz respondentu tiesību ievērošanu 
Būvvalde paskaidro, ka administratīvais akts 

par adreses maiņu būtiski neierobežo 
administratīvā procesa dalībnieku tiesības un 

tiesiskās intereses, jo vienīgais tiesiskais 
pienākums, kas izriet saistībā ar 

administratīvo aktu par adreses maiņu, ir 
jaunās adreses lietošana, kas nav vērtējama 

kā tiesību ierobežojums, bet gan kā 
pienākums, lai nodrošinātu saziņas un 

atrašanas iespējas. Adresācijas noteikumiem 
atbilstošu adrešu piešķiršana adresācijas 

objektiem valsts teritorijā nodrošina valsts, 
pašvaldības un sabiedrības būtiskās 
intereses, kas saistītas ar personas 

sasniedzamību, orientēšanos apvidū un 
adresācijas objektu identificēšanu. Salīdzinot 
sabiedrības un valsts pārvaldes intereses ar 

privātpersonai uzlikto pienākumu lietot 
piešķirto adresi, ir secināms, ka 

privātpersonas tiesiskās intereses netiek 
aizskartas vai kā savādāk ierobežotas, jo 

persona jau lieto adresi un tai jauns tiesisks 
pienākums netiek noteikts. 

Būvvalde informē, ka Rīgas vietvārdu un 
pilsētvides objektu nosaukumu komisija 
izskatīs jautājumu par Imantas 15.līnijas, 
Imantas 16.līnijas, Imantas 17.līnijas un 

Imantas 18.līnijas pārdēvēšanu. Būvvalde 
paskaidro, ka neatkarīgi no tuvākās ielas 

nosaukuma adrese ir sakārtojama atbilstoši 
Adresācijas noteikumu prasībām. 

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

76 0100 093 0794 001, Ruses iela Respondenti adresācijas Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
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77 0100 093 0236, 
0100 093 0166, 
0100 093 0794 

28 maiņu neatbalsta. Nav 
saprotams adreses 

maiņas pamatojums. 
Respondenti lūdz Ruses 
ielu pagarināt no Rīgas 

Zolitūdes ģimnāzijas līdz 
Ruses iela 28A, ja tas 

nav iespējams, tad lūdz 
nosaukt Ruses ielu par 
Gramzdas ielu. Lielākā 

daļa respondentu norāda, 
ka piebraukšana ir no 
Gramzdas ielas. Tiek 
norādīts, ka Imantas 
16.līnija asociējas ar 
Imantas mikrorajonu 

nevis Zolitūdes 
mikrorajonu. 

Tiks patērēti finanšu 
līdzekļi un laiks 

dokumentu un līgumu 
maiņai, jāmaina 

uzņēmuma adrese, 
jāpārdeklarējas. 

Tiks pārkāpts tiesiskās 
paļāvības princips. Tiks 
sarežģīta piebraukšana 

operatīvajiem 
dienestiem, jo Imantas 
līnijas būs Zolitūdē. 

Iespējamas problēmas ar 
pasta sūtījumu 

saņemšanu. 
Pie ēkas nav iespējams 
piebraukt no Imantas 

16.līnijas. 
Adreses maiņa 

pazeminās dzīvokļu 
vērtību. 

Viens no respondentiem 
norāda, ka organizētā 

aptauja ir pilnīgs blefs, jo 
maiņa notiks neatkarīgi 
no aptaujas rezultātiem. 

ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, 
ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 
Konkrētajā situācijā pie minētās ēkas ir 

iespējams piekļūt gan no Gramzdas ielas, 
gan no Imantas 16.līnijas. Tā kā lielākā daļa 

respondentu norāda, ka piebrauc no 
Gramzdas ielas, kā arī ņemot vērā, ka 

respondenti ir lūguši pārsaukt Ruses ielu par 
Gramzdas ielu, ko Būvvalde saprot, kā 

lūgumu ēkai piesaistīt adresi no Gramzdas 
ielas, tad Būvvalde ņems vērā respondentu 
lūgumu un ēkai mainīs adresi uz Gramzads 

ielu. Tā kā minētā ēka atrodas starp 
adresācijas objektiem ar adresēm Gramzdas 
iela 19 k-2 un Gramzdas iela 15, tad ēkai ir 
maināma adrese uz Gramzdas iela 17. Tā kā 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 

093 0794 robežojas ar Gramzdas ielas 
sarkanajām līnijām, tad atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 12.punkta prasībām 
zemes vienībai tiks mainīta adrese uz 
Gramzdas iela 17. Zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 093 0236 un 
0100 093 0166, kas attiecīgi robežojas ar 
Imantas 16.līnijas sarkanajām līnijām, tad 

tām ir maināma adreses attiecīgi uz Imantas 
16.līnija 9 un Imantas 16.līnija 11. 

