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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 

07.04.2017. BV-17-83-ls 

Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums 

zemes vienību un ēku adrešu maiņai un 

piešķiršanai Brasas, Skanstes un Pētersalas – 

Andrejsalas 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 Brasas, 

Skanstes un Pētersalas - Andrejsalas apkaimē tika rīkota no 07.02.2017. līdz 07.03.2017., 

pamatojoties uz Būvvaldes 03.02.2017. lēmumu Nr. BV-17-24-ls (publicēts laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis” 2017. gada 7. februārī, Nr. 29 (5856)). Publiskās apspriešanas 

sanāksme notika 2017. gada 23. februārī. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas 

deviņdesmit astoņas aptaujas anketas un četrdesmit divi 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 0100 025 2015 001 

Krišjāņa 

Valdemāra 

iela 

106/108 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka ēkas izbūve 

notika divos laika 

ziņā atsevišķos 

posmos. Ēkas daļai, 

kura izvietojas 

paralēli Zirņu ielai 

tika piešķirta adrese  

Krišjāņa Valdemāra 

iela 106 . Ēkas 

daļai, kura 

izvietojas paralēli 

Krišjāņa Valdemāra 

ielai tika piešķirta 

adrese Krišjāņa 

Būvvalde paskaidro, ka adresācijas sakārtošanai 

izmanto aktuālos Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas datus (turpmāk – 

Kadastra informācijas sistēma). Atbilstoši šiem 

datiem ir viena ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 

025 2015 001 (dzīvojamā māja) ar adresi Krišjāņa 

Valdemāra iela 106/108, Rīga. 

Būvvalde paskaidro, ka ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 100 025 2015 001 (dzīvojamā māja) ar 

adresi Krišjāņa Valdemāra iela 106/108, Rīga ir 

plānota adrešu maiņa uz adresi Krišjāņa Valdemāra 

iela 106, Rīga, jo atbilstoši Adresācijas noteikumu 

8.6. apakšpunktam adresācijas objektu numuros 

izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu 

cipariem nevis dubultnumurus un atbilstoši 8.2. 

apakšpunktam katram adresācijas objektam piešķir 

vienu adreses numuru nevis divus, kas atdalītas ar 
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Valdemāra iela 108. 

Tā kā šīs abas ēkas 

daļas ir sapliķētas 

kopā kā viens 

vesels, tad rezultātā 

šai ēkai tika 

piešķirta adrese 

Krišjāņa Valdemāra 

iela 106/108. 

Aptuveni 9 m 

attālumā no šīs ēkas 

ziemeļu virzienā 

atrodas 

nedzīvojamā ēka 

“Latvijas Radio un 

televīzijas centrs” 

ar adresi Krišjāņa 

Valdemāra iela 110 

un vēl tālāk ziemeļu 

virzienā atrodas 

veikals “RIMI” ar 

adresi Krišjāņa 

Valdemāra iela 112. 

Līdz ar to 

respondents secina, 

ka plānotajai ēkas 

adreses maiņai nav 

pamata  uz Krišjāņa 

Valdemāra iela 106, 

jo tādā gadījumā 

vispār izpaliktu 

ēkas numerācija ar 

108. 

daļsvītru un pierakstīta kā daļskaitlis. Savukārt 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 17.1. 

apakšpunktam ēku numurus ielās piešķir no ielas 

sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas 

centra uz nomali, līdz uz publisko apspriešanu tika 

piedāvāts mainīt adresi uz  Krišjāņa Valdemāra iela 

106/108, Rīga, jo ēka atrodas secīgi pēc adresācijas 

objekta ar adresi Krišjāņa Valdemāra iela 104, 

Rīga. 

Ņemot vērā respondenta sniegto informāciju par to, 

ka, mainot ēkai adresi uz Krišjāņa Valdemāra iela 

106, Rīga, izpaliks adrese Krišjāņa Valdemāra iela 

108, Rīga un līdz ar to adrešu maiņai nav pamata. 

Būvvalde paskaidro, ka adresācija attiecīgajā ielā 

atbildīs normatīvo aktu prasībām, jo arī bez adrešu 

numura 108 ielā tiks nodrošināta numerācijas 

pieaugšana virzienā no centra uz nomali. Turklāt 

ielā būs pieejams brīvs adrešu numurs, kuru 

nepieciešamības gadījumā būs iespējams piešķirt 

jaunam adresācijas objektam. 

Adrešu maiņas laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistītas 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 cita adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un to 

maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 

2 Respondents iebilst 

pret adrešu maiņu, 

jo tādā gadījumā 

Krišjāņa Valdemāra 

ielā vispār izpaliks 

adrese ar numuru 

108, jo ielas 

turpinājumā tālāk 

esošo nedzīvojamo 

māju numerācija 

turpinās ar Nr.110 

un 112. 

Respondents lūdz 

atstāt esošo adresi 

nemainītu. 

Respondents 

norāda, ka adrešu 

maiņa to ietekmēs 

negatīvi, jo 

pārdeklarēšanās 

gadījumā būs 

nepieciešams 

pārreģistrēt auto un 

kutera īpašuma 

dokumentus, kas 

prasīs papildus 

finanšu izdevumus, 

kā arī laiku. 

3 

4 Nav norādīts 
Lugažu 

iela 2 un 

Respondents 

adresācijas maiņu 

Ņemot vēra respondenta papildus mutiski sniegto 

informāciju par ēku funkcionālo saistību un vienoto 
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Ilzenes iela 

1B 

atbalsta un lūdz 

visas esošās būves 

un ēkas adresē 

Lugažu iela 2 un 

Ilzenes iela 1B 

apvienot vienā 

adresē Ilzenes iela 

1B, lai visas 

uzņēmuma ēkas 

atrastos pēc vienas 

adreses Ilzenes iela 

1B. 

ražošanu teritorijā, Būvvalde ēkām ar adresi 

Lugažu iela 2, Rīga mainīs adresi uz Ilzenes iela 

1B, Rīga, bet ēkām kurām jau šobrīd ir adrese 

Ilzenes iela 1B, Rīga tiks saglabāta esošā adrese. 

Ņemot vērā augstāk minēto respondenta viedoklis ir 

ņemts vēra. 

5 Nav norādīts 

Krišjāņa 

Valdemāra 

iela 157 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Lūdz 

sniegt informāciju 

par praktisku 

nepieciešamību 

mainīt adresi viena 

uzņēmuma vienotā 

zemes vienībā 

izvietotām 

saimnieciskajām 

būvēm Krišjāņa 

Valdemāra ielā 157. 

Respondents 

norāda, ka nav 

nepieciešams katru 

neapkurināmu 

garāžu, nojumi un 

elektrosadales telpu 

nodalīt, piešķirot 

atsevišķas adreses 

no uzņēmuma 

juridiskās adreses. 

Tāpat respondenta 

interesēs nav 

piešķirt laboratoriju 

telpām citas 

adreses, jo 

pārmaiņas rada 

izdevumus un 

neskaidrības – 

laboratorijas kā 

struktūrvienības 

nav patstāvīgas, bet 

uzņēmuma 

sastāvdaļa. 

Respondenta izteiktais viedoklis tikts ņemts vērā 

daļā par ēkām ar kadastra apzīmējumiem 0100 025 

2036 001 (administratīvā ēka), 0100 025 0002 002 

(garāža), 0100 025 0002 003 (garāža), 0100 025 

0002 004 (garāža), 0100 025 0002 005 (garāža), 

0100 025 0002 006 (garāža), 0100 025 0020 001 

(laboratorijas korpuss), 0100 025 0020 002 

(garāža), 0100 025 0020 002 (garāža) un 0100 025 

2036 003 (laboratorijas korpuss). 

Daļā par ēkām ar kadastra apzīmējumiem 0100 025 

0020 003 (garāža) un 0100 025 2036 004 

(transformatora ēka) respondenta viedoklis netiks 

ņemts vērā, jo šajās ēkās tiek veikta atsevišķa 

saimnieciskā darbība, līdz ar to atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 2.8. apakšpunktam, kas 

nosaka, ka adresācijas objekts ir arī dzīvošanai, 

saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai 

paredzēta ēka, tad ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 025 0020 003 (garāža) tiks mainīta adrese no 

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga uz adresi 

Krišjāņa Valdemāra iela 157 k-3, Rīga un ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 025 2036 004 

(transformatora ēka) tiks mainīta adrese no Krišjāņa 

Valdemāra iela 157, Rīga uz adresi Krišjāņa 

Valdemāra iela 157 k-4, Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā daļēji. 

6 

0100 017 2044 001 Upes iela 7 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Lūdz 

piešķirt adresi Upes 

iela 3. Respondents 

iebilst par Invalīdu 

ielas nosaukumu un 

nevēlas adresi, kas 

būtu piesaistīta pie 

Invalīdu ielas.  

Būvvalde paskaidro, ka ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem 0100 017 2044 001 (dzīvojamā 

māja), 0100 017 2043 002 (dzīvojamā māja) un 

0100 017 2043 001 (dzīvojamā māja) šobrīd ir 

adrese Upes iela 7, Rīga, kas ir pretrunā Adresācijas 

noteikumu 8.1. apakšpunktam, kas nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst 

atkārtoties. Lai novērstu adrešu atkārtošanos ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 017 2043 002 

(dzīvojamā māja) tiks mainīta adrese no Upes iela 

7, Rīga uz Upes iela 5, Rīga. 

Savukārt ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 017 

2044 001 (dzīvojamā māja), ņemot vērā 

respondenta viedokli, tiks mainīta adrese no Upes 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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20 iela 7, Rīga uz adresi Upes iela 3, Rīga. 

Papildus Būvvalde norāda, ka  Būvvaldes 

Vietvārdu un pilsētvides objektu nosaukumu 

piešķiršanas komisijā nākamajā sēdē skatīs 

jautājumu par Invalīdu ielas pārdēvēšanu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
0100 017 2044 001 

030 
Upes iela 7 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Respondents 

norāda, ka Latvijas 

Republikas 

Satversmē ir 

noteiktas ikviena 

Latvijas pilsoņa 

tiesības brīvi 

izvēlēties 

dzīvesvietu. 

2012. gadā 

respondents 

iegādājās dzīvokli 

Upes ielā, bet tagad 

Būvvalde grib 

ierobežot 

respondenta tiesības 

dzīvot Upes ielā un 

piespiedu kārtā grib 

respondentu 

iemitināt Invalīdu 

ielā. 

Publiskās 

apspriešanas laikā 

Būvvaldes 

pārstāvju sniegtais 

paskaidrojums par 

adreses maiņu 

neiztur kritiku, jo 

tiešas izbrauktuves 

uz Upes ielu nav 

nevienai no trīs 

mājām. Ja pietrūkst 

numuri, tad 

izmantot vajag 

burtus.  

Respondents 

norāda, ka 

Būvvalde paskaidro, ka ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem 0100 017 2044 001 (dzīvojamā 

māja), 0100 017 2043 002 (dzīvojamā māja) un 

0100 017 2043 001 (dzīvojamā māja) šobrīd ir 

adrese Upes iela 7, Rīga kas ir pretrunā Adresācijas 

noteikumu 8.1. apakšpunktam, kas nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst 

atkārtoties. Lai novērstu adrešu atkārtošanos ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 017 2043 002 

(dzīvojamā māja) tiks mainīta adrese no Upes iela 

7, Rīga uz Upes iela 5, Rīga, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 017 2044 001 (dzīvojamā māja), 

tiks mainīta adrese no Upes iela 7, Rīga uz adresi 

Upes iela 3, Rīga. 

Būvvalde paskaidro, ka Latvijas Republikas 

Satversmes 96.pants paredz, ka  ikvienam ir tiesības 

uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences 

neaizskaramību. Konkrētajā gadījumā šīs normas 

netiek pārkāptas, jo kā norāda pats respondents 

īpašumu viņš izvēlējās un iegādājās 2012.gadā, bet 

īpašuma adreses maiņa nemaina fiziski ēkas 

atrašanās vietu, līdz ar to secināms, ka respondents 

nepareizi interpretē likuma normas. Pēc 

respondenta skaidrojuma jebkurš cilvēks Latvijā 

varētu izvēlēties, kurā mājā iet dzīvot neņemot vērā 

īpašumtiesības, kas radītu pilnīgu apjukumu un 

daudz tiesību normu pārkāpumu. 

Būvvalde paskaidro, ka jau publiskās apspriešanas 

sanāksmē tika paskaidrots, ka trim dzīvojamajām 

ēkām ir viena adrese, bet tas ir pretrunā 

normatīvajiem aktiem, līdz ar to ir nepieciešama 

adrešu maiņa divām ēkām un tā kā ēka, kurā dzīvo 

respondents, atrodas starp Upes ielu un Invalīdu 

ielu un tieši no Invalīdu ielas ir betonēta 

nobrauktuve, tad Būvvalde uzskatīja par lietderīgu 

piedāvāt uz publisko apspriešanu ēkai adresi no 

Invalīdu ielas. 

Tā kā tika saņemti vairāki ēkā esošo dzīvokļu 

īpašnieku aptaujas anketas ar lūgumu ēkai mainīt 

adresi ar piesaisti pie Upes ielas, tad ēkai ar 
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nosaukumam 

“invalīds” ir 

negatīva vibrācija. 

Respondents pirka 

īpašumu Upes ielā, 

bet nekad nebūtu 

pircis īpašumu 

Invalīdu ielā, tāpat 

respondents norāda, 

ka īpašumam ar 

šādu nosaukumu 

kritīsies tirgus 

vērtība, ja būs 

nepieciešamība to 

pārdot. 

kadastra apzīmējumu 0100 017 2044 001 

(dzīvojamā māja) tiks mainīta adrese no Upes iela 

7, Rīga uz adresi Upes iela 3, Rīga. 

Papildus Būvvalde norāda, ka adrešu maiņa 

neietekmē īpašuma tirgus vērtību, jo fiziski ēka 

nemaina savu atrašanās vietu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir noraidāms. 

27 0100 026 0030 
Mēness 

iela 15/17 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Norāda, ka 

adreses maiņa to 

ietekmēs labvēlīgi. 

Būvvalde norāda, ka ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 026 003 0001 (dzīvojamā māja) un 0100 

026 003 0001 (dzīvojamā māja) ir viena adrese, 

turklāt to veido divi adrešu numuri, kas atdalīti ar 

daļsvītru, kas kopumā neatbilst Adresācijas 

noteikumiem. Līdz ar to ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 026 003 0001 (dzīvojamā māja) 

tiks mainīta adrese uz Mēness ielu 15, Rīga, bet 

ēkai ar kadastra apzīmējumu  0100 026 003 0001 

(dzīvojamā māja) uz adresi Mēness iela 17, Rīga. 

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 

28 0100 025 0122 
Miera iela 

79 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka neredz praktisku 

pielietojumu 

adreses maiņai, jo 

uzņēmuma 

dokumentācijas un 

pasta sūtījumu 

apstrāde notiek 

administratīvajā 

ēkā. Piešķirot adresi 

katrai darba telpai 

atsevišķi var rasties 

adreses 

maldināšana. 

Ņemot vērā respondenta sniegto informāciju par 

ēku funkcionālo saistību ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem 0100 025 0122 001, 0100 025 0122 

003 un 0100 025 0122 004 tiks saglabāta adrese 

Miera iela 79, Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā. 

29 0100 018 2082 005 
Duntes iela 

11 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Lūdz arī 

ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

018 2082 005 

piešķirt adresi 

Laktas iela 14B, 

līdzīgi kā citām 

īpašumā esošajām 

ēkām no Duntes 

iela 11 uz Laktas 

iela 14B. 

Būvvalde norāda, ka ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem 0100 018 2082 005, 0100 018 2082 

001, 0100 018 2082 003, 0100 018 2024 001, 0100 

018 2082 004, 0100 018 2082 002 un zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 018 2082 

tiks mainīta adrese no Duntes iela 11, Rīga uz 

adresi Laktas iela 14B, Rīga. 

Ņemot vērā  augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā. 

30 
0100 026 0044 001, 

0100 026 0044 002  

Cēsu iela 

41 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Norada, ka 

vēlamās adreses 

ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

026 0044 001 ir 

Cēsu iela 41 k-1 un 

Būvvalde ņems vērā respondenta viedokli un ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 026 0044 001 mainīs 

adresi uz Cēsu iela 41 k-1, Rīga un ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 026 0044 002 mainīs adresi uz 

Cēsu iela 41 k-2, Rīga. 
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ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

026 0044 002 Cēsu 

iela 41 k-2. 

31 
0100 026 2011 001, 

0100 026 2011 002 

Cēsu iela 

17 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Lūdz 

muzejam saglabāt 

adresi Cēsu iela 17, 

bet dzīvojamai 

mājai mainīt adresi 

uz Cēsu iela 17 k-1. 

Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu 

nodalījumam Nr. 27933 īpašuma 

tiesības uz īpašumu, kurā ietilpst adresācijas 

objekts, kuram paredzēta 

adreses maiņa, pieder citai personai. 

Tāpat arī atbilstoši Civillikuma 927. 

pantam ir noteikts, ka īpašums ir 

pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i., 

tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās 

visus iespējamos labumus, ar to 

rīkoties, līdz ar ko vienīgi īpašniekam ir tiesības 

izteikt viedokli par sev piederošo objektu. Personai, 

kura nav attiecīgā objekta īpašnieks, nepiemīt 

tiesības pārstāvēt īpašnieka viedokli,  izņemot, ja 

īpašnieks personu ir īpaši pilnvarojis. Būvvaldes 

rīcībā nav attiecīgs pilnvarojums. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots.   

32 Nav norādīts 
Miera iela 

105 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka kopš 1984. gada 

Miera iela 105 ir 

vienots komplekss, 

kopīpašuma adrešu 

sadale ietekmēs 

vēsturisko ēkas 

kopumu. 

Respondents 

uzskata, ka adrešu 

maiņa nav 

nepieciešama un ir 

prettiesiska. 

Būvvalde paskaidro, ka ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem 0100 025 0060 001 (dzīvojamā 

māja) un 0100 025 0060 002 (dzīvojamā māja) 

šobrīd ir adrese Miera iela 105, Rīga kas ir pretrunā 

Adresācijas noteikumu 8.1. apakšpunktam, kas 

nosaka, ka administratīvajā teritorijā adreses 

nedrīkst atkārtoties. 

Tā kā ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 025 0060 

002 (dzīvojamā māja) pieguļ pie Lāču ielas un 

ieejas durvis ir no Lāču ielas, tad atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 19. punktam, kas nosaka, ka 

pilsētās apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, 

izvērtējot konkrēto situāciju.  

Tā kā pirms ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 025 

0060 002 (dzīvojamā māja) atrodas ēka, kurai ir 

adrese Lāču iela 2, Rīga, tad atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 18.1. apakšpunktam, lai izvairītos no 

adrešu atkārtošanā, adresi papildina ar latviešu 

alfabēta lielo burtu, proti, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 025 0060 002 (dzīvojamā māja) 

tiks mainīta adrese no Miera iela 105, Rīga uz 

adresi Lāču iela 23A, Rīga. 

Ēkai ar kadastra apzīmējumu  0100 025 0060 001 

(dzīvojamā māja) adrese netiek mainīta. 

Būvvalde paskaidro, ka adrešu maiņa nesadala 

nekustamo īpašumu. Tāpat jānorāda, ka Adresācijas 

noteikumi neparedz adrešu atkārtošanos neatkarīgi 

no tā cik veca ir ēka. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 

33 0100 018 2024 002 
Duntes iela 

11 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. 

Respondents lūdz 

sniegt atbildi uz 

jautājumiem kā un 

caur kuru īpašumu 

servitūtiem varēs 

piekļūt īpašumam 

Būvvalde paskaidro, ka adreses maiņas gadījumā 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 018 

2024 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 018 

2024 002 (angārs – noliktava) personas noslēgtie 

līgumi vēl joprojām būs spēkā esoši, tāpat adreses 

maiņa nemaina piekļūšanas iespējas pie attiecīgā 

adresācija objekta. 

Būvvalde norāda, ka Adresācijas noteikumu 

32. punkts nosaka, ka gadījumā, ja ir mainīta adrese 
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ar kadastra numuru 

0100 018 2024 002 

no Laktas ielas, kā 

un kad tiks veiktas 

izmaiņas zemes 

robežu plānā, 

norādot 

piebraucamo ceļu 

personas īpašumam, 

un kā tiks precizēts 

zemesgrāmatas 

ieraksts, kā arī lūgts 

izvērtēt iespēju 

īpašumam ar 

kadastra numuru 

0100 018 2024 002 

atstāt adresi ar 

piesaisti Duntes 

ielai ar ierasto 

servitūtu ceļu 

šķērsošanu. 

dokumenti (tai skaitā zemes robežu plāns), kuros 

lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu 

maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais 

normatīvais akts vai, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs. 

Jautājumā par zemesgrāmatas ieraksta precizēšanu 

Būvvalde paskaidro, ka pēc adrešu maiņas 

informācija tiek nodota Valsts zemes dienestam, 

kas ir Valsts adrešu reģistra turētājs. Savukārt 

zemesgrāmata saņem datus no Valsts adrešu 

reģistra kā rezultātā automātiski tiek veiktas 

nepieciešamās izmaiņas par adresi. 

Tā kā persona norāda, ka ir noslēgtas rakstveida 

vienošanās par piekļuves nodrošināšanu (servitūta 

tiesību līgums) pie zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 0100 018 2024 un ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 0100 018 2024 002 (angārs – 

noliktava) no Duntes ielas, tad Būvvaldes ieskatā ir 

iespējams izpildīt personas lūgumu un mainīt 

adresācijas objektiem adreses ar piesaisti no Duntes 

ielas, ja persona Būvvaldē līdz 07.03.2017. iesniegs 

vai uzrādīs vienošanos par piekļuves nodrošināšanu 

(servitūta tiesību līgums). 

Ņemot vēra augstāk minēto, personas viedoklis ir 

ņemts vērā. 

34 0100 017 0094 
Invalīdu 

iela 1 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. 

Respondents 

norāda, ka to 

neapmierina 

Invalīdu ielas 

nosaukums un 

vārds “invalīds” 

nav piemērots ielas 

nosaukumam, kā arī 

ierosina mainīt ielas 

nosaukumu no 

Invalīdu iela uz 

Straumes iela un 

pagarināt Lāču ielu, 

kur pašreiz ir 

Straumes iela. 

Tāpat respondents 

interesējas, vai 

gadījumā, ja nav 

iespējams visiem 

nomainīt ielas 

nosaukumu uz citu, 

tad kādas iespējas 

respondentam kā 

īpašniekam ir 

nomainīt adresi uz  

Straumes iela 1 vai 

Lāču iela. 

Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 21. panta 20. 

punktu tikai dome var piešķirt nosaukumus ielām, 

parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvē tos. 

Savukārt, atbilstoši Rīgas domes 21.07.2008. 

nolikuma Nr.117 „Rīgas pilsētas būvvaldes 

nolikums” 7.2.9. apakšpunktam adresācijas 

sistēmas nodrošināšanai pilsētas teritorijā, 

Būvvalde izskata un izvērtē ielu, laukumu 

nosaukumu piešķiršanas un pārdēvēšanas 

priekšlikumus. Būvvalde šo iesnieguma izskatīšanu 

ir iekļāvusi Būvvaldes Vietvārdu un pilsētvides 

objektu nosaukumu piešķiršanas komisijas marta 

mēneša dienas kārtībā. Pēc jautājuma skatīšanas 

Būvvalde respondentu informēs par pieņemto 

lēmumu. 

No iesnieguma Būvvalde secina, ka respondentu 

neapmierina esošā adrese Invalīdu iela 1, Rīga un 

tiek lūgts adresācijas objektiem piesaistīt adresi no 

Lāču ielas vai Straumes ielas. Būvvalde paskaidro, 

adresi no Lāču ielas adresācijas objektiem nav 

iespējams piešķirt, jo atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 19.punktam pilsētās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, 

izvērtējot konkrēto situāciju. Proti šajā gadījumā 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 017 

0094 un uz tās esošā ēka ar kadastra apzīmējumu 

0100 017 0094 001 (dzīvojamā māja) pieguļ pie 

Straumes ielas un Invalīdu ielas. Līdz ar to zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 017 0094 un 

uz tās esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

017 0094 001 (dzīvojamā māja) tiks mainīta adrese 

no Invalīdu iela 1, Rīga uz adresi Straumes iela 2, 

Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā daļēji. 

35 0100 026 2015 Cēsu iela 3 
Respondents 

adresācijas maiņu 

Būvvalde norāda, ka plaša informācija par adrešu 

maiņu ir pieejama Būvvaldes mājaslapā 
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atbalsta. Norāda, ka 

nav precīzas 

informācijas  kā 

mainīsies  un vai 

mainīsies dzīvokļu 

īpašnieku tiesības 

kopumā, jo 

privatizācija veikta 

visam īpašumam 

kopā. 

http://www.rpbv.lv/adreses. 

Būvvaldes paskaidro, ka adrešu maiņa neietekmē 

nekustamā īpašuma sastāvu un veidu. Tāpat adrešu 

maiņa nemaina dzīvokļu īpašnieku tiesības, taču 

adrešu maiņa uzliek par pienākumu uzstādīt ēkas 

numura zīmes.  

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā. 

36 0100 513 0083 
Kaķa sēkļa 

dambis 5 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka uz šīs ielas mājas 

ir vienā pusē, tūristi 

nebraukās. Braukā 

tikai lielās 

automašīnas, kas ar 

braukšanu ielu 

padarīja drausmīgu. 

Lūdz labāk sakārtot 

ielu. Adrešu maiņas 

gadījumā būs 

naudas izdošana, kā 

arī respondents 

norāda, ka esošais 

adrešu numurs ir 

senču mājas 

numurs. 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 17.1. apakšpunktam pilsētās ielu 

numurus ēkām un zemes vienībām piešķir no ielas 

sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas 

centra uz nomali ielas kreisajā pusē piešķir nepāra 

numurus, labajā pusē – pāra numurus. Ēka ar 

kadastra apzīmējumu 0100 013 2028 001 atrodas 

pāra numuru pusē pirms adresācijas objekta ar 

adresi Kaķasēkļa dambis 6, Rīga. Līdz ar to 

secināms, ka ēkai ir maināma adrese no Kaķasēkļa 

dambis 5, Rīga uz adresi Kaķasēkļa dambis 4, Rīga. 

Būvvalde norāda, ka ielu izbūve Rīgas pilsētā 

ietilpst Satiksmes departamenta kompetencē. 

Respondenta norādītie vēsturiskie fakti un 

apsvērumi nevar ietekmēt ēkas adreses veidošanas 

prasības, jo faktiem nav nekāda sakara ar adreses 

veidošanas procesu un tā noteiktajām prasībām, kas 

pašvaldībai ir obligāti jāievēro un jāizpilda. 

Atbilstoši Civillikuma 863. panta prasībām, 

personai, kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 

labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 

pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai vai tās 

dēļ taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma 

īpašniekam, kuram ir veikta adreses maiņa, pēc 

adreses maiņas ir jālieto jaunā adrese, taču 

izdevumi, kas rodas saistībā ar adrešu maiņu, ir 

jāsedz pašiem. 

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. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 

37 0100 994 7804 
Katrīnas 

iela 10 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka neredz pamatotu 

vajadzību, būs 

juceklis. Galvenā 

piebraukšana tiek 

organizēta no 

Katrīnas ielas, kas 

ir apgrūtināta 

nelikumīgi 

uzbūvēta žoga dēļ. 

Respondents 

norāda, ka būs 

Būvvalde paskaidro, ka šobrīd ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem 0100 011 004 0003 (dzīvojamā 

māja) un 0100 011 004 0005 (dzīvojamā māja) ir 

adrese Katrīnas iela 10, Rīga kas ir pretrunā 

Adresācijas noteikumu 8.1. apakšpunktam, kas 

nosaka, ka administratīvajā teritorijā adreses 

nedrīkst atkārtoties. Lai novērstu adrešu 

atkārtošanos, ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

011 004 0003 (dzīvojamā māja) paredzēts mainīt 

adresi uz Katrīnas iela 8, Rīga. 

Būvvalde paskaidro, ka ēka ar kadastra apzīmējumu  

0100 011 004 0003 (dzīvojamā māja) tieši pieguļ 

pie Katrīnas ielas. 

Attiecībā uz respondenta norādīto informāciju, ka 

http://www.rpbv.lv/adreses
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jāpārtaisa visi 

dokumenti, tā būs 

respondenta laika, 

nervu, morālie un 

materiālie 

zaudējumi.  

piebraukšana ir no Katrīnas ielas, taču to apgrūtina 

nelikumīgi uzbūvēts žogs, Būvvalde paskaidro, ka 

divām dzīvojamajām mājām ir jābūt katrai savai 

unikālajai adresei un adresi piesaista tuvākajai ielai 

(Adresācijas noteikumu 19. punkts). Šajā gadījumā 

neatkarīgi no izbūvētā žoga, kas apgrūtina 

piebraukšanu pie adresācijas objektiem, tuvākā un 

vienīgā iela, no kuras organizēta piebraukšana ir 

Katrīnas iela. 

Būvvalde aicina jautājumu par nelikumīgi uzbūvētā 

žoga demontāžu risināt likuma noteiktajā kārtībā. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē 

Valsts zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts 

adrešu reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski 

tiek nodota Kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī 

visām iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības 

līgums ar Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde 

norāda, ka informācija par mainītajām adresēm tiek 

paziņota arī Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 

pastam u.c iestādēm  

(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s

araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ). 

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 cita adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un to 

maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 

38 

0100 915 9874 
Ieroču iela 

2 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka: 

 1) Ēka faktiski 

atrodas uz Ieroču 

ielas. Divas kāpņu 

telpas atrodas uz 

Ieroču ielas. Pret 

Hospitāļu ielu ir 

vērsta tikai ēkas 

gala siena ar vārtu 

rūmes iebrauktuvi 

un stūri (trešajā 

ēkas kāpņu telpā arī 

nav tiešas ieejas no 

Hospitāļu ielas), bet 

Būvvalde paskaidro, ka adresācijas sakārtošanā 

izmanto aktuālos Kadastra informācijas sistēmas 

datus. Atbilstoši šiem datiem, ir divas ēkas ar 

kadastra apzīmējumiem 0100 025 0109 002 un 

0100 025 0109 001 ar adresi Ieroču iela 2, Rīga 

nevis kā norāda respondents - viena ēka ar 

vairākām kāpņu telpām. 

Tāpat jānorāda, ka abām ēkām ir viena adrese, kas 

ir pretrunā Adresācijas noteikumu 8.1. 

apakšpunktam, kas nosaka, ka administratīvajā 

teritorijā adreses nedrīkst atkārtoties. Līdz ar to ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 025 0109 002, kas 

pieguļ Ieroču ielai, tiks saglabāta adrese Ieroču iela 

2, Rīga, bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 025 

0109 001, kas pieguļ Hospitāļu ielai, plānots mainīt 

adresi uz Hospitāļu iela 38A, Rīga. Būvvalde 

norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts zemes 

39 
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gan no pagalma 

puses. Līdz ar to 

nav pamata ēkas 

adresi piesaistīt 

Hospitāļu ielai. 

2) Esošā adrese ir 

sniegta visiem 

dienestiem, 

sadarbības 

partneriem (tai 

skaitā ārzemēs), kā 

arī ir ēkā dzīvojošo 

personu 

identificējoši dati 

valsts informācijas 

sistēmās. Līdz ar to 

šādas, faktiski 

nepamatotas 

izmaiņas adresē, 

radītu nevajadzīgus 

pārpratumus, kā arī 

apgrūtinājumus.  

3) Papildus burtu 

lietojums 

numerācijai rada 

nevajadzīgu kļūdu 

un pārpratumu risku 

adresāta norādīšanā. 

4) Nav pamata ne 

faktiski, ne tiesiski 

ēkai Ieroču ielā 2 

noteikt adresi 

Hospitāļu ielā. 

Esošā adrese 

daudzu gadu 

garumā ir sniegta 

visiem dienestiem, 

sadarbības 

partneriem (tai 

skaitā ārzemēs), kā 

arī ir ēkā dzīvojošo 

personu 

identificējoši dati 

valsts informācijas 

sistēmās. Līdz ar to 

šādas, faktiski 

nepamatotas 

izmaiņas adresē, 

radītu nevajadzīgus 

pārpratumus, kā arī 

apgrūtinājumus, 

risinot adreses 

maiņas gadījumus. 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu reģistrā. 

Savukārt, informācija no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota 

Kadastra informācijas sistēmai un Valsts vienotajai 

datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm, 

kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Valsts 

zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka 

informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota 

arī Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c 

iestādēm  

(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s

araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ). 

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 cita adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un to 

maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs. 

Attiecībā uz respondenta sniegto argumentu, ka 

papildus burta lietojums numerācijai rada 

nevajadzīgu kļūdu un pārpratumu risku adresāta 

norādīšanā, sniedz sekojošu skaidrojumu. 

Adresācijas noteikumi ir paredzējuši, ka situācijās, 

kad brīvs adreses numurs ielā nav pieejams, tad 

adreses numuru var papildināt ar latviešu alfabēta 

burtu (bez  diakritiskām zīmēm) vai mazo burtu "k" 

un defisi aiz defises norāda korpusa numuru. Šādi 

veidotas adreses atbilst Adresācijas noteikumiem.  

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 adrešu numuru papildināšana 

ar burtiem nerada apjukumu pastniekos, jo 
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pastnieki apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek 

piestiprināta numurzīme, jo vieglāk apvidū ir 

orientēties pastniekiem, kaimiņiem u.c 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 

40 

0100 026 2036, 

0100 026 0123 013, 

0100 026 0123 011  

Klijānu 

iela 2C 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Lūdz 

izskatīt iespēju 

nekustamā īpašuma 

ietvaros piešķirt 2 

adreses (ar 

cipariem), jo 

rekonstrukcijas un 

būvniecības ieceres 

īstenošanas gaitā šis 

nekustamais 

īpašums būs 2 

atsevišķi 

nekustamie 

īpašumi, kur 

vienam pārskatāmā 

nākotnē jebkurā 

gadījumā būs 

jāiesniedz lūgums 

par adreses 

piešķiršanu un tad 

atkal var sākties 

burtu pievienošana 

pie cipariem. Tāpēc 

ļoti labi būtu šī 

lieliskā plāna 

ietvaros jau tagad 

piešķirt adreses bez 

burtiem. Ja nu 

nevar vairs neko 

konceptuāli mainīt, 

tad, lūdzu, vismaz 

izskatīt iespēju 

būvei ar kadastra 

apzīmējumu 

01000260123011 

piešķirt adresi 

Klijānu 10, 

savukārt būvei ar 

kadastra 

apzīmējumu 

01000260123013 

piešķirt adresi 

Klijānu 10A. 

Būvvalde ņems vēra respondenta lūgumu un ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 026 0123 011 mainīs 

adresi no Klijānu iela 2C, Rīga uz adresi Klijānu 

iela 10, Rīgas, bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 026 0123 013 tiks mainīta adrese no Klijānu 

iela 2C, Rīga uz adresi Klijānu iela 12, Rīga. 

41 

42 0100 026 2038 
Klijānu 

iela 2E 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. 

Būvvalde informē, ka ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 026 0123 015 (dzīvojamā māja ar birojiem) 

plānots mainīt adresi no Klijānu iela 2E, Rīga uz 

adresi Klijānu iela 6, Rīga. 

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 

43 

0100 025 2016 001, 

0100 025 2016 002, 

0100 025 2016 003 

Miera iela 

111 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Norāda, ka 

galvenā 

piebraukšana tiek 

organizēta no Miera 

ielas, bet Upes iela 

Ņemot vērā respondenta sniegto informāciju par 

piekļuves iespējām pie ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem 0100 025 2016 001, 0100 025 2016 

002, 0100 025 2016 003, tad respondenta viedoklis 

tiks ņemts vērā un ēkai ar kadastra apzīmējumu tiks 

saglabāta adrese Miera iela111, Rīga, bet ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 025 2016 002 mainīs 
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nenodrošina iekļuvi 

dzīvokļu kāpņu 

telpās. Visi pienāk 

tikai no Miera ielas. 