Būvvalde informē, ka Rīgas vietvārdu un 
pilsētvides objektu nosaukumu komisija 
izskatīs jautājumu par Imantas 15.līnijas, 
Imantas 16.līnijas, Imantas 17.līnijas un 

Imantas 18.līnijas pārdēvēšanu. Būvvalde 
paskaidro, ka neatkarīgi no tuvākās ielas 

nosaukuma adrese ir sakārtojama atbilstoši 
Adresācijas noteikumu prasībām. 

Adresācijas noteikumiem atbilstošu adrešu 
piešķiršana adresācijas objektiem valsts 

teritorijā nodrošina valsts, pašvaldības un 
sabiedrības būtiskās intereses, kas saistītas ar 

personas sasniedzamību, orientēšanos 
apvidū un adresācijas objektu identificēšanu.  
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir 
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu 
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai 

vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī 
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā 

īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc 
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču 

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

noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese 
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma 

atbilstoši šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu 
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz 

speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti, 
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kuros ir fiksēta adrese (piemēram, 
zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu 

plāni, līgumi u.c. dokumenti), tie joprojām ir 
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja 

to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir 

līguma saistības un līguma noteikumi paredz 
obligātu adreses maiņas informācijas 

paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi 
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

interneta abonēšanu u.c.). 
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu 

informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē 
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt, 

informācija no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota 

Kadastra informācijas sistēmai un Valsts 
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā 

arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts 
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu. 
Līdz ar to šajā gadījumā pēc adrešu maiņas 

automātiski tiks precizēta ēkā deklarēto 
personu adreses. Papildus Būvvalde norāda, 
ka informācija par mainītajām adresēm tiek 

paziņota arī Latvenergo, Lattelecom, 
Latvijas pastam, Baltkom, operatīvajiem 

dienestiem u.c. iestādēm 
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis

anas_s 
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ). 

Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu 
piegāde tiek veikta ievērojot sekojošas 

tiesību normas: Pasta likuma 1. panta 20. 
punkts nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 

sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. Sūtījuma 
izmērs un svars nepārsniedz šajā likumā un 

citos normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par adresētu, 

ja uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma 
norādīta sūtījuma saņēmēja adrese. Pasta 
noteikumu 2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo noteikumu 

izpratnē ir pasta sūtījuma adrese, kas ietver 
adresāta un sūtītāja adresi, kas saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem identificē 
adresāta un sūtītāja atrašanās vietu. Pasta 

noteikumu 13. punktā ir noteikts, ka adresi 
uz iekšzemes pasta sūtījuma raksta saskaņā 

ar adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai 
adresei. Būvvalde norāda, ka pastnieki 
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie 
ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas 
tiek piestiprināta numurzīme, jo vieglāk 

apvidū ir orientēties pastniekiem. 
Attiecībā uz pasta sūtījumiem Būvvalde 

paskaidro, ka pasta sūtījumi atbilstoši Pasta 
konvencijas 6.panta 2.punktam tiek nogādāti 

līdz konkrētajai adresei, taču personas 
pienākums, lai pasta sūtījums sasniegtu 

adresātu, ir norādīt pareizu adresi. 
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Būvvalde norāda, ka respondentu 
subjektīvais viedoklis par ielas nosaukuma 
patikšanu, kā arī tas, ka adrese ir no ēkas 

uzcelšanas brīža nevar būt par pamatojumu 
normatīvo aktu neievērošanai. Atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 9.punktam 
pašvaldības domei vai pašvaldības 

kompetentai institūcijai bez personas 
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir 
tiesības mainīt, likvidēt vai precizēt adreses 
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst 

šajos noteikumos minētajām prasībām. 
Būvvalde informē, ka, saskaņā ar Rīgas 

domes 03.02.1998. lēmumu Nr.5536 “Par 
Rīgas ielu alfabētiskā saraksta 

apstiprināšanu” un atbilstoši Rīgas pilsētas 
teritorijas plānojumam Imantas 16.līnija iela 

ir noteikta no Ruses ielas līdz Gramzdas 
ielai. 

Personu spekulācija ar iespējamām 
traģēdijām operatīvo dienestu darbības dēļ ir 

nepamatota, jo tas ir tikai personas 
subjektīvs viedoklis un pieņēmums, kam nav 

pamatojuma, savukārt adrešu lietošana ir 
vērsta arī uz operatīvo dienestu darbības 

nodrošināšanu. 
Tāpat respondentu norādītais arguments par 
to, ka adrese ir veca, ir nepatika pret Imantas 

16.līnijas nosaukumu, kā arī iedzīvotāji 
lielākoties ir pensijas vecuma nevar kalpot 

par pamatojumu adresi nemainīt, jo to 
neparedz normatīvie akti. 

Attiecībā uz respondentu tiesību ievērošanu 
Būvvalde paskaidro, ka administratīvais akts 

par adreses maiņu būtiski neierobežo 
administratīvā procesa dalībnieku tiesības un 

tiesiskās intereses, jo vienīgais tiesiskais 
pienākums, kas izriet saistībā ar 

administratīvo aktu par adreses maiņu, ir 
jaunās adreses lietošana, kas nav vērtējama 

kā tiesību ierobežojums, bet gan kā 
pienākums, lai nodrošinātu saziņas un 

atrašanas iespējas. Adresācijas noteikumiem 
atbilstošu adrešu piešķiršana adresācijas 

objektiem valsts teritorijā nodrošina valsts, 
pašvaldības un sabiedrības būtiskās 
intereses, kas saistītas ar personas 

sasniedzamību, orientēšanos apvidū un 
adresācijas objektu identificēšanu. Salīdzinot 
sabiedrības un valsts pārvaldes intereses ar 

privātpersonai uzlikto pienākumu lietot 
piešķirto adresi, ir secināms, ka 

privātpersonas tiesiskās intereses netiek 
aizskartas vai kā savādāk ierobežotas, jo 

persona jau lieto adresi un tai jauns tiesisks 
pienākums netiek noteikts. 

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

Personu spekulācija ar iespējamām 
traģēdijām operatīvo dienestu darbības dēļ ir 

nepamatota, jo tas ir tikai personas 
subjektīvs viedoklis un pieņēmums, kam nav 

pamatojuma, savukārt adrešu lietošana ir 
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vērsta arī uz operatīvo dienestu darbības 
nodrošināšanu.  

Respondentu arguments saistībā ar to, ka 
adrese ietekmē īpašuma vērtību, ir 

nepamatots, jo tikai īpašnieks var noteikt par 
kādu summu ir gatavs pārdot savu īpašumu 
un adrešu maiņa nevar ietekmēt īpašuma 
tirgus vērtību, jo fiziski ēka nemaina savu 

atrašanās vietu. 
Būvvalde paskaidro, ka komersantam ir 
jāinformē LR Uzņēmumu reģistrs par 
adreses maiņu iesniedzot iesniegumu. 

Adreses maiņa LR Uzņēmumu reģistrā šajā 
gadījumā ir bez maksas. 

Attiecībā uz respondenta sniegto informāciju 
par organizēto aptauju, Būvvalde paskaidro, 

ka publiskā apspriešana ir organizēta ar 
mērķi nodrošināt visiem izdodamā 

administratīvā akta adresātiem iespēju izteikt 
savu viedokli par plānoto adrešu maiņu. 

Darbību tiesiskais pamatojums ir 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 17. panta ceturto prim daļu, 
Administratīvā procesa likuma 62. pants un 
Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošie 

noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas 
pašvaldības nolikums” 1571 punkts. Personu 

izteiktais viedoklis un sniegtā informācija 
var tieši ietekmēt pieņemamo lēmumu, ja 
pastāv izvēles brīvība adreses veidošanā. 

Būvvaldes rīcībai ir jābūt tiesiskai un 
iedzīvotāji var paļauties, ka Būvvaldes rīcība 

būs tiesiska. Iedzīvotājiem ir jāpakļaujas 
normatīvo aktu prasībām un tās jāievēro 

savā rīcībā. 
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis ir ņemts vērā daļēji. 

136 

Respondents adresācijas 
maiņu atbalsta. Norāda, 

ka piebrauc no Gramzdas 
ielas. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, 

ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 
Konkrētajā situācijā pie minētās ēkas ir 

iespējams piekļūt gan no Gramzdas ielas, 
gan no Imantas 16.līnijas. Tā kā lielākā daļa 

respondentu norāda, ka piebrauc no 
Gramzdas ielas, kā arī ņemot vērā, ka 

respondenti ir lūguši pārsaukt Ruses ielu par 
Gramzdas ielu, ko Būvvalde saprot, kā 

lūgumu ēkai piesaistīt adresi no Gramzdas 
ielas, tad Būvvalde ņems vērā respondentu 
lūgumu un ēkai mainīs adresi uz Gramzads 

ielu. Tā kā minētā ēka atrodas starp 
adresācijas objektiem ar adresēm Gramzdas 
iela 19 k-2 un Gramzdas iela 15, tad ēkai ir 

maināma adrese uz Gramzdas iela 17. 
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā. 

137 0100 093 2072 001 
Rostokas 
iela 34 

Respondents adresācijas 
maiņu atbalsta.  

Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, 

ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 
Konkrētajā situācijā tuvākā piekļuve pie 

ēkas ir no Anniņmuižas ielas. Turklāt zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 093 
2072, uz kuras atrodas ēka, robežojas ar 
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Anniņmuižas ielas sarkanajām līnijām. 
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā. 
138 

Respondenti adresācijas 
maiņu neatbalsta. 