Lūdz ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

025 2016 001 

saglabāt adresi, ēkai 

ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

025 2016 002 

mainīt uz adresi 

Miera iela 111A, 

ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

025 2016 003 

mainīt uz adresi 

Miera iela 111B. 

adresi uz Miera iela 111A, Rīga un  ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 025 2016 003 mainīs adresi uz 

Miera iela 111B, Rīga.  

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 

44 0100 026 0047 002 Elku iela 1 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Respondents 

norāda, ka pie 

pastāvošajiem 

apstākļiem ir 

secināms, ka pie 

ēkas ar adresi Elku 

iela 1, 2. korpuss, 

Rīga ar transportu 

var piekļūt vienīgi 

no Elku ielas puses, 

iebraucot kaimiņos 

esošā īpašuma Elku 

3 pagalmā, kuru 

īpašnieks parasti 

noslēdz. Līdz ar to 

orientēšanās 

nodrošināšanai 

pilsētvidē ēkas 

adreses nomaiņa 

neko nedos, jo no 

ielas objektam ar 

transportu visbiežāk 

nav iespējams 

piekļūt. Ieeja ēkā 

Elku iela 1, 2. 

korpuss ir vērsta uz 

iekšpagalma pusi, 

kurš atrodas starp 

abiem korpusiem. 

Lai nokļūtu ēkā, ir 

jāiet caur 1. 

korpusu un caur 

iekšpagalmu. Pie 

pastāvošajiem lietas 

faktiskajiem 

apstākļiem ir 

secināms, ka ēkas 

novietojums 

nodrošina pietiekoši 

labu savstarpēju 

adresācijas objektu 

Būvvalde paskaidro, ka šobrīd ēkām ar kadastra 

apzīmējumu 0100 026 0047 001 (dzīvojamā ēka) 

un 0100 026 0047 002 (dzīvojamā ēka) ir adrese 

Elku iela 1, Rīga, kas ir pretrunā Adresācijas 

noteikumu 8.1. apakšpunktam, kas nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst 

atkārtoties. Līdz ar to vienai no ēkām ir 

nepieciešama adresācijas maiņa.  Tā kā respondents 

jau šobrīd anketā kā adresi ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 026 0047 002 (dzīvojamā ēka) 

norāda Elku iela 1 k-2, tad Būvvaldes ieskatā 

respondentam ērtāka būs adrese Elku iela 1 k-2, 

Rīga nevis uz publisko apspriešanu piedāvātā 

adrese Elku iela 1, Rīga. 

Attiecībā uz respondenta argumentu par to, ka 

adreses nomaiņa neko nedos, jo no ielas pie objekta 

ar transportu visbiežāk nav iespējams piekļūt, 

paskaidro sekojošo. Lai uzlabotu orientēšanos 

apvidū, atbilstoši Rīgas domes 22.10.2013. 

saistošajiem noteikumu Nr. 62 “Par ielu un 

laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu 

numura zīmju un virziena rādītāju uz 

infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem 

izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā” 33.
1
punktam pie 

slēgtu vai iežogotu teritoriju galvenās iebraukšanas 

vietas (vārtiem vai žoga) var izvietot teritorijā esošo 

ēku numuru informatīvo zīmi, kas norāda uz visām 

teritorijā esošo ēku adresēm. 

Tāpat Būvvalde paskaidro, ka adrešu maiņa 

neietekmē piekļuvi pie ēkas, proti, ja pie ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 0100 026 0047 002 

(dzīvojamā ēka) ir iespējams piekļūt tikai no citas 

personas īpašumā esošās zemes vienības, tad 

īpašniekam ir jāsakārto tiesiski piekļuves 

nodrošināšana (servitūtu tiesību līgums). 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 
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pārredzamību, 

saistību un iespēju 

orientēties apvidū. 

Līdz ar to, 

respondents 

neuzskata par 

lietderīgu adreses 

maiņu uz Elku 1a.  

45 

0100 024 2088 002, 

0100 024 2088 009, 

0100 024 2088 008, 

0100 024 2088 004, 

0100 024 2088 003, 

0100 024 2088 006, 

0100 024 2088 011, 

0100 024 2088 001, 

0100 024 2088 005 

Sporta iela 

15 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Norāda, ka 

piebraukšana tiek 

organizēta gan no 

Sporta ielas, gan no 

Skanstes ielas. Ēkas 

atrodas uz viena 

zemes gabala, kurš 

robežojas ar 

Skanstes, Sporta un 

Lapeņu ielu. 

Respondents ir 

piedāvājis sekojošu 

adresācijas 

numerāciju: ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

024 2088 002 

mainīt adresi no 

Sporta iela 15, Rīga 

uz Skanstes iela 2, 

Rīga; ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

024 2088 009 

mainīt adresi no 

Sporta iela 15, Rīga 

uz Skanstes iela 2 

k-1, Rīga; ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

024 2088 008 

mainīt adresi no 

Sporta iela 15, Rīga 

uz Skanstes iela 2 

k-2, Rīga; ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

024 2088 004 

mainīt adresi no 

Sporta iela 15, Rīga 

uz Skanstes iela 2 

k-3, Rīga; ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

024 2088 003 

mainīt adresi no 

Sporta iela 15, Rīga 

uz Skanstes iela 2 

k-4, Rīga; ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

024 2088 006 

mainīt adresi no 

Izvērtējot ēku novietojumu pret Skanstes ielu un 

Sporta ielu un, ņemot vērā respondenta sniegto 

informāciju, ir iespējams respondenta piederošajām 

ēkām piešķirt respondenta piedāvātās adreses: ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 024 2088 002 tiks 

mainīta adrese no Sporta iela 15, Rīga uz Skanstes 

iela 2, Rīga; ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 024 

2088 009 tiks mainīta adrese no Sporta iela 15, 

Rīga uz Skanstes iela 2 k-1, Rīga; ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 024 2088 008 tiks mainīta adrese 

no Sporta iela 15, Rīga uz Skanstes iela 2 k-2, Rīga; 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 024 2088 004 

tiks mainīta adrese no Sporta iela 15, Rīga uz 

Skanstes iela 2 k-3, Rīga; ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 024 2088 003 tiks mainīta adrese 

no Sporta iela 15, Rīga uz Skanstes iela 2 k-4, Rīga; 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 024 2088 006 

tiks mainīta adrese no Sporta iela 15, Rīga uz 

Skanstes iela 2 k-5, Rīga; ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 024 2088 011 tiks mainīta adrese 

no Sporta iela 15, Rīga uz Skanstes iela 2 k-6, Rīga; 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 024 2088 001 

tiks mainīta adrese no Sporta iela 15, Rīga uz 

Sporta iela 15 k-1, Rīga; ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 024 2088 005 tiks saglabāta 

esošā adrese Sporta iela 15, Rīga.  

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 
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Sporta iela 15, Rīga 

uz Skanstes iela 2 

k-5, Rīga; ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

024 2088 011 

mainīt adresi no 

Sporta iela 15, Rīga 

uz Skanstes iela 2 

k-6, Rīga; ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

024 2088 001 

mainīt adresi no 

Sporta iela 15, Rīga 

uz Sporta iela 15 k-

1, Rīga; ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

024 2088 005 atstāt 

esošo adresi Sporta 

iela 15, Rīga. 

46 

0100 012 0130 001, 

0100 012 0130 002, 

0100 012 0130 011, 

0100 012 0130 006, 

0100 012 0130 005, 

0100 012 0130 003 

Ganību 

dambis 7A 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Lūdz ēkai 

ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

012 0130 001 

saglabāt adresi 

Ganību dambis 7A, 

ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

012 0130 002 

piešķirt adresi 

Ganību dambis 7 k-

1, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

012 0130 011 

piešķirt adresi 

Ganību dambis 7 k-

2, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

012 0130 006 

piešķirt adresi 

Ganību dambis 7 k-

3, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

012 0130 005 

piešķirt adresi 

Ganību dambis 7 k-

4, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

012 0130 003 

piešķirt adresi 

Ganību dambis 7 k-

5. 

Norāda, ka būs 

papildus izdevumi. 

Būvvalde ņems vērā respondenta lūgumu un ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 012 0130 001 tiks 

saglabāta adrese Ganību dambis 7A, Rīga, ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 012 0130 002 tiks 

mainīta adrese no Ganību dambis 7A, Rīga uz 

adresi Ganību dambis 7 k-1, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 012 0130 011 tiks mainīta adrese 

no Ganību dambis 7A, Rīga uz adresi Ganību 

dambis 7 k-2, ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

012 0130 006 tiks mainīta adrese no Ganību dambis 

7A, Rīga uz adresi Ganību dambis 7 k-3, ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 012 0130 005 tiks 

mainīta adrese no Ganību dambis 7A, Rīga uz 

adresi Ganību dambis 7 k-4, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 012 0130 003 tiks mainīta adrese 

no Ganību dambis 7A, Rīga uz adresi Ganību 

dambis 7 k-5. 

Attiecībā uz respondenta sniegto informāciju par to, 

ka radīsies papildus izdevumi Būvvalde sniedz 

sekojošu informāciju. 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 cita adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un to 

maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā. 
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47 
0100 012 0099 006 

019 

Lugažu 

iela 10 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Adresācijas objekts 

pieder 

kapitālsabiedrībai, 

adresē ir reģistrētas 

vēl 8 

kapitālsabiedrības. 

Adresācijas maiņas 

rezultātā adresācijas 

objektā 

reģistrētajiem 

uzņēmumiem rastos 

nepamatoti 

izdevumi saistībā ar 

juridiskās adreses 

nomaiņu un 

apziņošanu par 

juridiskās adreses 

maiņu. Nepamatoti 

izdevumi veidotos 

saistībā ar 

nepieciešamību 

paziņot par adreses 

maiņu personām, ar 

kurām ir 

nodibinātas 

tiesiskās attiecības, 

piemēram, kā 

uzņēmumu 

klientiem, 

sadarbības 

partneriem, bankām 

un komunālo 

pakalpojumu 

sniedzējiem. 

Nepamatotas 

papildus 

administratīvās 

izmaksas katrā 

uzņēmumā rastos 

saistībā 

informācijas 

sniegšanu LR 

Uzņēmuma reģistrā. 

Lai gan, 

pamatojoties uz 

būvvaldes lēmumu, 

nebūtu jāmaksā 

valsts nodeva par 

ziņu reģistrēšanu 

komercreģistrā, 

tomēr dokumentu 

sagatavošana un 

nosūtīšana LR 

Uzņēmumu 

reģistram prasa 

papildus darbinieku 

laiku un resursus, 

kas netiks 

atlīdzināti. 

Komersants 2016. 

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. 

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.  

Respondents pēc būtības ir norādījis aspektus, kas 

saistīti ar adreses lietošanu nevis adreses maiņas 

tiesiskumu, līdz ar to respondenta izteiktie 

argumenti ir noraidāmi kā nepamatoti, jo tie 

neattiecas uz adreses maiņu.  

Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē 

Valsts zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts 

adrešu reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski 

tiek nodota Kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī 

visām iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības 

līgums ar Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde 

norāda, ka informācija par mainītajām adresēm tiek 

paziņota arī Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 

pastam u.c iestādēm  

(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s

araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ). 

Adresācijas sistēma nenosaka pašvaldībai tiesības 

brīvi izvēlēties, vadoties no īpašnieku izteiktā 

viedokļa, ēkas adreses numuru. Realizējot šādu 

pieeju, pilsētas teritorijā netiktu nodrošināta 

viendabīga adresācijas sistēmas ieviešana, jo 

piemērotie principi dotu iespējas brīvi izvēlēties 

adreses numuru. Īpašniekam neviens normatīvais 

akts nav noteicis tiesības brīvi izvēlēties sev 

piederošajam adresācijas objektam adresi. 

Normatīvie akti nosaka adrešu veidošanas kārtību, 

lai iespējami ātri un viennozīmīgi valsts teritorijā 

varētu identificēt adresācijas objektu apvidū. 

Būvvalde nevar ņemt vērā respondenta lūgumu 

nemainīt adresi, jo tad faktiski Būvvalde izdotu 

prettiesisku administratīvo aktu, jo adrese neatbilstu 

Adresācijas noteikumu prasībām (Adresācijas 

noteikumu 17. punkts). Būvvalde nav tiesīga izdot 

administratīvo aktu, kura saturs neatbilst normatīvo 

aktu prasībām, līdz ar ko respondenta viedoklis ir 

noraidāms kā nepamatots. 
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gada 2. februārī no 

Patērētāju tiesību 

aizsardzības centra 

ieguva speciālo 

licenci patērētāju 

kreditēšanas 

pakalpojumu 

sniegšanā un 

uzņēmums 

nodarbojas ar 

aizdevumu 

izsniegšanu pret 

kustamas lietas 

ķīlu, kredītu 

izsniegšanu pret 

nekustamo 

īpašumu, finanšu un 

atgriezenisko 

līzingu. Šie 

pakalpojumi tiek 

piedāvāti 12 filiālēs 

gan Rīgā, gan ārpus 

tās. Līdz ar to, 

veicot izmaiņas 

adresē, tiks 

ietekmēts plašs 

patērētāju loks, jo šī 

adrese ir norādīta 

visos ar 

patērētājiem 

noslēgtajos līgumos 

un Patērētāju 

tiesību aizsardzības 

centra izdotajā 

speciālajā licencē, 

kas ir izsniegta uz 

nenoteiktu laika 

periodu. Arī 

pašreizējās līguma 

standarta formās, 

kas ir saskaņotas un 

apstiprinātas 

Patērētāju tiesību 

aizsardzības centrā, 

ir norādīta esošā 

adrese. 

Problēmas arī rastos 

dokumentācijā, kas 

ir saistīta ar fizisko 

personu datu 

aizsardzību. 

Komersants 2016. 

gada beigās un 

2017. gada sākumā 

Datu valsts 

inspekcijā tika 

reģistrēta personas 

datu apstrāde un 

adrese tika norādīta 

gan personas datu 

apstrādes 

reģistrācijas 

iesniegumā kā 
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personas datu 

pārziņa juridiskā 

adrese, gan katra 

uzņēmuma datu 

apstrādes 

aizsardzības 

iekšējos 

noteikumos. Šī 

adrese ir redzama 

arī Personas datu 

apstrādes reģistrā, 

kas ir publiski 

pieejams Datu 

valsts inspekcijas 

mājas lapā. 

Adresācijas 

izmaiņu rezultātā 

lieki tiktu patērēts 

laiks un resursi 

uzņēmumu 

dokumentācijā, kas 

saistīta ar personas 

datu apstrādi, kā arī 

tiktu maldināti 

personas datu 

subjekti. 

Ja tiek nomainīta 

juridiskā adrese 

katram no 

uzņēmumiem, tad 

rodas papildus 

izdevumi saistībā ar 

izmaiņu 

apziņošanu. Šādi 

izdevumi rodas 

informējot 

uzņēmumu 

sadarbības 

partnerus par 

izmaiņām 

juridiskajā adresē. 

Šādas izmaiņas var 

radīt arī būtisku 

negatīvu ietekmi 

komunikācijā ar 

sadarbības 

partneriem un 

klientiem, kas 

radītu problēmas 

turpmākā sadarbībā 

un tiktu traucēta 

normāla 

uzņēmējdarbība. 

Adrese pēc vienotas 

sistēmas nodrošina 

valsts, pašvaldības, 

sabiedrības būtiskās 

intereses, kas 

saistītos ar personas 

sasniedzamību, 

orientēšanos apvidū 

un adresācijas 

objektu 
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identificēšanu. Šajā 

gadījumā izmaiņas 

rada tieši pretējo un 

nav saprotams 

labums, kas varētu 

rasties no izmaiņām 

adresē. 

Lemjot par 

administratīvā akta 

lietderību, aicinu 

ņemt vērā iepriekš 

minētos faktus un 

apstākļus, jo uz 

doto brīdi nav 

saprotams leģitīms 

mērķis, kāpēc tiek 

veikti grozījumi 

adresācijas objektā, 

un sabiedrības 

labums, kas būtu 

salīdzinoši lielāks 

ar vairāku 

uzņēmumiem 

nodarīto kaitējumu.  

48 0100 025 0110 002 
Hospitāļu 

iela 36 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Respondents 

paskaidro, ka ņemot 

vērā, ka Būvvalde 

pirms nedaudz 

vairāk kā desmit 

gadiem, akceptējot 

ēkas renovācijas 

projektu piekrita 

esošajai adresācijai, 

tad respondents 

uzskata, ka šāds 

neilgs laika posms 

nav uzskatāms par 

tādu vēsturisku 

nesakārtotību, kas 

liktu atkārtoti 

mainīt adresāciju. 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunktam 

administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst 

atkārtoties. 

Jautājumā par adrešu veidošanu respondents 

atsaucās uz akceptētu ēkas renovācijas  projektu, 

kas akceptēts pirms vairāk kā desmit gadiem. 

Būvvaldes ieskatā personas sniegtā informācija nav 

saistīta ar adrešu veidošanu un tā ir noraidāma kā 

nepamatota, jo izteiktie argumenti neietekmē un 

nesniedz ziņas, kas varētu ietekmēt adrešu 

veidošanu.  

Personas norādītajā laika periodā adrešu 

piešķiršanu Rīgas pilsētā organizēja nevis 

Būvvalde, bet pašvaldības SIA “Rīgas ģeometrs”, 

kad adresācija bija maksas pakalpojums un par 

adresāciju finansiāli bija atbildīgs ēkas īpašnieks. 

Ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 025 0110 001 un 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 025 0110 002 ir 

adrese Hospitāļu iela 36, Rīga, līdz ar to vienai no 

ēkām adrese ir jāmaina. Izvērtējot ir nolemts ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 025 0110 002 mainīt 

adresi uz Hospitāļu iela 36A, Rīga, jo tā neatrodas 

pie 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. 

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.  
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Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē 

Valsts zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts 

adrešu reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski 

tiek nodota Kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī 

visām iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības 

līgums ar Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde 

norāda, ka informācija par mainītajām adresēm tiek 

paziņota arī Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 

pastam u.c iestādēm  

(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s

araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ). 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 

49 0100 026 0101 

Mēness 

iela 20  

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Respondents 

norāda, ka nav 

reālas vajadzības 

pēc adrešu maiņas, 

jo ielas numurs ir 

labi redzams, 

pastkastīte ir šajā 

mājā. Blakus māja 

atrodas 10 m 

attālumā viena no 

otras. Tehniski 

ūdensvads atrodas 

blakus ēkā, kurai 

līdz ar numura 

maiņu kļūs par citu 

adresi. Visa 

dokumentācija ir 

jāpārkārto un tas ir 

par samaksu. 

Būvvalde paskaidro, ka šobrīd ēkām ar kadastra 

apzīmējumu 0100 026 0101 001 (dzīvojamā māja) 

un 0100 026 0101 003 (dzīvojamā māja) ir adrese 

Mēness iela 20, Rīga, kas ir pretrunā Adresācijas 

noteikumu 8.1. apakšpunktam, kas nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst 

atkārtoties. Līdz ar to ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 026 0101 003 (dzīvojamā māja) plānots 

mainīt adresi uz Mēness iela 20A, Rīga. 

Būvvalde paskaidro, ka katra dzīvojamā māja 

atbilstoši Adresācijas noteikumiem ir adresācijas 

objekts neatkarīgi no tā cik tuvu viena otrai ir 

uzbūvētas ēkas. 

Tāpat Būvvalde paskaidro, ka respondenta 

arguments par to, ka ēkas veido kompleksu, nav 

vērtējams kontekstā ar adrešu maiņu, jo Adresācijas 

noteikumi neparedz, ka komplekss, kurā ir vairākas 

ēkas ir uzskatāms par vienu adresācijas objektu.  

Būvvalde paskaidro, ka adrešu maiņa neietekmē 

respondenta īpašumā esošā īpašuma sastāvu un 

formu. 

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.  

Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē 

Valsts zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts 

adrešu reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski 

tiek nodota Kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī 

visām iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības 

līgums ar Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde 

norāda, ka informācija par mainītajām adresēm tiek 

paziņota arī Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 

pastam u.c iestādēm  

50 

0100 026 0101 001, 

0100 026 0101 003  

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka viss vēsturiski 

izveidots kā 

komplekss un 

nekādus 

sarežģījumus ne 

tehniski, ne 

juridiski nav radījis, 

tādēļ respondents 

neuzskata kā 

pamatotu ēku 

numerācijas maiņu.  

51 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka vēsturiski ēkas 

tika būvētas tā, lai 

veidotu kompleksu 

ar vienu numuru. 

Visas 

komunikācijas, arī 

līgumi, pieeja 

ūdensvadam ir uz 

abām mājām viena. 
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Māja viena no otras 

atrodas 10 m 

attālumā 

(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s

araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ). 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 

52 0100 025 2034 002 
Hospitāļu 

iela 23A 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Norāda, ka 

nepieciešams ēkā 

sakārtot dzīvokļu 

numerāciju – 

dzīvoklim Nr. 17 

pirmajā stāvā 

jāmaina adrese uz 

Nr. 1 un dzīvoklim 

Nr. 18 otrajā stāvā 

jāmaina adrese uz 

Nr.2. 

Būvvalde informē, ka ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 025 2034 002 tiks mainīta adrese no Hospitāļu 

iela 28A, Rīga uz adresi Hospitāļu iela 28B, Rīga. 

Savukārt ēkā esošajam dzīvoklim ar kadastra 

apzīmējumu 0100 025 2034 002 001 tiks mainīta 

adrese uz Hospitāļu iela 23B - 1, Rīga un dzīvoklim 

ar kadastra apzīmējumu 0100 025 2034 002 002 

tiks mainīta adrese uz Hospitāļu iela 23B - 2, Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā. 

53 0100 026 0184 002 
Indrānu 

iela 12 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Norāda, ka 

vēlās veikt 

nekustamā īpašuma 

sadali dzīvokļu 

īpašumos. Ja ir 

iespējas varētu 

adrešu piešķiršanu 

atlikt uz mēnesi, 

līdz respondentam 

ir skaidrība par 

apvienošanu.  

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā. Būvvalde 

izsaka pateicību par sniegto viedokli. 

54 Nav norādīts 
Nav 

norādīts 

Pilsonības un 

migrācijas lietu 

pārvalde (turpmāk – 

Pārvalde) informē, 

ka 2017. gada 

3. jūnijā Latvijas 

Republikas 

teritorijā notiks 

republikas pilsētas 

domes un novada 

domes vēlēšanas 

(turpmāk – 

Vēlēšanas). 

Pašvaldību 

vēlēšanu kārtība 

noteikta Republikas 

pilsētas domes un 

novada domes 

vēlēšanu likumā, 

Vēlētāju reģistra 

likumā un 

Republikas pilsētu 

un novadu vēlēšanu 

komisiju un 

vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likumā.  

Ņemot vērā šajos 

likumos minēto, 

Pārvaldei, sastādot 

vēlētāju sarakstu un 

piesaistot vēlētājus 

attiecīgajam 

vēlēšanu iecirknim, 

Ņemot vērā, ka ir saņemti viedokļi par 

nepieciešamību adrešu sakārtošanas projektu 

nerealizēt līdz Latvijas Republikas pilsētas domes 

un novadu domes vēlēšanām, tad Būvvalde, 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

54. pantu, 55. panta 4. daļu un to, ka valsts kopumā 

ir vērsta uz vienotu mērķi, tad Būvvalde atzīst 

būtisku argumentu par pienācīgu tiesību 

nodrošināšanu vēlētājiem, ja mērķis ir vērsts arī uz 

sabiedrības būtiskām interesēm. Līdz ar to, 

pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63. 

panta pirmo daļu, Būvvalde lēmumu par adrešu 

maiņu pieņems pēc  Latvijas Republikas pilsētas 

domes un novadu domes vēlēšanām. 
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ir nepieciešams 

precīzi noteikt katra 

velētāja vēlēšanu 

iecirkni un 

savlaicīgi informēt 

vēlētāju par vēlētāju 

sarakstu, kurā tas ir 

iekļauts, un 

vēlēšanu iecirkni.  

Pārvalde informē, 

ka, atlasot ziņas no 

Iedzīvotāju reģistra 

par vēlētāja 

deklarētās 

dzīvesvietas adresi, 

Vēlētāju reģistrā 

nomainītās ēku 

adreses tiek 

uzskatītas par 

jaunām adresēm. 

Jaunu adrešu 

identificēšanai, 

Pārvaldei ir 

nepieciešams 

manuāli pārbaudīt 

iepriekšējās adreses 

un aktualizēt 

informāciju 

Vēlētāju reģistrā, 

lai būtu iespējams 

piekārtot attiecīgai 

adresei atbilstošu 

vēlēšanu iecirkni.  

Būvvaldes lēmums 

par adrešu maiņu 

tika pieņemts pirms 

Vēlētāju reģistra 

darbības 

uzsākšanas. Līdz ar 

to, Pārvaldei ir 

iespēja savlaicīgi 

noteikt vēlēšanu 

iecirknī esošās 

adreses un izsūtīt 

Latvijas 

pašvaldībām 

precīzu vēlētāju 

sarakstu. Ņemot 

vērā to, ka 

Pārvaldei līdz 

2017. gada 

5. martam ir 

nepieciešams veikt 

pirmreizējo datu 

ielādi Vēlētāju 

reģistrā no 

Iedzīvotāju reģistra, 

tad Būvvaldes 

pieņemtie lēmumi 

par adresācijas 

maiņu Rīgas pilsētā 

laika periodā  no 

2017. gada 1. marta 
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līdz 3. jūnijam 

negatīvi ietekmēs 

Vēlētāju reģistra 

darbību. 

Pārvalde informē, 

ka Būvvaldes veiktā 

adresācijas 

sakārtošana 

pirmsvēlēšanu 

periodā ierobežos 

portālā 

www.latvija.lv 

pieejamā e-

pakalpojuma 

„Vēlēšanu iecirkņa 

maiņa” darbību. 

Informējam, ka, ja 

līdz Vēlēšanām tiks 

mainīts objekta 

adreses nosaukums, 

tad Pārvaldei būs 

nepieciešams 

konkrētā iecirkņa 

sarakstā 

iekļautajiem 

vēlētājiem izsūtīt 

atkārtotu 

informāciju par 

vēlēšanu iecirkņa 

adresi, radot 

papildus 

izdevumus.  

 Pamatojoties uz 

iepriekšminēto, 

Pārvalde lūdz 

Būvvaldi apturēt 

lēmumu 

pieņemšanu par ēku 

adrešu maiņu un 

piešķiršanu līdz 

2017. gada 

3. jūnijam. 

55 Nav norādīts 
Nav 

norādīts 

Pievēršu jūsu 

uzmanību, ka Rīgas 

pilsētas būvvaldes 

īstenotais adrešu 

sakārtošanas 

process daļēji 

pārklājas ar 3. 

jūnijā gaidāmo 

pašvaldību vēlēšanu 

sagatavošanas 

periodu.  

Šajā laikā tiek 

izveidots vēlētāju 

reģistrs, vēlētājiem 

nosūtīta informācija 

par vēlēšanu 

iecirkņiem, notiek 

iecirkņu maiņa pēc 

vēlētāja iniciatīvas, 

kā arī atkārtotu 

paziņojumu 
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sūtīšana vēlētājiem 

uz deklarēto adresi 

un vēlētāju sarakstu 

drukāšana vēlēšanu 

dienai.  

Vēlētāju reģistra un 

iecirkņa vēlētāju 

sarakstu 

sagatavošanā tiek 

izmantota 

informācija par 

vēlētājiem, kuri 

deklarējuši dzīves 

vietu attiecīgajā 

teritorijā.  

Centrālās vēlēšanu 

komisijas 

redzējumā adrešu 

maiņa šai laika 

periodā var radīt 

vairākus riskus, 

piemēram, kļūdaina 

iecirkņa piesaiste, 

paziņojuma 

nesaņemšana par 

vēlēšanu iecirkni, 

neskaidrības par 

vēlēšanu iecirkņa 

atrašanās vietu, 

neatbilstoša adrese 

vēlētāju sarakstā, 

vēlētāju saraksta 

kļūdaina 

sagatavošana 

vēlēšanu dienai 

u.c., kas var 

apdraudēt vēlēšanu 

tiesību īstenošanu.  

Lai novērstu risku, 

ka Rīgas pilsētas 

būvvaldes iniciēta 

adrešu sakārtošana 

liedz īstenot 

vēlēšanu tiesības 

Rīgas vēlētājiem, 

lūdzu neveikt 

adrešu maiņu no 5. 

marta līdz 3. 

jūnijam. 

56 

0100 025 0110 002, 

0100 025 0110 

Hospitāļu 

iela 36 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka abas ēkas ir 

saistītas vienotā 

zemes īpašumā ar 

vienotu 

inženierkomunikāci

ju tīklu. Norāda, ka 

abas ēkas ir 

funkcionāli 

saistītas, tām ir 

vajadzīga viena 

adrese. Pagalma 

Būvvalde paskaidro, ka ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 025 0110 001 (dzīvojamā māja) 

un ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 025 0110 002 

(dzīvojamā māja) ir adrese Hospitāļu iela 36, Rīga, 

kas ir pretrunā Adresācijas noteikumu 8.1. 

apakšpunktam, kas nosaka, ka administratīvajā 

teritorijā adreses nedrīkst atkārtoties. Lai novērstu 

adrešu atkārtošanos ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 025 0110 002 (dzīvojamā māja) plānots 

mainīt adresi uz Hospitāļu iela 36A, Rīga. 

Būvvalde skaidro, ka nepastāv adresācija, ievērojot 

kādus īpaši iedibinātus literus vai citus simbolus. 

Katrai adresei, kas ir tiesiski izveidota, ir jābūt 

reģistrētai Valsts adrešu reģistrā, pretējā gadījumā 
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daļā esošo ēku var 

izmantot tikai ar 

pieeju caur ielas 

pusē esošo ēku. 

Adrese Hospitāļu 

iela 36 gan ielas, 

gan pagalma mājai 

nesagādā problēmas 

ne iedzīvotājiem, ne 

pasta sūtītājiem, ne 

apsaimniekotājiem. 

Norāda, ka 

2003./2004.gadā 

īpašuma adrese tika 

nomainīta no liters 

1 un 2 uz šobrīd 

esošo Nr. 36 abām 

ēkām. 

Respondents 

norāda, ka kopš 

abām ēkām ir 

vienota adrese, nav 

bijuši gadījumi, kad 

sūtījumi 

nesasniegtu 

adresātu vai to 

nespētu atrast kādi 

dienesti, kas 

notiktu, ja 

nomainītu adresi 

pagalma ēkai, kura 

nav redzama no 

ielas.  

Respondents 

atsaucas uz 

Adresācijas 

noteikumu 

8.2. apakšpunktu. 

Abas ēkas atrodas 

uz zemes, kuras 

domājamās daļas 

pieder katra 

dzīvokļa īpašuma 

īpašniekiem. Pēc 

adrešu maiņas būtu 

jānodala katrai ēkai 

piegulošās zemes 

platība, bet to nav 

iespējams izdarīt, jo 

zemes platība ir par 

mazu. Būs 

jāpārslēdz līgumi ar 

pakalpojumu 

sniedzējiem, 

jāgatavo jauna 

inventarizācijas 

lieta un visi 

īpašuma tiesību 

apliecinošie 

dokumenti. 

šāda adrese nepastāv. Sarunu valodā lietots vārds 

“liters” neattiecās uz adresāciju, jo arī šī vārda 

saturiskā un jēdzieniskā slodze nav definēta un nav 

izprotams, ko persona, lietojot šo vārdu, ir gribējusi 

pateikt. Vēsturiski, pamatojoties uz vienotu praksi 

un tradīcijām, ēku uzskaitei to inventarizācijas 

vajadzībām atsevišķās vietās ir lietots literu 

iedalījums, kas savā būtībā vienkārši uzskaita 

īpašuma sastāvā esošo ēku skaitu ne adresāciju. 

Rīgā nekad nav bijusi adrese Hospitāļu 36 liters 1 

un liters 2. Literi nav adrešu korpusu numuri, taču 

publiskās apspriešanas mērķis ir dot iespēju 

personai izteikties, kāda adrešu veidošana ar 

burtiem vai korpusu numuriem personai ir 

vēlamāka. 

Papildus Būvvalde paskaidro, ka ēkas adreses 

maiņa neietekmē nekustamā īpašuma sastāvu un 

veidu. Tāpat jānorāda, ka uz vienas zemes vienības 

ir iespējams neierobežots skaits ēku, kur katrai ēkai 

būtu sava unikālā adrese.  

Attiecībā par respondenta sniegto argumentu, ka 

abām ēkām ir vienots inženierkomunikāciju tīkls, 

Būvvalde paskaidro, ka ēku saistība ar 

komunikācijām nav uzskatāma par ēku funkcionālo 

saistību, kas minēta Adresācijas noteikumu 8.2. 

apakšpunktā un 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.  

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. 

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 adrešu numuru papildināšana 

ar burtiem nerada apjukumu pastniekos, jo 

pastnieki apvidū orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām, līdz ar to jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie ēkas 

tiek piestiprināta numurzīme, jo vieglāk apvidū ir 

orientēties pastniekiem, kaimiņiem u.c 

Būvvalde norāda, ka par adrešu maiņu informē 
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Valsts zemes dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija no Valsts 

adrešu reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski 

tiek nodota Kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī 

visām iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības 

līgums ar Valsts zemes dienestu. Papildus Būvvalde 

norāda, ka informācija par mainītajām adresēm tiek 

paziņota arī Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 

pastam u.c iestādēm  

(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_s

araksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ). 

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. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 

69 
0100 026 0101 001  

0100 026 0101 003, 

Mēness 

iela 20 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Ēkas 

atrodas desmit 

metru attālumā un 

abas ir redzamas no 

Mēness ielas. Ēku 

numerācijas 

sadalījums 

apgrūtinās 

remontdarbus un 

apsaimniekošanu, 

kā arī dažādu 

pakalpojumu 

sniedzēju darbu. 

Neviens īpašnieks 

vai īrnieks līdz šim 

nav sūdzējies par 

ēku numerāciju. 

Īpašnieki cer uz 

tradīciju 

saglabāšanu, kas 

sevī ietver arī ēku 

numerāciju. 

Lūdzam atstāt abām 

ēkām vienu adresi 

Mēness iela 20, 

Rīga.  

Nekustamajā īpašumā Mēness ielā 20, Rīgā atrodas 

divas ēkas ar vienu adresi, attiecīgi ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 026 0101 001 (dzīvojamā māja) 

un ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 026 0101 003 

(dzīvojamā māja). Būvvalde informē, ka ēku 

pašreizējā adresācija neatbilst Adresācijas 

noteikumu 8.2. apakšpunktam, kurš nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adrese nevar atkārtoties, 

tāpēc atbilstoši šo noteikumu 9. punktam 

pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai 

institūcijai, bez personas piekrišanas, izvērtējot 

konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja 

adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un 

mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta 

formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos 

noteikumos minētajām prasībām. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 

70 

0100 026 0234 001, 

0100 026 0234 008, 

0100 026 0234 007, 

0100 026 0234 005, 

0100 026 0234 004 

Miera iela 

60 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Sniegts 

priekšlikums ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

026 0234 001 atstāt 

adresi Miera iela 

60, Rīga, ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 

Būvvalde ņems vērā respondenta viedokli un ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 026 0234 001 tiks 

saglabāta adrese Miera iela 60, Rīga, ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 01000260234008 tiks mainīta 

adrese no Miera iela 60, Rīga uz adresi Miera iela 

60A, Rīga, ēkai ar kadastra apzīmējumu 

01000260234007 tiks mainīta adrese no Miera iela 

60, Rīga uz adresi Miera iela 60B,Rīga, ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 01000260234005 tiks mainīta 

adrese no Miera iela 60, Rīga uz adresi Miera iela 

60C, Rīga, ēkai ar kadastra apzīmējumu 



26 

01000260234008 

piešķirt adresi 

Miera iela 60A, 

Rīga, ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 

01000260234007 

piešķirt adresi 

Miera iela 60B, 

Rīga, ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 

01000260234005 

piešķirt adresi 

Miera iela 60C, 

Rīga un ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 

01000260234004 

piešķirt adresi 

Miera iela 60D, 

Rīga. 