Norāda, ka dokumenta 
maiņa prasīs laiku un 
finanšu līdzekļus. Tiks 

jaukta Anniņmuižas iela 
un Anniņmuižas bulvāri. 
Adrese jau ir vairāk kā 

30 gadus. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, 

ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 
Konkrētajā situācijā attālums no ēkas līdz 

Anniņmuižas ielai ar autotransportu ir 
aptuveni 123 m, bet no Rostokas ielas – 275 

m. Turklāt zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 093 2072, uz kuras 

atrodas ēka, robežojas ar Anniņmuižas ielas 
sarkanajām līnijām.  

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir 
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu 
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai 

vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī 
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā 

īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc 
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču 

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

noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese 
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma 

atbilstoši šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu 
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz 

speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti, 

kuros ir fiksēta adrese (piemēram, 
zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu 

plāni, līgumi u.c. dokumenti), tie joprojām ir 
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja 

to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir 

līguma saistības un līguma noteikumi paredz 
obligātu adreses maiņas informācijas 

paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi 
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

interneta abonēšanu u.c.). 
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu 

informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē 
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt, 

informācija no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota 

Kadastra informācijas sistēmai un Valsts 
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā 

arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts 
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu. 
Līdz ar to šajā gadījumā pēc adrešu maiņas 

automātiski tiks precizēta ēkā deklarēto 
personu adreses. Papildus Būvvalde norāda, 
ka informācija par mainītajām adresēm tiek 

paziņota arī Latvenergo, Lattelecom, 
Latvijas pastam, Baltkom, operatīvajiem 

dienestiem u.c. iestādēm 
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis

139 
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anas_s 
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ). 

Būvvalde norāda, ka respondentu 
subjektīvais viedoklis par ielas nosaukumu 

un adrese senumu nevar būt par pamatojumu 
normatīvo aktu neievērošanai. Būvvaldes 
ieskatā personu izteiktais arguments par 

līdzīgiem ielu nosaukumiem ir noraidāms kā 
nepamatots, jo adreses izmaiņas pieprasa 
tiesību normas, kā arī pilsētas teritorijā 

adresācijas veidošanā ir izmantojami visi 
esošie ielu nosaukumi. Piemēram Rīgā ir 
līdzīgas ielas - Brīvības laukums, Brīvības 

bulvāris, Brīvības iela, Brīvības gatve.  
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis ir noraidāms.  

143 
0100 093 2072 001, 
0100 093 2071 001 

Rostokas 
iela 32, 

Rostokas 
iela 34 

Respondenti adresācijas 
maiņu neatbalsta.  

Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, 

ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 
Konkrētajā situācijā tuvākā piekļuve pie 
ēkām ir no Anniņmuižas ielas. Līdz ar to 
ēkām ir maināma adrese no Rostokas iela 32 
uz Anniņmuižas iela 3 un no Rostokas iela 

32 uz Anniņmuižas iela 5. 
Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms. 
144 

0100 093 2071 001 
Rostokas 
iela 32 

Respondenti adresācijas 
maiņu neatbalsta. 

Norāda, ka nevēlas 
mainīt dokumentus, būs 

jāpārslēdz līgumi, 
jāpārreģistrē uzņēmums. 
Iespējami pārpratumi, jo 
ir gan Anniņmuižas iela, 

gan Anniņmuižas 
bulvāris. Iespējamas 

problēmas ar 
korespondenci. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, 

ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 
Konkrētajā situācijā attālums no ēkas līdz 

Anniņmuižas ielai ar autotransportu ir 
aptuveni 30 m, bet no Rostokas ielas – 355 

m. Turklāt zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 093 2071, uz kuras 

atrodas ēka, robežojas ar Anniņmuižas ielas 
sarkanajām līnijām.  

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir 
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu 
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai 

vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, tāpat arī 
uzņēmumam, kas darbojas nekustamajā 

īpašumā, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc 
adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču 

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

noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese 
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma 

atbilstoši šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu 
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz 

speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti, 

kuros ir fiksēta adrese (piemēram, 
zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu 

plāni, līgumi u.c. dokumenti), tie joprojām ir 
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja 

to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā 
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adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir 
līguma saistības un līguma noteikumi paredz 

obligātu adreses maiņas informācijas 
paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi 
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

interneta abonēšanu u.c.). 
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu 

informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē 
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt, 

informācija no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota 

Kadastra informācijas sistēmai un Valsts 
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā 

arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts 
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu. 
Līdz ar to šajā gadījumā pēc adrešu maiņas 

automātiski tiks precizēta ēkā deklarēto 
personu adreses. Papildus Būvvalde norāda, 
ka informācija par mainītajām adresēm tiek 

paziņota arī Latvenergo, Lattelecom, 
Latvijas pastam, Baltkom, operatīvajiem 

dienestiem u.c. iestādēm 
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis

anas_s 
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ). 

Būvvalde paskaidro, ka komersantam ir 
jāinformē LR Uzņēmumu reģistrs par 
adreses maiņu iesniedzot iesniegumu. 

Adreses maiņa LR Uzņēmumu reģistrā šajā 
gadījumā ir bez maksas. 

Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu 
piegāde tiek veikta ievērojot sekojošas 

tiesību normas: Pasta likuma 1. panta 20. 
punkts nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 

sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. Sūtījuma 
izmērs un svars nepārsniedz šajā likumā un 

citos normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par adresētu, 

ja uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma 
norādīta sūtījuma saņēmēja adrese. Pasta 
noteikumu 2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo noteikumu 

izpratnē ir pasta sūtījuma adrese, kas ietver 
adresāta un sūtītāja adresi, kas saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem identificē 
adresāta un sūtītāja atrašanās vietu. Pasta 

noteikumu 13. punktā ir noteikts, ka adresi 
uz iekšzemes pasta sūtījuma raksta saskaņā 

ar adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai 
adresei. Būvvalde norāda, ka pastnieki 
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie 
ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas 
tiek piestiprināta numurzīme, jo vieglāk 

apvidū ir orientēties pastniekiem. 
Attiecībā uz pasta sūtījumiem Būvvalde 

paskaidro, ka pasta sūtījumi atbilstoši Pasta 
konvencijas 6.panta 2.punktam tiek nogādāti 

līdz konkrētajai adresei, taču personas 
pienākums, lai pasta sūtījums sasniegtu 

adresātu, ir norādīt pareizu adresi. 
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Būvvalde paskaidro, ka adreses izmaiņu 
motivācija izriet no tiesību normām, kuras ir 

obligāti izpildāmas un saistošas visām 
personām Latvijas teritorijā. Adrešu 

izmaiņas iemesls ir vienoti adresācijas 
principu ieviešana Rīgas pilsētas robežās. 

Respondentu ieskatā adreses izmaiņas 
pasliktinās orientēšanās iespējas, savukārt, 

Būvvaldes ieskatā personas izteiktais 
arguments ir noraidāms kā nepamatots, jo 

adreses izmaiņas pieprasa tiesību normas, kā 
arī pilsētas teritorijā adresācijas veidošanā ir 

izmantojami visi esošie ielu nosaukumi. 
Piemēram Rīgā ir līdzīgas ielas - Brīvības 
laukums, Brīvības bulvāris, Brīvības iela, 

Brīvības gatve.  
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis ir noraidāms. 
155 

0100 093 2124 001 
Rostokas 
iela 28 

Respondenti adresācijas 
maiņu neatbalsta. 

Norāda, ka adrešu maiņai 
nav pamatojuma, jo māja 
atrodas blakus Rostokas 
un Anniņmuižas ielas 

krustojumam un 
piekļūšana ir vienādā 
attālumā izmantojot 

gājēju trotuāru. Blakus 
mājai, kura ir savienota 
ar lodžijām ar Rostakas 

28 māju, ir adrese 
Rostokas iela 26 un ja 
notiek adrešu maiņa uz 
Anniņmuižas 2A, tas 

izskatās diezgan 
neloģiski, jo savienotām 
savā starpā mājām būs 
dažādi ielas nosaukumi 

un tas apgrūtinās 
orientēšanos. Tiek 

norādīts, ka iedzīvotāji 
ilggadīgi lieto 

piebraukšanas ceļu no 
Rostokas ielas (gar 
dzelzceļa līniju) un 

Ruses ielas. Norāda, ka 
notiks esošās Rostokas 

ielas loģiskas un 
sakārtotas numerācijas 

sistēmas izjaukšana, kura 
bija izmantota desmit 
gadus un ir pierādījusi 

savu ērtību, lai orientētos 
apvidū. Esoša numerācija 
ievēro ēku izvietojumu 
pusapļa veidā, kā arī 
vienota, nepārtraukta 

pievadceļa formu gar ēku 
ieejām Rostokas ielā. 

Divu ēku adreses maiņas 
rezultātā izveidosies 
situācija, ka uz viena 

pievadceļa, bez 

Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, 

ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 
Konkrētajā situācijā attālums no ēkas līdz 

Anniņmuižas ielai ar autotransportu ir 
aptuveni 50 m, bet no Rostokas ielas – 260 

m. Turklāt zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 093 2124, uz kuras 

atrodas ēka, robežojas tikai ar Anniņmuižas 
ielas sarkanajām līnijām. Līdz ar to jāsecina, 
ka respondenta viedoklis, ka māja atrodas 

blakus Rostokas un Anniņmuižas ielas 
krustojumam un piekļūšana ir vienādā 
attālumā ir noraidāms kā nepamatots. 