01000260234004 tiks mainīta adrese no Miera iela 

60, Rīga uz adresi Miera iela 60D, Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā. 

71 
0100 025 0109 001, 

0100 025 0109 002 

Ieroču iela 

2 

Informējam, ka 

nepiekrītam 

adresācijas maiņai 

ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

025 0109 001 no 

Ieroču iela 2, Rīga 

uz Hospitāļu iela 

38A, Rīga, jo 

saskaņā ar 2015. 

gada 8. decembra 

MK noteikumu 

Nr. 698 

,,Adresācijas 

noteikumi” 8.2. 

punktā noteikto 

katram adresācijas 

objektam 

(funkcionāli 

saistītam objektu 

kopumam) piešķir 

vienu adresi. Mūra 

ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

025 0109 001 

būvēta 1964. gadā, 

kā arī tajā ierīkotās 

komunikācijas-

apkure, 

kanalizācija, 

elektroinstalācija 

u.c. Lūdzam sniegt 

argumentētu atbildi, 

kādā veidā tiks 

nodrošinātas 

dzīvokļu īpašnieku 

pamatvajadzības un 

īpašumtiesības, no 

kādiem līdzekļiem 

tiks segtas plānotā 

adresācijas maiņa.   

Būvvalde informē, ka ēku pašreizējā adresācija 

neatbilst Adresācijas noteikumu 8.1. apakšpunktam, 

kurš nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese 

nevar atkārtoties. Šobrīd ēkas ar kadastra 

apzīmējumiem 0100 025 0109 001 un 0100 025 

0109 002 neatbilst šiem noteikumiem, jo šo 

noteikumu 2.8. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas 

objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai 

vai publiskai darbībai paredzēta ēka. Pašlaik diviem 

patstāvīgiem adresācijas objektiem ir viena adrese – 

Ieroču iela 2, Rīga. Papildus Būvvalde paskaidro, 

ka ēkas adreses maiņa neietekmē nekustamā 

īpašuma sastāvu un veidu. Tāpat jānorāda, ka uz 

vienas zemes vienības ir iespējams neierobežots 

skaits ēku, kur katrai ēkai būtu sava unikālā adrese.  

Attiecībā par respondenta argumentu, ka abām 

ēkām ir vienots inženierkomunikāciju tīkls, 

Būvvalde skaidro, ka ēku saistība ar 

komunikācijām nav uzskatāma par ēku funkcionālo 

saistību, kas minēta Adresācijas noteikumu 8.2. 

apakšpunktā, 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. Būvvalde norāda, ka par 

adrešu maiņu informē Valsts zemes dienestu, kas 

aktualizē datus Valsts adrešu reģistrā. Savukārt, 

informācija no Valsts adrešu reģistra par aktuālajām 

adresēm elektroniski tiek nodota Kadastra 

informācijas sistēmai un Valsts vienotajai 

datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm, 

kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Valsts 

zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka 

informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota 

arī Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c 

iestādēm  ( skatīt: 

http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_sa

raksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ). Papildus 
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tam Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja 

adrese mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma 

atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, 

dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā 

un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to 

paredz speciālais normatīvais akts. 

Būvvalde 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, 

respondenta viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

72 

0100 026 0044 001, 

0100 026 0044 002 

Cēsu iela 

41 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Norāda, ka 

vēlamās adreses 

ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

026 0044 001 ir 

Cēsu iela 41 k-1 un 

ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

026 0044 002 ir 

Cēsu iela 41 k-2. 

Būvvalde informē, ka ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 026 0044 001 mainīs adresi no Cēsu iela 41, 

Rīga uz adresi Cēsu iela 41 k-1, Rīga, bet ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 026 0044 001 mainīs 

adresi no Cēsu iela 41, Rīga uz adresi Cēsu iela 41 

k-2, Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis 

ir ņemts vērā. 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

0100 026 0036 002, 

0100 026 0036 001 

Cēsu iela 

23 

Respondenti 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka ēka ir vēsturiska 

celtne kopš 

1908. gada ar adresi 

Cēsu iela 23.  

Mājas lielākā daļa 

atrodas uz Cēsu 

ielas, galvenā 

iebrauktuve no 

Cēsu ielas puses. 

Mājai ir kopīgs 

Inženierkomunikāci

ju mezgls visai 

mājai. Ēkai ir viens 

kadastra numurs. 

Mājai ir L forma, 

ēkas 1-15 dzīvokļi 

atrodas kāpņu telpā 

ar izeju uz Mēness 

ielu, bet pārējiem 

dzīvokļiem ieeja ir 

no Cēsu ielas. 

Faktiski kāpņu 

telpas ir savienotas 

ar vienu lifta šahtu 

un Mēness ielas 

kāpņu telpas 

iedzīvotāji regulāri 

izmanto Cēsu ielas 

ieeju. 

Dzīvokļu 

numerācija ir 

Atbilstoši aktuālajiem Kadastra informācijas 

sistēmas datiem joprojām ir divas dzīvojamās ēkas 

ar kadastra apzīmējumiem 0100 026 0036 002 un 

0100 026 0036 001. Atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 2.8. apakšpunktam, katra dzīvošanai 

paredzēta ēka ir adresācijas objekts, bet Adresācijas 

noteikumu 8.1. apakšpunkts paredz, ka 

administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst 

atkārtoties, līdz ar to ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 026 0036 001 tiks saglabāta adrese Cēsu iela 

23, Rīga, bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 026 

0036 002 tiks mainīta adrese no Cēsu iela 23, Rīga 

uz adresi Mēness iela 23, Rīga. 

Gadījumā, ja Valsts zemes dienests veiks datu 

aktualizāciju, kuras rezultātā tiks izveidota tikai 

viena māja, tad Būvvalde likvidēs adresi Mēness 

iela 23, Rīga. 

Attiecībā par respondentu sniegto argumentu, ka 

abām ēkām ir vienots inženierkomunikāciju tīkls, 

Būvvalde paskaidro, ka ēku saistība ar 

komunikācijām nav uzskatāma par ēku funkcionālo 

saistību, kas minēta Adresācijas noteikumu 8.2. 

apakšpunktā un 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. 

Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese 

mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma 

atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, 

82 

83 

84 

85 

86 

87 
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vienota visai mājai. 

Līdz 2000. gadam 

mājai ir bijis 

vienots kadastra 

numurs. 

24.02.2017. Valsts 

zemes dienestam 

nosūtīts iesniegums 

ar lūgumu skaidrot 

divu kadastra 

numuru 

piešķiršanas 

pamatojumu, bet 

oficiāla atbilde vēl 

nav saņemta, 

telefoniski ir 

minēts, ka apstākļi 

ir neskaidri un 

sadalīšana nav 

bijusi pamatota.  

Būs nepieciešamas 

zemesgrāmatas 

izmaiņas, 

uzņēmuma 

juridiskās adreses 

izmaksas. 

dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā 

un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to 

paredz speciālais normatīvais akts. 

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. 

Būvvalde norāda, ka komersantiem Uzņēmumu 

reģistrā 

adreses nomaiņa ir jāveic pašiem, taču 

valsts nodeva – ja adrese reģistrā tiek 

mainīta, atsaucoties uz Būvvaldes 

lēmumu, nav jāmaksā. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots.    

88 

0100 025 0020 005 

Krišjāņa 

Valdemāra 

iela 163 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta, ja garāžām 

ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

025 0020 005 tiek 

piešķirta jauna 

adrese Skanstes 

ielā, piemēram 

Skanstes iela 43A. 

Piebraukšana pie 

garāžām ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

025 0020 005 reāli 

tiek veikta no 

Skanstes ielas pa 

zemes gabalu ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

025 2026 un zemes 

gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

025 0020. 

Respondents ir 

noslēdzis zemes 

piespiedu nomas 

līgumu par daļas no 

zemes gabala 

izmantošanu skolas 

ēkas un garāžu 

ekspluatācijai. 

Piebraukšanas ceļš 

garāžām ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

025 0020 005 no 

Krišjāņa Valdemāra 

ielas ir cauri diviem 

Ņemot vērā respondentu sniegto informāciju par 

piekļuvi pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 025 

0020 005 (garāža), tai tiks mainīta adrese no 

Krišjāņa Valdemāra iela 163, Rīga uz adresi 

Skanstes iela 43A, Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis 

ir ņemts vērā. 

89 
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zemesgabaliem, 

kuriem 

piebraucamais ceļš 

nav noteikts kā 

servitūts. 

Garāžas ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

025 0020 005, 

skolas ēka ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

025 2026 001 un 

zemes gabals ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

025 2026 ir valsts 

īpašums, kas ir 

daļēji iežogots 

(žogs nav no 

Skanstes ielas 

puses) un šos 

nekustamos 

īpašumus 

respondents 

izmanto kā vienotu 

nekustamo īpašumu 

kompleksu ar 

piekļuvi no 

Skanstes ielas. 

90 
0100 026 2011 001, 

0100 026 2011 002 

Cēsu iela 

17 

Respondents lūdz 

ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

026 2011 001 

saglabāt adresi 

Cēsu iela 17, bet 

ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

026 2011 002 

mainīt adresi uz 

Cēsu iela 17A. 

Būvvalde ņems vērā respondenta viedokli un ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 026 2011 001 

saglabās adresi Cēsu iela 17, Rīga bet ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 026 2011 002 mainīs 

adresi uz Cēsu iela 17A, Rīga 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā. 

91 
0100 026 0100 001, 

0100 026 0100 002 

Mēness 

iela 18 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Lūdz ēkai 

ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

026 0100 001 

saglabāt adresi 

Mēness iela 18, bet 

ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

026 0100 002 

mainīt adresi uz 

Mēness iela 18A. 

Būvvalde ņems vērā respondenta viedokli un ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 026 0100 001 

saglabās adresi Mēness iela 18, Rīga, bet ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 026 0100 002 mainīs 

adresi uz Mēness iela 18A, Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vēra. 

92 

0100 026 2015, 

0100 026 2015 001, 

0100 026 2015 002, 

0100 026 2015 003, 

0100 026 2015 004  

Cēsu iela 3 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka līdz šim četras 

mājas bija sadalītas 

literos. Tā kā katrai 

mājai ir sava 

bilance, lai SIA 

“Namu 

pārvaldnieks” 

Būvvalde skaidro, ka nepastāv adresācija, ievērojot 

kādus īpaši iedibinātus literus vai citus simbolus. 

Katrai adresei, kas ir tiesiski izveidota, ir jābūt 

reģistrētai Valsts adrešu reģistrā, pretējā gadījumā 

šāda adrese nepastāv. Sarunu valodā lietots vārds 

“liters” neattiecās uz adresāciju, jo arī šī vārda 

saturiskā un jēdzieniskā slodze nav definēta. 

Vēsturiski, pamatojoties uz vienotu praksi un 

tradīcijām, ēku uzskaitei to inventarizācijas 

vajadzībām atsevišķās vietās ir lietots literu 
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nejauktu mājas, 

respondents lūdz 

saglabāt iepriekš 

minētās adreses. 

Litera vietā 

respondents ļauj 

lietot korpusus, bet 

lūdz saglabāt 

attiecīgo 

numerāciju – liters 

1, 2, 3, 4. 

iedalījums, kas savā būtībā vienkārši uzskaita 

īpašuma sastāvā esošo ēku skaitu ne adresāciju. 

Rīgā nekad nav bijusi adrese Cēsu 3 liters 1,  liters 

2, liters 3 un liters 4. Literi nav adrešu korpusu 

numuri, taču publiskās apspriešanas mērķis ir dot 

iespēju personai izteikties, kāda adrešu veidošana ar 

burtiem vai korpusu numuriem personai ir 

vēlamāka. 

Tā kā Būvvalde ir saņēmusi aptaujas anketas tikai 

no ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 026 2015 002 

dzīvokļa īpašniekiem un uz publisko apspriešanu 

netika piedāvāta adrešu maiņa ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 026 2015 001 un tajā esošo 

dzīvokļu īpašnieki nav izteikuši lūgumu mainīt ēkas 

adresi, tad Būvvalde respondentu viedokli ņems 

vērā daļēji. Proti, ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

026 2015 001 tiks saglabāta adrese Cēsu iela 3, 

Rīga, ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 026 2015 

002 mainīs adresi no Cēsu iela 3, Rīga uz adresi 

Cēsu iela 3 k-2, Rīga, ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 026 2015 003 mainīs adresi no Cēsu iela 3, 

Rīga uz adresi Cēsu iela 3 k-3, Rīga un ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 026 2015 004 mainīs 

adresi no Cēsu iela 3, Rīga uz adresi Cēsu iela 3 k-

4, Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis 

ir ņemts vērā daļēji. 

93 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Aicina 

numerācijā 

izmantot korpusus – 

1mājai dot korpuss 

1, 2.mājai dot 

korpuss 2 utt. 

94 

95 
0100 024 0337 002, 

0100 024 0337   

Skanstes 

iela 9 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana ir 

no Mālpils ielas.  

1.Esošajā adresē 

atrodas viesnīca 

"Skanste", kas 

nepārprotami ir 

saistīta ar Skanstes 

ielu. 

2. Viesnīcas un 

izglītības 

konsultatīvā centra 

marketingā ir 

ieguldīti ievērojami 

līdzekļi.  

3. Zemes gabala 

apsaimniekošana 

sākās vēl 

1995. gadā, kad 

viss rajons tiešām 

bija degradēts.  

4. Ēkas būvniecība 

sākās 2002. gadā. 

Praktiski adrese 

Skanstes iela 9 ir 

bijusi visu laiku.  

5. Neadekvāti 

lielais NĪN, kas tiek 

maksāts arī dod 

likumīgu un morālu 

pamatu, tomēr 

nemainīt adresi uz 

Mālpils ielu, bet 

saglabāt Skanstes 

Būvvalde paskaidro, ka, atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 19. Punktam, zemes vienībai un ēkai 

piešķir adresi, ņemot vērā tuvāko ielu. Konkrētajā 

gadījumā tuvākā iela ir Mālpils iela, kā norāda arī 

pats respondents, turklāt ēkas fasāde pieguļ pie 

Mālpils ielas. Adresācijas noteikumu 

17.1. apakšpunkts nosaka, ka zemes vienību un ēku 

numurus ielās piešķir no ielas sākuma augošā 

secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz 

nomali, ielas kreisajā pusē piešķirot nepāra 

numurus, labajā pusē – pāra numurus, līdz ar to 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 024 0337 002 un 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 024 

0337 ir maināma adrese no Skanstes iela 9, Rīga uz 

adresi Mālpils iela 7, Rīga. 

Būvvalde paskaidro, ka ēka atrodas Skanstes 

apkaimē, taču adrese ar piesaisti Skanstes ielai 

patiesībā sniedz pretrunīgu informāciju, jo minētā 

ēka neatrodas Skanstes ielā, bet gan citā ielā 

aptuveni 150 m attālumā no Skanstes ielas. Šajā 

gadījumā adrešu maiņa uzlabos spēju orientēties 

gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tās viesiem. 

Būvvalde paskaidro, ka respondenta sniegtais 

arguments par nekustamā īpašuma nodokļa apjomu, 

kā rezultātā nav jāveic adreses maiņa, nav saistāms 

ar tiesisko regulējumu saistībā ar adresāciju. 

 Papildus Būvvalde norāda, ka  Būvvaldes 

Vietvārdu un pilsētvides objektu nosaukumu 

piešķiršanas komisijā nākamajā sēdē skatīs 

jautājumu par Mālpils ielas pārdēvēšanu par Bravo 

ielu, pēc kuras informēs respondentu.  

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 
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iela 9.  

6. Ja tomēr adrešu 

maiņa piespiedu 

kārtā notiek, tad ir 

priekšlikums mainīt 

Mālpils ielas 

nosaukumu uz 

"Bravo ielu" - šāds 

ielas nosaukums 

izcili integrēsies 

apkaimē, ņemot 

vērā, ka uz šīs ielas 

atrodas Elektrum 

sporta centrs, Arēna 

Rīga. Mālpils ielas 

nosaukuma maiņa 

uz "Bravo ielu" būs 

arī izcils apkaimes 

mārketinga brends, 

kas neapšaubāmi 

iegūs starptautisku 

atpazīstamību. 

96 0100 026 0037 003 
Mēness 

iela 21 k-1 

Norāda, ka šobrīd 

pastāv problēma 

nezinošam 

cilvēkam atrast 

māju un piebraukt 

pie tās. Parasti 

taksometram un 

ātrajai palīdzībai 

vai ikvienam, kas 

pirmoreiz brauc, ir 

jāizstāsta, kā 

piebraukt un atrast. 

Nams ir uzbūvēts ar 

mugurpusi pret 

Mēness ielu un visa 

komunikācija, t.sk. 

komunālie 

pakalpojumi,  

notiek uz Cēsu ielu. 

Mēness iela ir 

vienvirziena iela, 

parasti atrodot 21. 

namu, rodas 

jautājums, kur tad 

atrodas 21 k-1, tikai 

zinātāji zina, ka 

piebraukšana no 

Mēness ielas ir 

starp Nr. 15 un 19, 

visbiežāk 

iebrauktuvei 

pabrauc garām, 

atgriezties 

vienvirziena ielā 

nav iespējams, līdz 

ar to ir jāmet aplis 

apkārt Lielajiem 

kapiem.  

Respondents 

norāda, ka nomainīt 

esošo adresi uz citu 

Būvvalde paskaidro, ka publiskajā apspriešanā 

nepiedāvāja ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 026 

0037 003 mainīt adresi. 

Būvvalde piekrīt, ka ēkas atrašanās iekšpagalmos 

starp Cēsu ielu un Mēness ielu apgrūtina tās 

atrašanu.  