Turklāt arī respondentu anketās norādītais 
tuvākais kājāmgājēju ceļš no Rostokas ielas 

līdz mājai ir aptuveni 80 m. 
Attiecībā uz respondenta argumentu, ka 

mājas Rostokas ielā 26 un Rostokas iela 28 
ir savienotas un ir neloģiski, ka tām ir dažādi 

ielu nosaukumi, sniedz sekojošo 
skaidrojumu. Būvvalde savā darbā izmanto 

Kadastra informācijas sistēmas datus. 
Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas 

datiem ir divas dzīvojamās mājas ar adresēm 
Rotsokas iela 26 un Rostokas iela 28. 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
2.8.apakšpunktam abas ēkas ir adresācijas 
objekti un katrai ēkai ir jābūt savai unikālai 

adresei. Tā kā ēka Rostokas ielā 26 
neatrodas tieša tuvumā ne Rostokas ielai, ne 

Anniņmuižas ielai, tad adreses maiņa 
neuzlabos orientēšanos. Savukārt, ēkai ar 
adresi Rostokas iela 28 fasāde ir vērsta uz 

Anniņmuižas ielu, tuvākā piekļuve pie ēkas 
ir no Anniņmuižas ielas, turklāt zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 093 
2124, uz kuras atrodas ēka, robežojas tikai ar 

Anniņmuižas ielas sarkanajām līnijām. 
Būvvalde norāda, ka personas apvidū 

orientējas pēc numurzīmēm pie ēkām. Jo 
ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek 

piestiprināta numurzīme, jo vieglāk apvidū ir 
orientēties personām. 

Būvvalde norāda, ka normatīvie akti nosaka, 
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krustojumiem, blakus 
esošām ēkām būs dažādu 
ielu nosaukumi adresēs. 
Ēkas ar numuriem 
22,24,26,28,20 ir 

apvienotas vienotā 
mākslinieciski 

arhitektoniskā ansamblī. 
Apvienotas ar lodžijām 
un pagrabiem, Ēkas var 

uzskatīt kā vienu 
daudzpakapāju ēku ar 9 

ieejām. Dotās ēkas 
atkārto analoģisku 

arhitektonisko risinājumu 
gar visu Rostokas ielu. 
Divu ēku atdalīšana no 
ansambļa ir nekorekta 

orientēšanās ērtības dēļ.  

ka adresācijas objekts ir ēka un zemes 
vienības nevis mākslinieciski arhitektonisks 

ansamblis. 
Būvvalde paskaidro, ka adreses izmaiņu 

motivācija izriet no tiesību normām, kuras ir 
obligāti izpildāmas un saistošas visām 
personām Latvijas teritorijā. Adrešu 

izmaiņas iemesls ir vienoti adresācijas 
principu ieviešana Rīgas pilsētas robežās. 

Respondentu ieskatā adreses izmaiņas 
pasliktinās orientēšanās iespējas, savukārt, 

Būvvaldes ieskatā personas izteiktais 
arguments ir noraidāms kā nepamatots, jo 

adreses izmaiņas pieprasa tiesību normas, kā 
arī pilsētas teritorijā adresācijas veidošanā ir 

izmantojami visi esošie ielu nosaukumi. 
Personu izteiktais arguments par visus ēku 
sasvstarpēju savienošanos ar lodžijām un 

pagrabiem  neatbilst Adresācijas noteiktajai 
kārtībai, kas nosaka adrešu veidošanu. Proti, 

respondenta prāt priekšnosacījums par 
savstarpēju atbalsta tiesību starp adresācijas 
objektiem dod kādu izņēmuma kārtību kā 
veidojama adresācija. Būvvaldes ieskatā 

nepastāv tiesību normas, kas nosaka 
izņēmumus adrešu veidošanā. Ēka atbilstoši 
Būvniecības likuma 1.panta trešajai daļai ir 
ķermeniska lieta, kas tapusi cilvēka darbības 
rezultātā un ir saistīta ar pamatni (zemi vai 

gultni).. Ēka kā adresācijas objekts ir 
jāadresē ievērojot normatīvo aktu prasības, 
nevērtējot pastāvošas atbalsta tiesības un 

iebūves īpatnības starp ēkām. 
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis ir noraidāms.  
162 

0100 093 2125 001 
Rostokas 
iela 30 

Respondenti adresācijas 
maiņu neatbalsta. Tiek 
norādīts, ka iedzīvotāji 

ilggadīgi lieto 
piebraukšanas ceļu no 

Rostokas ielas (gar 
dzelzceļa līniju) un 

Ruses ielas. Norāda, ka 
notiks esošās Rostokas 

ielas loģiskas un 
sakārtotas numerācijas 

sistēmas izjaukšana, kura 
bija izmantota desmit 
gadus un ir pierādījusi 

savu ērtību, lai orientētos 
apvidū. Esoša numerācija 
ievēro ēku izvietojumu 
pusapļa veidā, kā arī 
vienota, nepārtraukta 

pievadceļa formu gar ēku 
ieejām Rostokas ielā. 

Divu ēku adreses maiņas 
rezultātā izveidosies 
situācija, ka uz viena 

pievadceļa, bez 
krustojumiem, blakus 

esošām ēkām būs dažādu 
ielu nosaukumi adresēs. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, 

ko nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 
Konkrētajā situācijā attālums no ēkas līdz 

Anniņmuižas ielai ar autotransportu ir 
aptuveni 57 m, bet no Rostokas ielas – 300 

m.  
Personu izteiktais viedoklis par zemes 

vienības nerobežošanos ar Anniņmuižas ielu 
neietekmē adrešu veidošanu, jo normatīvie 
akti neparedz adrešu veidošanā ņemt vērā 

priekšnosacījumu par kopēju robežu 
pastāvēšanu starp adresācijas objektu un ielu 

sarkanajām līnijām, bet Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka adrese ir 

veidojama sasaistē ar tuvāko ielu. 
Attiecībā uz respondenta argumentu, ka 

mājas ir savienotas un ir neloģiski, ka tām ir 
dažādi ielu nosaukumi, sniedz sekojošo 

skaidrojumu. Būvvalde savā darbā izmanto 
Kadastra informācijas sistēmas datus. 

Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas 
datiem ir divas dzīvojamās mājas ar adresēm 

Rotsokas iela 28 un Rostokas iela 30. 
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 

2.8.apakšpunktam abas ēkas ir adresācijas 
objekti un katrai ēkai ir jābūt savai unikālai 

adresei.  
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164 
165 
166 
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168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 

185 
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Ēkas ar numuriem 
22,24,26,28,20 ir 

apvienotas vienotā 
mākslinieciski 

arhitektoniskā ansamblī. 
Apvienotas ar lodžijām 
un pagrabiem, Ēkas var 

uzskatīt kā vienu 
daudzpakapāju ēku ar 9 

ieejām. Dotās ēkas 
atkārto analoģisku 

arhitektonisko risinājumu 
gar visu Rostokas ielu. 
Divu ēku atdalīšana no 
ansambļa ir nekorekta 

orientēšanās ērtības dēļ. 
Ēkai piederošais 

zemesgabals 0100 093 
2125 nesaskaras ar 
Anniņmuižas ielas 

zemesgabalu, to sarkano 
līniju. Piebraukšana 

galvenokārt notiek no 
Rostokas ielas, mazākā 
pakāpē no Ruses ielas, 
no Anniņmuižas ielas –
pēdējā kārtībā, jo šajā 

vietā iela ir vienvirziena. 
Nepieciešama 

dokumentu maiņa, kas 
prasa laika un finanšu 

līdzekļus. 
Tiek norādīts, ka ēkas 

apsaimniekotājs ir DZĪB 
“Zasulauks”. Tiek 

norādīts, ka nepatīk, ka 
adrese tiek veidota ar 

ciparu un burtu. 
Tiek norādīts uz 

iespējamām problēmām 
ar pasta sūtījumiem. 
Esošā adrese ir jau 

ilgstošu laiku. 

Personu izteiktais arguments par visus ēku 
sasvstarpēju savienošanos ar lodžijām un 

pagrabiem  neatbilst Adresācijas noteiktajai 
kārtībai, kas nosaka adrešu veidošanu. Proti, 

respondenta prāt priekšnosacījums par 
savstarpēju atbalsta tiesību starp adresācijas 
objektiem dod kādu izņēmuma kārtību kā 
veidojama adresācija. Būvvaldes ieskatā 

nepastāv tiesību normas, kas nosaka 
izņēmumus adrešu veidošanā. Ēka atbilstoši 
Būvniecības likuma 1.panta trešajai daļai ir 
ķermeniska lieta, kas tapusi cilvēka darbības 
rezultātā un ir saistīta ar pamatni (zemi vai 

gultni).. Ēka kā adresācijas objekts ir 
jāadresē ievērojot normatīvo aktu prasības, 
nevērtējot pastāvošas atbalsta tiesības un 

iebūves īpatnības starp ēkām. 
Būvvalde norāda, ka personas apvidū 

orientējas pēc numurzīmēm pie ēkām. Jo 
ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek 

piestiprināta numurzīme, jo vieglāk apvidū ir 
orientēties personām. 

Būvvalde norāda, ka normatīvie akti nosaka, 
ka adresācijas objekts ir ēka un zemes 

vienības nevis mākslinieciski arhitektonisks 
ansamblis. 

Būvvalde paskaidro, ka adreses izmaiņu 
motivācija izriet no tiesību normām, kuras ir 

obligāti izpildāmas un saistošas visām 
personām Latvijas teritorijā. Adrešu 

izmaiņas iemesls ir vienoti adresācijas 
principu ieviešana Rīgas pilsētas robežās. 

Respondentu ieskatā adreses izmaiņas 
pasliktinās orientēšanās iespējas, savukārt, 

Būvvaldes ieskatā personu izteiktais 
arguments ir noraidāms kā nepamatots, jo 

adreses izmaiņas pieprasa tiesību normas, kā 
arī pilsētas teritorijā adresācijas veidošanā ir 

izmantojami visi esošie ielu nosaukumi. 
Būvvalde paskaidro, ka adreses maiņa 

neietekmē nekustamā īpašuma veidu un 
sastāvu un arguments, ka adrese ir sena, kā 
arī ēku apsaimniekošanas veids nevar būt 

par pamatojumu normatīvo aktu 
neievērošanai. 