Būvvaldes ieskatā piebraukšana ir iespējama gan no 

Mēness ielas, gan no Cēsu ielas, līdz ar to arī 

adreses piesaiste ēkai ir iespējama no abām ielām. 

Tā kā ēkā atrodas 59 dzīvokļi, bet tikai viena 

dzīvokļa īpašnieks ir izteicis priekšlikumu mainīt 

adresi ēkai, turklāt publiskajā apspriešanā ēkas 

adreses maiņa netika piedāvāta, līdz ar to 

īpašniekiem nebija nepieciešamība izteikt savu 

viedokli par plānoto adrešu maiņu, tad  

Būvvaldes ieskatā adreses maiņa nav lietderīga. 

Būvvalde norāda, ka gadījumā, ja vēl īpašnieki 

izteiks priekšlikumu mainīt attiecīgajai ēkai adresi, 

tad Būvvalde atkārtoti izvērtēs adreses maiņas 

nepieciešamību. 

Respondenta viedoklis ir vērā ņemams, taču adrešu 

maiņa netiks veikta. 
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numuru Mēness ielā 

neatrisinās situāciju 

un būs muļķīgāks 

risinājums par 

adreses nomaiņu uz 

Cēsu ielu. 

97 Nav norādīts 
Sporta iela 

18 

Respondents lūdz 

sniegt informāciju 

pēc kādiem 

kritērijiem 

Būvvalde ir 

izvēlējusies 

adresācijas 

objektus. 

Būvvalde norāda, ka Adresācijas noteikumu 2.8. 

apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir 

dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai 

publiskai darbībai paredzēta ēka. Vērtējot 

adresācijas objekta funkcijas, tiek izvērtēti 

adresācijas objekti, kuros tiek veikta atsevišķa 

saimnieciskā darbība, tādējādi piešķirot katram 

adresācijas objektam savu adresi. Savukārt ēkām, 

kuras ir funkcionāli saistītas (šķūnis, nojume u.c.) 

un nevar pastāvēt bez iepriekš minētajām ēkām, 

atsevišķa adrese netiek piešķirta – saglabājot 

funkcionāli saistītās ēkas adresi.  

Adresācijas noteikumu 8.1. apakšpunkts nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst 

atkārtoties. Adresācijas noteikumu 19. punkts 

paredz 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. Tuvākā iela, no kuras 

var piekļūt pie adresācijas objektiem konkrētajā 

gadījumā ir Lapeņu iela. 

Būvvalde aicina respondentu precīzāk izteikt 

viedokli par vēlamajām adresēm un ēku 

funkcionālo saistību. 

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 

98 

0100 018 0050, 

0100 018 0050 001, 

0100 018 0050 002, 

0100 018 0050 003, 

0100 018 0050 016, 

0100 018 0050 017, 

0100 018 0050 025, 

0100 018 0050 026 

Skolas iela 

18 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piekļūšana tiek 

organizēta no 

Sporta ielas. 

Saskaņā ar 

Adresācijas 

noteikumu 

2.8. apakšpunktu 

ēkas ir funkcionāli 

saistīts objektu 

kopums. Ēkas ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

0100 018 0050 001, 

0100 018 0050 002, 

0100 018 0050 003 

ir savstarpēji 

funkcionāli 

saistītas, jo 

īpašnieka darbinieki 

un personāls pa šīm 

ēkām pārvietojas pa 

iekšējiem 

gaiteņiem, kas 

sasaista visas ēkas, 

uz šīm ēkām ir 

kopējas vienas 

labierīcības. 

Savukārt ēkas ar 

kadastra 

Būvvalde paskaidro, ka vienīgā piebraukšana pie 

nekustamā īpašuma ir no Lapeņu ielas nevis no 

Sporta ielas kā to norāda respondents. Līdz ar to 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 19. Punktam, 

adresācijas objektiem adreses piešķir saistībā ar 

tuvāko ielu, kas konkrētajā gadījumā ir Lapeņu iela 

nevis Sporta iela. 

Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem, 

ēkām ar kadastra apzīmējumiem 0100 018 0050 

001, 0100 018 0050 002, 0100 018 0050 003 

galvenais lietošanas veids ir biroju ēkas, līdz ar to, 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 

2.8. apakšpunktam, administratīvai darbībai 

paredzētas ēkas ir adresācijas objekts un katrai ēkai 

ir piešķirama sava unikālā adrese – attiecīgi Lapeņu 

iela 5, Rīga, Lapeņu iela 7, Rīga un Lapeņu iela 9, 

Rīga. Savukārt, ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

018 0050 025, atbilstoši Kadastra informācijas 

sistēmas datiem, galvenais lietošanas veids ir 

rūpnieciskās ražošanas ēkas, kurām arī, atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 2.8. apakšpunktam, ir 

piešķirama sava unikālā adrese – Lapeņu iela 11, 

Rīga. 

Attiecībā uz īpašumā esošajām ēkām ar kadastra 

apzīmējumu 0100 018 0050 016 (caurlaides ēka), 

0100 018 0050 026 (šķūnis), 0100 018 0050 053 

(nojume), 0100 018 0050 017 (noliktava) ir 

uzskatāmas par funkcionāli saistītām ēkām 

(palīgēkas), kurām atbilstoši Adresācijas noteikumu 

12. punktam ir piešķirama adrese Lapeņu iela 5, 

Rīga. 

Attiecībā par respondenta sniegto argumentu, ka 
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apzīmējumiem 

0100 018 0050 016, 

0100 018 0050 017, 

0100 018 0050 025, 

0100 018 0050 026 

ir funkcionāli 

saistītas ar ēkām ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

0100 018 0050 001, 

0100 018 0050 002, 

0100 018 0050 003. 

Šīs funkcionāli 

saistītās ēkas pilda 

katra savu konkrētu 

funkciju, papildinot 

un nodrošinot 

atsevišķas ēku 

(0100 018 0050 

001, 0100 018 0050 

002, 0100 018 0050 

003) funkcijas, 

piemēram, 

noliktava, 

galdniecība. 

Visām ēkām ir 

kopējas 

komunikācijas, 

kopēji ārējie un 

iekšējie 

inženiertīkli. 

Kopumā zeme un 

visas ēkas tiek 

izmantotas kā 

kopējs vienots 

uzņēmuma 

komplekss – 

funkcionāli saistīts 

objektu kopums. 

 

ēkām ir vienots inženierkomunikāciju tīkls, 

Būvvalde paskaidro, ka ēku saistība ar 

komunikācijām nav uzskatāma par ēku funkcionālo 

saistību, kas minēta Adresācijas noteikumu 8.2. 

apakšpunktā un 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. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 

 

  

99 0100 024 2013 001 
Skanstes 

iela 33 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Respondenta viena 

no pamatdarbības 

nozarēm ir sava vai 

nomāta nekustamā 

īpašuma izīrēšana 

un pārvaldīšana, kā 

rezultātā 

respondents jau 

aptuveni 10 gadus 

iznomā īrniekiem, 

kas nodarbojas ar 

automašīnu 

tirdzniecību un 

apkopi. Pašreizējā 

situācijā daļa no 

piederošā 

nekustamā īpašuma 

Skanstes ielā 33, 

kurš sastāv no 

divām savstarpēji 

Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem, 

ēku ar kadastra apzīmējumiem 0100 024 2013 002 

(autocentrs) un 0100 024 2013 001 (autocentra 

mazgātuves un diagnostikas korpuss) galvenais 

lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas ēkas 

(būvju klasifikatora kods 1251). 

Atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu 

Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” 

pielikumam, rūpnieciskās ražošanas ēkas ir 

apjumtas ēkas (telpu grupas), kas tiek izmantotas 

rūpnieciskai ražošanai, piemēram, fabrikas, 

rūpnīcas, darbnīcas, kautuves, alus brūži, auto 

mazgātavas u.tml., taču pēc fakta vienā ēkā tiek 

veikta jaunu automašīnu tirdzniecība, bet otrā ēkā – 

lietotu automašīnu tirdzniecība un automašīnu 

apkopes pakalpojumu sniegšana.  

Adresācijas noteikumu 2.8. apakšpunkts nosaka, ka 

saimnieciskajai darbībai paredzēta ēka ir 

adresācijas objekts. Līdz ar to katrai ēkai ir 

piešķirama sava unikāla adrese, jo tajās notiek 

saimnieciska darbība. Vienā ēkā ir iespējams veikt 

saimniecisko darbību vai komercdarbību neatkarīgi 

no otras ēkas pastāvēšanas, kā arī tirdzniecības 
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saistītām būvēm 

(kadastra 

apzīmējums 

01000242013001 

un 

01000242013002) 

tiek iznomāts. Ēkā 

ir ierīkota 

autocentra 

mazgātuve un 

diagnostikas 

korpuss, kas ir tieši 

saistīts ar blakus 

ēkā (ar kadastra 

apzīmējumu 

01000242013002) 

esošo autosalonu. 

Ēkas adreses maiņa 

apgrūtinātu 

komercdarbības 

veikšanu, ikdienas 

darbību, nodalot 

atsevišķās adresēs 

savstarpēji saistītas 

ēkas, kas 

nepieciešamas 

automašīnu 

apkopes 

pakalpojuma 

sniegšanai. Ēkas 

adreses maiņas 

gadījumā nāktos 

veidot jaunu 

struktūrvienību, 

kārtot dažādu ar 

specifisko 

komercdarbības 

veikšanu saistītu 

atļauju saņemšanu, 

jo rastos situācija, 

kad izdotās atļaujas 

darbojas tikai 

Skanstes ielā 33. 

Respondents īsti 

neredz pamatojumu 

konkrētās ēkas 

adreses maiņai, jo 

abas iepriekš 

pieminētās ēkas 

atrodas uz viena 

zemes gabala ar 

kadastra numuru 

01000242013, 

kuram piešķirtā 

adrese arī ir 

Skanstes iela 33. Ja 

abas uz zemes 

gabala atrodošās 

ēkas ir savstarpēji 

saistītas viena veida 

komercdarbības 

veikšanas 

nodrošināšanai, 

funkcijas realizēšanai nepastāv priekšnosacījums 

par abu ēku funkcionālo saistību, jo preces 

realizācija ir saistīta vienīgi ar tās nodošanu 

funkcionāli saistītā objektā tā tirdzniecībai vai 

realizējamās preces uzglabāšanu noliktavā, taču 

šajā gadījumā ēku funkcijas nav tā noteiktas. 

Būvvalde paskaidro, ka šajā gadījumā vienas ēkas 

funkciju realizēšanai nav nepieciešama otra ēka kā 

obligāts priekšnoteikums. Respondenta norādītā 

informācija par ēku funkcionālo saistību nav 

pamatota, jo atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. 

saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.64. 

apakšpunktam, būves, kas funkcionāli ir saistītas ar 

atļauto būvi (var teikt – galveno ēku), sauc par 

palīgēkām (piemēram, atsevišķa transportlīdzekļu 

novietne (garāža), nojume, darbnīca, pirts, 

siltumnīca, saimniecības ēka, dārza inventāra 

noliktava, malkas šķūnis u. tml.). No iepriekš 

minētā izriet, ka vienai rūpnieciskās ražošanas ēkai 

par funkcionāli saistītu nevar uzskatīt citu 

rūpnieciskās ražošanas ēku, jo ēkas funkcija – 

rūpnieciskā ražošana – ir uzskatāma par patstāvīgu 

funkciju. Turklāt, atbilstoši situācijai, ēkās netiek 

veikta rūpnieciskā ražošana – katrā ēkā tiek veikta 

saimnieciskā darbība – automašīnu tirdzniecība un 

apkope. Tāpat ir būtiski ņemt vērā apstākli, ka abās 

ēkās ir izdalītas telpu grupas, kas arī ir adresācijas 

objekti un tām ir jāpiešķir dzīvokļu adrešu numuri. 

Šajā gadījumā, pastāvot abām ēkām ar vienu adrešu 

numuru, nebūtu iespējama telpu grupu adrešu 

piešķiršana. Projektējot ēku un izdalot tajā telpu 

grupas, Būvvaldei ir pienākums veidot telpu grupu 

numerāciju vienas ēkas ietvaros kā to paredz 

Adresācijas noteikumu 2.10. apakšpunkts un 

24. punkts.  

Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem, 

ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 024 2013 001 

(autocentra mazgātuves un diagnostikas korpuss) 

izvietojas sekojošas telpu grupas – katlu telpas un 

mazgātuves un diagnostikas telpas. Savukārt, ēkā ar 

kadastra apzīmējumu 0100 024 2013 002 

(autocentrs) izvietojas sekojošas telpu grupas – 

tehniskā telpa, tirdzniecības telpas, autoservisa 

telpas un biroja telpas. Līdz ar to Būvvalde aicina 

īpašnieku izskatīt iespēju nedzīvojamajām telpu 

grupām ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 024 2013 

002 (autocentrs) piešķirt numurus, tā uzlabojot 

klientu orientēšanos ēkā, jo tajā izvietojas vairāki 

komersanti. 

Ņemot vērā augstāk minēto, Būvvalde plāno ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 024 2013 002 

(autocentrs) saglabāt adresi Skanstes iela 33, Rīga, 

bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 024 2013 

001 (autocentra mazgātuves un diagnostikas 

korpuss) plāno mainīt adresi uz Skanstes iela 35, 

Rīga. 

Respondenta viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 
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veidojot vienotu 

ēku kompleksu, 

pieder vienam un 

tam pašam 

īpašniekam, nav 

nepieciešams tās 

nodalīt, piešķirot 

atsevišķas adreses. 

Ņemot vērā iepriekš 

minēto, respondents 

lūdz sniegt 

pamatojumu ēkas 

adreses maiņas 

nepieciešamībai. 

100 

0100 025 0016 
Hospitāļu 

iela 35/37 

Respondenti 

adresācijas  maiņu 

neatbalsta. Adrešu 

maiņa no Hospitāļu 

iela 35/37 uz 

Hospitāļu iela 37 un 

Ierēdņu iela 2 nav 

iespējama, jo 

dzīvojamā māja 

Hospitāļu ielā ir 

viena funkcionāli 

nedalāma ēka ar 

kopēju sienu un ar 

kopējām 

inženierkomunikāci

jām. Adreses 

maiņas gadījumā 

ēkas daļa tiks 

atdalīta no pārējām 

Hospitāļu ielā 

esošajām 

dzīvojamajām ēkām 

un tādejādi tiks 

izjaukts vēsturiskais 

dzīvojamo māju 

komplekss. 

Respondenti 

atsaucas uz  

Adresācijas 

noteikumu 

8.2. apakšpunktu. 

Tāpat respondenti 

atsaucas uz likuma 

„Par valsts un 

pašvaldību 

dzīvojamo māju 

privatizāciju” 

1. panta 9. punktu – 

funkcionāli saistīts 

objekts ir ar 

dzīvokļa īpašumu 

funkcionāli saistītas 

palīgtelpas vai 

palīgēkas, kuru 

mērķis ir nodrošināt 

ēkas uzturēšanu un 

netraucētu 

funkcionēšanu. 

Respondenti lūdz 

Respondenti norāda uz vienu ēku ar adresi 

Hospitāļu iela 35/37, Rīga, taču atbilstoši Kadastra 

informācijas sistēma datiem, ir divas ēkas ar 

kadastra apzīmējumiem 0100 025 0016 001 

(dzīvojamā māja) un 0100 025 0016 002 

(dzīvojamā māja).  

Tā kā abas ēkas ir paredzētas dzīvošanai, tad 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 

2.8. apakšpunktam, abas ēkas ir adresācijas objekti 

un katrai ēkai ir nepieciešama sava unikālā adrese. 

Tāpat Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 8.6. apakšpunktam, adresācijas objektu 

numuros izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti 

ar arābu cipariem nevis dubultnumurus un, 

atbilstoši 8.2. apakšpunktam, katram adresācijas 

objektam piešķir vienu adreses numuru nevis divus, 

kas atdalītas ar daļsvītru un pierakstīta kā 

daļskaitlis. Līdz ar to ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 025 0016 002 (dzīvojamā māja) plānots 

mainīt adresi no Hospitāļu iela 35/37, Rīga uz 

adresi Hospitāļu iela 37, Rīga, bet ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 025 0016 001 002 (dzīvojamā 

māja) plānots mainīt adresi no Hospitāļu iela 35/37, 

Rīga uz adresi Ierēdņu iela 2, Rīga. 

Attiecībā uz respondentu norādīto informāciju par 

ēku funkcionālo saistību, Būvvalde paskaidro, ka 

atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo 

noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi” 2.64. apakšpunktam, būves, 

kas funkcionāli ir saistītas ar atļauto būvi (var teikt 

– galveno ēku), sauc par palīgēkām (piemēram, 

atsevišķa transportlīdzekļu novietne (garāža), 

nojume, darbnīca, pirts, siltumnīca, saimniecības 

ēka, dārza inventāra noliktava, malkas šķūnis 

u. tml.). No iepriekš minētā izriet, ka vienai 

dzīvojamajai mājai par funkcionāli saistītu nevar 

uzskatīt citu dzīvojamo māju, jo ēkas funkcija – 

dzīvojamā māja – ir uzskatāma par patstāvīgu 

funkciju. Iesniegumos sniegtā informācija par ēku 

funkcionālo saistību nav uzskatāma par ēku 

funkcionālo saistību, kas minēta Adresācijas 

noteikumu 8.2. apakšpunktā un 12. punktā, jo, 

vadoties no šādiem apsvērumiem, Rīgas pilsētā 

lielai daļai ēku būtu jālieto viens un tas pats ēkas 

adreses numurs. Šāda tiesību normu interpretācija 

un piemērošana nav adekvāta, jo nenodrošina 

likumdevēja iecerēto mērķu sasniegšanu, nosakot 

ēku adresācijas principus administratīvās teritorijas 

ietvaros. 

101 
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ēkai piešķirt adresi 

Hospitāļu iela 37, 

Rīga. 

Attiecībā par respondentu atsauci uz likuma „Par 

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

1. panta 9. punktu, Būvvalde paskaidro, ka attiecīgā 

likuma 1. panta 9. punkts definē, kas ir 

nedzīvojamā telpa un tas nav saistāms ar adrešu 

maiņu ēkām. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 

107 0100 025 0026 

Krišjāņa 

Valdemāra 

iela 151A 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka auto piekļuve ir 

tikai no Krišjāņa 

Valdemāra ielas. 

Adreses maiņai nav 

redzams nekāds 

ekonomisks 

pamatojums. Ar 

vecākām 

navigācijas 

iekārtām jauno 

adresi nevarēs 

atrast. 

Ņemot vērā, ka ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 

025 0181 007 izvietojumu iekšpagalmā kā rezultātā 

pie ēkas nav tiešas piekļuves no ielas, bet tikai caur 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0100 025 

0003 vai caur zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 0100 025 2036 un 0100 025 0022, tad 

Būvvalde ņems vērā respondenta viedokli un ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 025 0181 007 

saglabās adresi Krišjāņa Valdemāra iela 151A, 

Rīga, bet blakus esošajai transformatora 

apakšstacijai mainīs adresi uz  Krišjāņa Valdemāra 

iela 151B, Rīga, tā novēršot adrešu atkārtošanos. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā. 

108 0100 017 0153 
Duntes iela 

11 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Biroja 

ēkas īrē vairāki lieli 

un starptautiski 

uzņēmumi. 

Vairākiem 

nomniekiem 

pamatdarbība ir 

dažādu preču 

tirdzniecība, kam 

adrešu maiņa var 

radīt problēmas ar 

sertifikāciju. Ēkas 

nomniekiem 

radīsies papildus 

izdevumi saistībā ar 

juridisko adrešu 

norēķinu rekvizītu 

maiņu, jaunus 

reklāmas materiālu 

izveidošanu, 

kontaktinformācijas 

maiņu u.c. Visi ar 

adrešu maiņu 

saistītie izdevumi ir 

pieskaitāmi pie 

zaudējumiem.  

Lūdzam saglabāt 

adresi Duntes iela 

11, Rīga. 

Saskaņā ar aktuālajiem Kadastra informācijas 

sistēmas datiem 45 ēkām un 16 zemes vienībām ir 

viena adrese – Duntes iela 11, Rīga.  

Adresācijas noteikumu 8.1. apakšpunkts nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adrese nevar atkārtoties. 

Šobrīd ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 017 0153 

001 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 

017 0153 ir viena no ēkām, kurai adrese atkārtojas. 

 Normatīvie akti nosaka adrešu veidošanas kārtību, 

lai iespējami ātri un viennozīmīgi valsts teritorijā 

varētu identificēt adresācijas objektu apvidū. 

Būvvalde nevar ņemt vērā respondenta lūgumu 

nemainīt adresi, jo tad faktiski Būvvalde izdotu 

prettiesisku administratīvo aktu, jo adrese neatbilstu 

Adresācijas noteikumu prasībām (Adresācijas 

noteikumu 8.1. apakšpunkts). Būvvalde nav tiesīga 

izdot administratīvo aktu, kura saturs neatbilst 

normatīvo aktu prasībām. Lai novērstu adrešu 

atkārtošanos zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu0100 017 0153 un ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 017 0153 001 (biroju ēka) tiks 

mainīta adrese no Duntes iela 11, Rīga uz Duntes 

iela 3, Rīga. 

Adresācijas noteikumu 32. punkts nosaka, ja adrese 

mainīta, kā arī, ja precizēta pieraksta forma 

atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, 

dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā 

un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to 

paredz speciālais normatīvais akts. Būvvalde 

norāda, ka par adrešu maiņu informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts adrešu reģistrā. 

Savukārt, informācija no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota 

Kadastra informācijas sistēmai un Valsts vienotajai 

datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm, 

kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Valsts 

zemes dienestu. Papildus Būvvalde norāda, ka 

informācija par mainītajām adresēm tiek paziņota 

arī Latvenergo, Lattelecom, Latvijas pastam u.c 

iestādēm  (Skatīt: 
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http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_sa

raksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf ). 

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, respondentu viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 

109 0100 018 2024 002 
Duntes iela 

11 

Respondents lūdz 

paskaidrot 

transporta 

izbraukšanas 

iespējas no īpašuma 

ar kadastra numuru 

0100 118 2024 002 

uz Laktas ielu, 

izbraucot uz 

maģistrālo Duntes 

ielu. Kā arī tiek 

lūgts atstāt 

īpašumam piesaisti 

Duntes ielai, 

izvērtējot iespēju 

mainīt adresi uz 

Duntes iela 7B, 

pamatojoties uz to, 

ka īpašuma fasāde 

vērsta uz Duntes 

ielu un robežojas ar 

īpašuma servitūtu. 

Attiecībā uz respondenta jautājumu par transporta 

izbraukšanas iespēju uz Laktas ielu,  Būvvalde 

paskaidro, ka adreses maiņa neietekmē piekļuvi pie 

adresācijas objekta. Proti, kāda bija piekļuve pie 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 018 

2024 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 018 

2024 002 pirms adrešu maiņas, tāda pati piekļuve 

būs arī pēc adrešu maiņas, kā arī spēkā būs 

noslēgtie ceļa servitūta līgumi. 

  Tā kā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 

018 2024 un ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 018 

2024 002 nepieguļ tieši ne pie Laktas  ielas, ne pie 

Duntes ielas, tad secināms, ka piekļūt pie 

adresācijas objektiem iespējams tikai šķērsojot 

citām personām piederošas zemes vienības. 

Respondenta pievienotais zemes robežu plāns 

apliecina, ka uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  0100 018 2024 ir noteikts ceļa 

servitūts, ko apliecina arī Rīgas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 20838 ieraksts. 

Savukārt, pievienotais zemes robežu noteikšanas 

akts attiecas uz citu zemes vienību un nav 

iespējams viennozīmīgi identificēt ne pēc 

attēlotajām ēkām, ne pēc zemes vienības robežām 

(konfigurācijas) par kādu zemes vienību ir 

iesniegtais dokuments. 

Lai gan respondents nav uzrādījis dokumentus, kas 

viennozīmīgi norādītu, ka ir noslēgti ceļu servitūta 

līgumi ar blakus esošo zemes vienību īpašniekiem, 

jo nav nodrošināta tieša piekļuve ne pie Duntes 

ielas, ne pie Laktas ielas, tad Būvvalde ņems vērā 

Respondenta lūgumu, ka tam labvēlīgāka būs 

adreses piesaiste no Duntes ielas, un zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 018 2024 un ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 018 2024 002 tiks 

mainīta adrese no Duntes iela 11, Rīga uz adresi 

Duntes iela 7B, Rīga. 

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 

110 0100 025 0181 001, 

0100 025 0181 002 

un 0100 025 0181 

003  

Krišjāņa 

Valdemāra 

iela 151 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka būs 

pāradresācijas 

problēmas, kuras 

nes naudas 

zaudējumus.  

Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem ir 

nevis viena, bet gan trīs dzīvojamās mājas ar 

kadastra apzīmējumiem 0100 025 0181 001, 0100 

025 0181 002 un 0100 025 0181 003, kurām šobrīd 

ir adrese Krišjāņa Valdemāra iela 151, Rīga. 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 2.8 apakšpunktam 

dzīvošanai paredzēta ēka ir adresācijas objekts, bet 

šo noteikumu 8.1. apakšpunkts nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst 

atkārtoties. Līdz ar to secināms, ka katrai no trim 

ēkām ir vajadzīga sava unikāla adrese. 
111 

Respondents 

adreses maiņu 

neatbalsta. Neredz 
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pamatojumu mainīt 

ielas nosaukumu, jo 

mājas galvenā 

iebrauktuve ir no 

Krišjāņa Valdemāra 

ielas. Adreses 

maiņa uz Zirņu ielu, 

ģeogrāfiski 

maldinās adreses 

meklētājus, 

medicīniskās 

palīdzības 

transportu, 

taksometrus u.c. 

meklējot mājas 

atrašanās vietu no 

Zirņu ielas puses, jo 

tad piebrauc pie 

mājas aizmugurējās 

puses, kur nav 

kāpņu telpas. Lai 

atrastu kāpņutelpas 

ieejas ir jābrauc 

visai mājai apkārt 

pa šauru 

neizbraucamu ceļu 

vienai braukšanas 

joslai. Radīsies 

papildus finansiāli 

izdevumi, jākārto 

formalitātes, 

zemesgrāmatas 

pārformēšanas 

izdevumi, 

kredītsaistības ar 

iestādēm. 

Būvvalde ir secinājusi, ka netraucēta un brīva 

piekļuve pie ēkām ir no Zirņu ielas, jo zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 025 0022, uz 

kuras atrodas minētās ēkas, pieguļ pie Zirņu ielas, ir 

izbūvēta nobrauktuve uz Zirņu ielu un lai no Zirņu 

ielas piekļūtu pie visām trim mājām teritorijā ir 

uzbūvēti iekšējie ceļi. Jānorāda, ka pie ēkām nav 

tieša piekļuve no Krišjāņa Valdemāra ielas, proti, 

lai no Krišjāņa Valdemāra ielas piekļūtu pie ēkām ir 

jāšķērso citai personai piederoša zemes vienība. 

Tā kā Krišjāņa Valdemāra ielas 151, Rīgā 

iedzīvotāji ir vērsušies pēc papildus informācijas 

citās iestādēs un norāda uz zemesgrāmatas un 

Kadastra informācijas sistēmas datu savstarpēju 

neatbilstību, tad Būvvalde atzīst sniegto viedokli 

par vērā ņemamu un plānoto adresācijas maiņu 

atliek līdz brīdim, kad Būvvaldes rīcībā būs 

informācija par zemesgrāmatas un Kadastra 

informācijas sistēmas datu savstarpēju atbilstību. 

112 

Respondents 

adreses maiņu 

neatbalsta. Mājas 

galvenais 

piebraucamais ceļš 

ir no Krišjāņa 

Valdemāra ielas, 

ēka atrodas paralēli 

Krišjāņa Valdemāra 

ielai. Māja neiziet 

uz Zirņu ielu. 

Patreizējai adresei 

nav korpusu, bet 

piedāvātajai jaunai 

adresei Zirņu iela 5, 

korpuss 1, ir 

korpuss, kas sarežģī 

adresi un apgrūtina 

mājas meklēšanu 

dažādiem 

dienestiem (ātrā 

palīdzība, glābšanas 

dienesti, kurjerpasts 

utt.). Adreses 

maiņai nav loģiska 

pamatojuma un 

pozitīva ieguvuma. 
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Adreses maiņa 

piespiedu kārtā liks 

mainīt adresi 

Zemesgrāmatā, 

kredītiestādes 

līgumos un citos 

reģistros par maksu, 

kuru būs jāsedz 

Nekustamā 

Īpašuma 

īpašniekam, kas 

skar īpašnieka 

tiesības, jo 

īpašnieks ir pret 

patreizējās adreses 

maiņu un 

neizvelējas tādu 

pakalpojumu, kā 

adreses maiņa. 

Turklāt patreizējai 

nekustamā īpašuma 

adresei ir vēsturiska 

nozīme, vērtība un 

prestižs, kas tiks 

zaudēts adreses 

maiņas rezultātā. 

113 

Respondents 

adreses maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana ir 

no Krišjāņa 

Valdemāra ielas. Ja 

adresi ir jāmaina, 

tad respondents 

piedāvā Krišjāņa 

Valdemāra iela 151 

ar korpusiem 1,2, 3 

vai Krišjāņa 

Valdemāra iela 

151A, 151B, 151C. 

Radīsies laika un 

finansiālie 

zaudējumi, lai 

informētu bankas, 

komunālo 

pakalpojumu 

sniedzējus un visus 

radus un draugus. 

114 

Respondents 

adreses maiņu 

neatbalsta. Tā kā 

piebraukšana pie 

ēkām notiek no 

Krišjāņa Valdemāra 

ielas, kā arī 

galvenās ieejas ir 

no Krišjāņa 

Valdemāra ielas 

puses, tad šīm ēkām 

piešķirt adresi Zirņu 

ielā nav pamatoti.  

Ja adreses nomaiņa 

ir nepieciešama, 
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respondents 

ierosina piešķirt 

adreses: Krišjāņa 

Valdemāra iela 151 

k.2 un Krišjāņa 

Valdemāra iela 151 

k.3 

115 

Respondents 

adreses maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka pie mājas 

galvenās ieejas ved 

vienīgais 

piebraucamais ceļš 

no Krišjāņa 

Valdemāra ielas. 

Piebraucamā ceļa 

pie mājas no Zirņu 

ielas puses nav. 

116 

Respondents 

adreses maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka galvenā 

piebraukšana ēkai 

tiek organizēta caur 

regulētu Krišjāņa 

Valdemāra un 

Ierēdņu ielu 

krustojumu. 

Ēka atrodas uz 

viena kadastra 

numura ar 3 

kadastru 

apzīmējumiem, no 

kuriem 2 plānota 

adresācijas maiņa, 

tādejādi vienai ēkai 

piešķirot 3 dažādas 

adreses. Atbilstoši 

Adresācijas 

noteikumiem 

funkcionāli 

saistītam objektu 

kopumam ir 

jāpiešķir viena 

adrese, kā jau ir 

esošajā situācijā. 

Veicot adresācijas 

maiņu, būs jāveic 

arī adresācijas 

sakārtošana telpu 

grupām, tādejādi 

izveidojot 3 

atkārtojošus 

dzīvokļu numurus 

vienā ēkā. 

117 

Respondents 

adreses maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka Atbilstoši 

plānotajai adrešu 

maiņai dotajā 

kadastra numurā 



41 

01005250003, 

paredzēta adrešu 

maiņa diviem 

kadastra 

apzīmējumiem 

01000250181002 

un 

01000250181003. 

Uz dotā kadastra 

numura atrodas 

viena ēka, kurai pēc 

adrešu maiņas būs 

trīs dažādas 

adreses. Atbilstoši 

Adresācijas 

noteikumu 8.2 

punktam 

funkcionāli 

saistītam objektu 

kopumam piešķir 

vienu adresi, ko 

šajā gadījumā būtu 

jāpiemēro dotajai 

ēkai (kaut arī 

Latvijas Vēstnesī 

publicēta 

paziņojumā par 

adrešu maiņu bija 

dota atsauce uz 

dotajiem Ministru 

kabineta 

noteikumiem). 

Adresācijas maiņas 

gadījumā būs jāveic 

ieinteresēto personu 

apziņošana un 

iespējams 

dokumentu maiņa, 

kam būs jātērē savs 

personīgais laiks un 

personīgie finanšu 

līdzekļi un dotais 

attiecas uz visiem 

252 dzīvokļu 

iemītniekiem dotajā 

ēkā. 

118 

Respondents 

adreses maiņu 

neatbalsta. Krišjāņa 

Valdemāra ielas 

151 nama 

iedzīvotāji, 

nepiekrīt, ka mājas 

ielas nosaukums 

tiek pārdēvēts no 

Krišjāņa Valdemāra 

iela 151  

uz Zirņu iela 5, jo:  

1) Neredz loģisku 

izskaidrojumu, 

mainot ielas 

nosaukumu, jo 

mājas galvenā 
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iebrauktuve ir no 

Krišjāņa Valdemāra 

ielas;  

2) Adreses maiņa 

uz Zirņu ielu, 

ģeogrāfiski 

maldinātu adreses 

meklētājus. 

Piemēram, pirmās 

neatliekamās 

palīdzības 

transportu  

meklējot mājas 

atrašanās vietu, jo 

piebraucot mājai no 

Zirņu ielas puses, 

atrodamies aiz 

mājas - mājas 

aizmugures galā 

kurā pat nav ieejas 

kāpņutelpās. Lai 

atrastu kāpņutelpu 

ieejas ir jābrauc 

apkārt visai mājai 

pa šauru - praktiski  

neizbraucamu ceļu 

vienai braukšanas 

joslai. 

Mainot mājas ielas 

nosaukumu, 

iedzīvotājiem 

radīsies papildus 

finansiāli izdevumi, 

sakārtojot 

formalitātes.  

Kas segs visus šos 

izdevumus? 

Zemesgrāmatas 

pārformēšanas 

izdevums, 

kredītsaistības ar 

iestādēm (dzīvokļa 

kredīts, līgumu 

pārslēgšana). 

119 Informē, ka 211 

respondenti, kas ir 

100% no 

sastaptajiem un 

aptaujātajiem 

respondentiem, ir 

pret plānoto adreses 

maiņu 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamajai mājai 

ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

025 0181 002 un 

0100 025 0181 003 

no Krišjāņa 

Valdemāra ielas 

151, Rīga uz adresi 

Zirņu iela 5 un 

Zirņu iela 5 k-1. 

120 
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121 Respondenti 

norāda, ka pēc 

arhīva datiem māja 

celta un pēc tam 

nodota trīs daļās, 

tāpēc arī radušies 

trīs kadastra numuri 

it kā trīs korpusiem, 

bet reālajā dzīvē 

māja ir viena vesela 

ēka un tās korpusi 

nav atdalīti, kā arī 

dzīvokļu 

numerācija ir 

vienota. Vienīgais 

piebraucamais ceļš 

ir no Krišjāņa 

Valdemāra ielas. 

Piebraucamais ceļš 

no Zirņu ielas nav. 

Numerācija sākas 

no mājas gala 

(1. kāpņu telpa), 

kas ir no Krišjāņa 

Valdemāra ielas 

puses. 

Lūdz saglabāt 

adresi. Izsaka 

priekšlikumu 

izveidot mājai no 

trīs kadastra 

apzīmējumiem 

vienu kadastra 

apzīmējumu, līdz ar 

to sakārtojot un 

atrisinot problēmu 

ar trīs mājas 

korpusiem, kuri 

reālajā dzīvē 

nepastāv, jo māja ir 

viena vesela celtne 

un tās korpusi nav 

atdalīti. 

122 

123 

Respondenti iebilst 

pret adrešu maiņu. 

Norāda, ka faktiski 

dabā ir viena māja, 

kas kā vienots 

funkcionāli saistīts 

nekustamā īpašuma 

objekts sastāv no 

252 dzīvokļiem. 

Divu adrešu 

piešķiršana vienai 

mājai nav pamatota. 

Pēc adrešu maiņas 

nebūs loģiska 

dzīvokļu 

numerācija. 