Būvvalde paskaidro, ka ēka atrodas pirms 
adresācijas objekta ar adresi Anniņmuižas 

iela 2. Līdz ar to atbilstoši Adresācijas 
noteikumu prasībām 18.1.apakšpunktam lai 

izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru 
atkārtošanās, zemes vienības vai ēkas 

numuru papildina ar latviešu alfabēta lielo 
burtu (bez diakritiskām zīmēm). 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir 
iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu 
būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 
labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 
pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai 

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

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

noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese 
mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma 

atbilstoši šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu 
maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz 

speciālais normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti dokumenti, 

kuros ir fiksēta adrese (piemēram, 
zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu 

plāni, līgumi u.c. dokumenti), tie joprojām ir 
spēkā esoši un to maiņa veicama tikai tad, ja 

to vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām ir 

līguma saistības un līguma noteikumi paredz 
obligātu adreses maiņas informācijas 

paziņošanu līdzējiem (iespējami gadījumi 
par apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

interneta abonēšanu u.c.). 
Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu 

informē Valsts zemes dienestu, kas aktualizē 
datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt, 

informācija no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota 

Kadastra informācijas sistēmai un Valsts 
vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā 

arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts 
sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu. 
Līdz ar to šajā gadījumā pēc adrešu maiņas 

automātiski tiks precizēta ēkā deklarēto 
personu adreses. Papildus Būvvalde norāda, 
ka informācija par mainītajām adresēm tiek 

paziņota arī Latvenergo, Lattelecom, 
Latvijas pastam, Baltkom, operatīvajiem 

dienestiem u.c. iestādēm 
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutis

anas_s 
araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ). 

Būvvalde paskaidro, ka komersantam ir 
jāinformē LR Uzņēmumu reģistrs par 
adreses maiņu iesniedzot iesniegumu. 

Adreses maiņa LR Uzņēmumu reģistrā šajā 
gadījumā ir bez maksas. 

Būvvalde paskaidro, ka pasta sūtījumu 
piegāde tiek veikta ievērojot sekojošas 

tiesību normas: Pasta likuma 1. panta 20. 
punkts nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 

sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. Sūtījuma 
izmērs un svars nepārsniedz šajā likumā un 

citos normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par adresētu, 

ja uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma 
norādīta sūtījuma saņēmēja adrese. Pasta 
noteikumu 2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo noteikumu 

izpratnē ir pasta sūtījuma adrese, kas ietver 
adresāta un sūtītāja adresi, kas saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem identificē 
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adresāta un sūtītāja atrašanās vietu. Pasta 
noteikumu 13. punktā ir noteikts, ka adresi 
uz iekšzemes pasta sūtījuma raksta saskaņā 

ar adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai 
adresei. Būvvalde norāda, ka pastnieki 
apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie 
ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas 
tiek piestiprināta numurzīme, jo vieglāk 

apvidū ir orientēties pastniekiem. 
Attiecībā uz pasta sūtījumiem Būvvalde 

paskaidro, ka pasta sūtījumi atbilstoši Pasta 
konvencijas 6.panta 2.punktam tiek nogādāti 

līdz konkrētajai adresei, taču personas 
pienākums, lai pasta sūtījums sasniegtu 

adresātu, ir norādīt pareizu adresi. 
Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

186 Nav norādīts 
Ruses iela 
26, Ruses 

iela 28 

Respondenti aicina 
Imantas 15, 16., 17., 
18.līniju pārdēvēt par 
Ruses ielu, Gramzdas 

ielu un Zolitūdes ielām 
attiecīgajās vietā. Tāpat 

tiek lūgts Imantas 
16.līniju likvidēt un 

atcelt sarkanās līnijas 
vietā starp adresēm 

Ruses iela 22 un Ruses 
iela 24 un Ruses iela 24 

k-1. 

Būvvalde informē, ka Rīgas vietvārdu un 
pilsētvides objektu nosaukumu komisija 
izskatīs jautājumu par Imantas 15.līnijas, 
Imantas 16.līnijas, Imantas 17.līnijas un 

Imantas 18.līnijām. Būvvalde paskaidro, ka 
attiecīgajās ielās esošo adresācijas objektu 

adreses tiks sakārtotas atbilstoši ielu 
nosaukumiem. 

  
 

 
  
 Būvvalde norāda, ka no 186 iesniegtiem viedokļiem (183 anketas un 3 iesniegumi) 2 
gadījumos respondenti ir atbalstījuši adresācijas maiņu, bet 184 respondenti adresācijas 
maiņu nav atbalstījuši. Vērā ņemti 6 sniegtie viedokļi, daļēji ņemti vērā 59 sniegtie viedokļi 
un 121 sniegtie viedokļi nav ņemti vērā.  
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