Piebraukšana pie 

ēkas notiek no 

Krišjāņa Valdemāra 

ielas, līdz ar to 
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adreses piesaiste pie 

Zirņu ielas radīs 

jucekli un maldīgu 

priekšstatu par 

mājas faktisko 

atrašanās vietu. 

Tas traucēs 

operatīvo dienestu 

darbu. 

Adresācijas maiņa 

radīs jucekli 

Krišjāņa Valdemāra 

ielas numerācijā. 

Respondenti 

norāda, ka nav 

paredzēts mainīt 

adresi zemes 

vienībai, uz kuras 

stāv ēka. 

Adresācijas maiņa 

radīs neplānotus 

izdevumus, sarežģīs 

mājas pārvaldīšanu 

un 

apsaimniekošanu.   

124 

0100 024 0019 005, 

0100 024 0019 003, 

0100 024 0019 006  

Hospitāļu 

iela 5A 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka mainot adresi 

būs lieks 

apgrūtinājums, jo 

nāksies mainīt datus 

līgumos ar 

klientiem un 

sadarbības 

partneriem, nāksies 

mainīt informāciju 

uz vizītkartēm. 

Tā kā respondents ir iesniedzis divas anketas un 

otrajā anketā ir norādījis, ka ēkas ar kadastra 

apzīmējumiem 0100 024 0019 005 un 0100 024 

0019 003 ir funkcionāli saistītas, tad, atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 8.2. apakšpunktam, ēkām 

tiks saglabāta adrese Hospitāļu iela 5A, Rīga. 

Savukārt, atbilstoši respondenta lūgumam, ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 024 0019 006 tiks 

piešķirta adrese Hospitāļu iela 5B, Rīga. 

 Adrešu maiņas laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistītas 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 cita adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un to 

maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā. 

125 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Lūdz 

ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

024 0019 005 

piešķirt adresi 

Hospitāļu iela 5B. 

Norāda, ka ēkas ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

0100 024 0019 005 

un 0100 024 0019 

006 ir funkcionāli 

saistītas. 

126 Nav norādīts 
Nav 

norādīts 

Respondents izsaka 

pateicību par 

Būvvaldes 

darbinieku drosmi 

un spēju saglabāt 

Būvvalde izsaka pateicību par sniegto viedokli. 
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mieru, kad brēcošs 

aurojošs pūlis trako. 

Respondents izsaka 

pateicību par adrešu 

pārskatīšanu un 

sniegto informāciju. 

127 

0100 026 0063 
Brīvības 

iela 135 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka zemesgabalā 

atrodas dzīvojamā 

ēka un saimniecības 

ēka (garāžas). 

Dzīvojamai ēkai 

(kadastra 

nr.01000260063001

) kā zemesgabala 

pamatceltnei 

saglabājama esošā 

zemesgabala adrese 

Brīvības iela 135. 

 Publiskā 

apspriešana par 

adreses maiņu 

palīgceltnei bez 

kadastra 

apzīmējuma no 

"Bez adreses uz 

Brīvības iela 135A" 

un publiskā 

apspriešana par 

adreses maiņu 

palīgceltnei ar 

kadastra 

apzīmējumu 

01000260063002 

no "Brīvības iela 

135 uz Brīvības iela 

135B" nav 

atbalstāms, jo šīs 

ēkas ir funkcionāli 

saistītas 

palīgceltnes, kurās 

atrodas 

nedzīvojamās 

telpas. 

Šīm palīgceltnēm 

(garāžas) 

patstāvīgas adreses 

nav nepieciešamas. 

Ņemot vērā, ka garāžās izvietojas autoserviss, kurš 

veic saimniecisko darbību, tad, atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 2.8. apakšpunktam, garāžas 

ir atsevišķs adresācijas objekts, kuram ir piešķirama 

sava unikālā adrese. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 

128 

129 

0100 024 2057 001, 

0100 024 2057 002, 

0100 024 2057  

Skanstes 

iela 31A, 

Skanstes 

iela 31B 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Uzņēmums SIA 

,,NORDE” ir ēku ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

0100 024 2057 001 

un 

0100 024 2057 002 

un zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumiem 

Ņemot vērā respondenta izteiktos argumentus, ka 

pie galvenās ēkas ir iespējama piekļuve no Skanstes 

ielas pa labiekārtotu celiņu, tad ir iespēja šajā 

gadījumā uzskatīt, ka pie ēkas tiek nodrošināta 

piekļuve. Būvvalde atzīst, ka priekšroka būtu 

dodama piekļuvei, kas iespējama ar autotransportu, 

taču tas nevar kalpot kā vienīgas arguments, līdz ar 

to vadoties no principa, ka stabilitāte adresācijas 

sistēmā ir būtiska un saskatot iespēju adresi 

nemainīt, Būvvalde izvēlās saglabāt adresi Skanstes 

iela 31A, Rīga galvenajai ēkai, kas arī atbilst 

īpašnieka norādītajām interesēm. Būvvaldes ieskatā 

ir būtiski veicināt un nodrošināt sabiedrības un 
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0100 024 2057 

īpašnieks un iebilst 

pret adrešu maiņu, 

pamatojoties uz 

šādiem faktoriem: 

būs nepieciešams 

pārreģistrēt ļoti 

lielu daļu 

uzņēmuma 

dokumentāciju, 

aptuveni 16457 

sadarbības pirkumi, 

licences utt.; 

uzņēmums 

autotransporta jomā 

darbojas jau 25 

gadus, no kuriem 

11 gadus ar adresi 

Skanstes iela 31A, 

tādējādi ir izveidota 

plaša partneru un 

pircēju bāze, adrešu 

maiņa tikai 

mulsinās šos 

cilvēkus un 

uzņēmums nebūs 

tik atpazīstams un 

tiktu ļoti negatīvi 

ietekmēta klientu, 

dažādu dienestu un 

uzņēmēju darbība; 

adrešu maiņas 

rezultātā būtu 

jāinformē partneri 

arī ārpus Latvijas; 

būtu jāinformē 

dažādas iestādes 

(bankas u.c.) par 

adrešu maiņu; būtu 

jāpārslēdz visi 

ilgtermiņā noslēgtie 

līgumi (nomas, 

reklāmas utt.); 

jāpārtaisa visas 

audio un video 

reklāmas; Skanstes 

ielas vārds 

cilvēkiem asociējas 

ar biznesa centru un 

kaut ko prestižu, 

tāpēc adrešu maiņa 

varētu negatīvi 

ietekmēt uzņēmuma 

tēlu; ir vēl virkne 

uzņēmumu, kas 

reģistrēti ar adresi 

Skanstes iela 31A, 

tādējādi arī tiem 

būtu tādas pašas 

augstāk minētas 

problēmas; kurš 

adreses maiņas 

gadījumā kompensē 

uzņēmēja intereses, nevis vadīties no tiesību normu 

gramatiskajām prasībām, kuras, arī paplašināti 

interpretējot, nav viennozīmīgas. 

Būvvalde saglabā esošo adresi Skanstes iela 31A, 

Rīga zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 

024 2057 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 024 

2057 001 (autosalons-serviss), taču adresi Skanstes 

iela 31B, Rīga ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

024 2057 002 (īslaicīgas lietošanas būve-

pašapkalpošanās automazgātava) mainīs uz adresi 

Zirņu iela 2, Rīga, jo pie būves ir iespējams piekļūt 

vienīgi no Zirņu ielas. Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir daļēji ņemts vērā. 
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izdevumus? Jo tie 

pieskaitāmi pie 

zaudējumiem. 

Uzņēmums valstij 

pēdējo divu gadu 

laikā nodokļos ir 

samaksājis 2,7 

miljonus eiro, tāpēc 

uzņēmums 

nesaskata iemeslu, 

kāpēc viena 

lēmuma dēļ tam ir 

nepieciešami 

dažāda veida 

zaudējumi. 

Nodokļu daudzums 

ir ņemams vērā, 

vērtējot 

samērīgumu 

attiecībā pret 

zaudējumiem, kādi 

varētu rasties 

mainot adreses. 

Lūdzam saglabāt 

adreses Skanstes 

iela 31A, Rīga un 

Skanstes iela 31B, 

Rīga.  

130 0100 025 0109 001 
Ieroču iela 

2 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. 

Tā kā abām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 0100 

025 0109 001 un 0100 025 0109 002 ir adrese 

Ieroču iela 2, Rīga, kas ir pretrunā Adresācijas 

noteikumu 8.1. apakšpunktam, kas nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst 

atkārtoties, tad ēkai ar kadastra apzīmējumu  0100 

025 0109 001 tiks mainīta adrese uz Ieroču iela 2, 

Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā. 

131 

0100 026 0223 006, 

0100 026 0223 005, 

0100 026 0223 003 

 

Brīvības 

iela 137 un 

Cēsu iela 

20 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Nepiekrītam, jo 

vēsturiski 

komplekss ir viens 

nedalāms apbūves 

komplekss un tam 

ir viens īpašnieks 

un viena funkcija. 

Nepamatotā adrešu 

maiņa apgrūtinās 

īpašuma 

izmantošanu, 

apsaimniekošanu, 

kā arī maldinās 

apmeklētājus. 

Lūdzam norādīt 

normatīvo aktu, uz 

kura pamata pastāv 

nepieciešamība 

mainīt adreses.  

Lūdzam saglabāt 

esošās adreses.   

Šobrīd saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmas 

datiem un Valsts adrešu reģistra informācijas 

sistēmas datiem ēkām ar kadastra apzīmējumiem 

0100 026 0223 001 (administratīvā ēka), 0100 026 

0223 006 (administratīvā ēka) un 0100 026 0223 

003 (rūpniecības ēka), kā arī zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 026 0223 ir   reģistrēta 

adrese Brīvības iela 137, Rīga, savukārt ēkām ar 

kadastra apzīmējumiem 0100 026 0223 004 

(ražošanas ēka) un 0100 026 0223 005 (ražošanas 

ēka) uz doto brīdi ir reģistrēta adrese Cēsu iela 20, 

Rīga, kas neatbilst Adresācijas noteikumu 2.8. 

apakšpunktam, kurš nosaka, ka adresācijas objekts 

ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai 

publiskai darbībai paredzēta ēka, 8.1. 

apakšpunktam, kurš nosaka, ka administratīvajā 

teritorijā adrese nevar atkārtoties, 8.2. 

apakšpunktam kurš nosaka, ka katram adresācijas 

objektam piešķir vienu adresi.  

Normatīvie akti nosaka adrešu veidošanas kārtību, 

lai iespējami ātri un viennozīmīgi valsts teritorijā 

varētu identificēt adresācijas objektu apvidū. 

Būvvalde nevar ņemt vērā respondenta lūgumu 

nemainīt adresi, jo tad faktiski Būvvalde izdotu 

prettiesisku administratīvo aktu, jo adrese neatbilstu 
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Adresācijas noteikumu prasībām (Adresācijas 

noteikumu 8.1., 8.2., 2.8. apakšpunkts). Būvvalde 

nav tiesīga izdot administratīvo aktu, kura saturs 

neatbilst normatīvo aktu prasībām. Lai novērstu 

adrešu atkārtošanos ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 026 0223 006 (administratīvā ēka) tiks 

mainīta adrese no Brīvības iela 137, Rīga uz 

Brīvības iela 137A, Rīga, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 026 0223 003 (rūpniecības ēka) 

tiks mainīta adrese no Brīvības iela 137, Rīga uz 

Brīvības iela 137B, Rīga un ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 026 0223 005 (ražošanas ēka) 

tiks mainīta adrese no Cēsu iela 20, Rīga uz Cēsu 

iela 22, Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu viedoklis 

ir noraidāms kā nepamatots. 

132 Nav norādīts 
Vesetas 

iela 19 

Respondents lūdz 

adresi Vesetas iela 

19 piešķirt ēkai pie 

iebraukšanas 

kooperatīvā, kur ir 

kantoris, apsardze, 

pienāk 

korespondence. 

Būvvalde informē, ka ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 024 2050 001 (administratīvā ēka) tiks 

saglabāta adrese Vesetas iela 19, Rīga (adresācijas 

sakārtošanas projekta ietvaros ēkai bija plānots 

mainīt adresi no Vesetas iela 19, Rīga uz adresi 

Vesetas iela 19 k-2, Rīga). 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā. 

133 0100 017 0052 
Upes iela 

1A 

Respondents lūdz 

paredzēt adrešu 

sistēmu, ka Invalīdu 

iela 1 ir ēkai ar lit. 

Nr. 004 (ja 

nepieciešams – 

korpuss 1), ēkai ar 

lit. Nr.010 – 

korpuss 2, ēkai ar 

lit. Nr.008 – 

korpuss 3, ēkai ar 

lit. Nr.005 – 

korpuss 4. Adresi 

Invalīdu iela 3 

piešķirt ēkai ar lit. 

Nr.001 (ja 

nepieciešams 

korpuss 2), 

caurlaides 

posteņiem 

(demontējamās 

ēkas lit. Nr.003 un 

Nr.022 vietā) 

korpuss 2 un 3.  

Būvvalde ņems vērā adresācijas priekšlikumus un 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 017 0067 004 

tiks mainīta adrese no Upes iela 1A, Rīga uz adresi 

Invalīdu iela 1, Rīga, ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 017 0067 010 tiks mainīta adrese no Upes iela 

1A, Rīga uz adresi Invalīdu iela 1 k-2, Rīga, ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 017 0067 008 tiks 

mainīta adrese no Upes iela 1A, Rīga uz adresi 

Invalīdu iela 1 k-3, Rīga, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 017 0067 005 tiks mainīta adrese 

no Upes iela 1A, Rīga uz adresi Invalīdu iela 1 k-4, 

Rīga, ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 017 0067 

001 tiks mainīta adrese no Upes iela 1A, Rīga uz 

adresi Invalīdu iela 3, Rīga. 

Būvvalde norāda, ka caurlaides posteņiem adreses 

Invalīdu iela 3 k-2, Rīga un Invalīdu iela 3 k-2, 

Rīga tiks piešķirtas pēc attiecīgā būvprojekta 

saskaņošanas. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā. 

134 

0100 011 0135 016,  

0100 012 0117,  

0100 011 0135, 

0100 011 0135 003, 

0100 011 0135 001, 

0100 011 0135 002, 

0100 011 0135 004, 

0100 011 0135 006, 

0100 011 0135 007, 

0100 011 0135 008, 

0100 011 0135 009, 

0100 011 0135 011, 

0100 011 0135 021, 

0100 011 0135 022 

0100 011 0135 010, 

Andrejosta

s iela 6 

Respondenti 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Respondenti ir 

snieguši 

priekšlikumus 

adresācijai 

Andrejostas ielā. 

Būvvalde ņems vērā respondentu viedokli un 

adresāciju Andrejostas ielā, sakārtos atbilstoši 

respondentu sniegtajiem priekšlikumiem.  
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0100 011 0135 023, 

0100 011 0135 093, 

0100 011 0135 094, 

0100 011 0135 025, 

0100 011 0117 014  

135 

0100 011 0005 031, 

0100 011 0005 035, 

0100 011 0005 036, 

0100 011 0005 034, 

0100 011 0005 025, 

0100 011 0005 026, 

0100 011 0005 030, 

0100 011 0005 029, 

0100 011 0005 027  

Andrejosta

s iela 4A 

136 

0100 011 2061, 

0100 011 2012 022, 

0100 011 2012 023 

Andrejosta

s iela 2 

137 

0100 011 0135 072, 

0100 011 0135 071, 

0100 011 0135 072, 

0100 011 0135, 

0100 011 0005 009, 

0100 011 0005 001, 

0100 011 0005 002, 

0100 011 0005 004, 

0100 011 0005 008, 

0100 011 0005 010, 

0100 011 0005 012, 

0100 011 0005 013, 

0100 011 0005 014, 

0100 011 0005 015, 

0100 011 0005 016, 

0100 011 0005 003, 

0100 011 0005 011, 

0100 011 0005 

Andrejosta

s iela 8 

138 

0100 011 2066, 

0100 011 0135 030, 

0100 011 0135 031, 

0100 011 0135 033, 

0100 011 2060, 

0100 011 0135 029 

Andrejosta

s iela 10 

139 0100 011 0135 049 
Andrejosta

s iela 8A 

140 

0100 012 0137 001, 

0100 012 0137 002, 

0100 012 0137 008, 

0100 012 0137 002 

Ganību 

dambis 

17A 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Kategoriski iebilst 

pret paredzēto 

adrešu maiņu ēkai 

ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

012 0137 001 uz 

adresi Ganību 

dambis 17D, ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

012 0137 002 uz 

adresi Ganību 

dambis 17C, ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

012 0137 008 uz 

adresi Ganību 

Būvvalde paskaidro, ka, atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 18. punktam, lai izvairītos no iepriekš 

piešķirtu numuru atkārtošanās zemes vienības vai 

ēkas numuru papildina ar latviešu alfabēta lielo 

burtu (bez diakritiskām zīmēm) vai mazo burtu "k" 

un defisi, aiz defises norāda korpusa numuru. Nav 

pieļaujams, ka adresi veido gan ar burtu, gan ar 

korpusa numuru.  

  Līdz ar to Būvvalde daļēji ņems vērā iesniedzēju 

lūgumu: 

•ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 012 0137 004 

tiks mainīta adrese uz Ganību dambis 17 k-4, Rīga; 

•ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 012 0137 005 

tiks mainīta adrese uz Ganību dambis 17 k-5, Rīga; 

•ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 012 0137 001 

tiks mainīta uz adresi Ganību dambis 17 k-1, Rīga; 

•ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 012 0137 002 

tiks mainīta adrese uz Ganību dambis 17 k-2, Rīga; 

•ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 012 0137 008 

tiks mainīta adrese uz Ganību dambis 17 k-8, Rīga; 
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dambis 17F un ēkai 

ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

012 0137 002 uz 

adresi Ganību 

dambis 17E. 

Respondents lūdz 

ēku precīzai 

identificēšanai 

izmantot korpusu 

sistēmu, kur 

korpusa numerācija 

atbilst esošajiem 

literu numuriem. 

•ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 012 0137 018 

tiks mainīta adrese uz Ganību dambis 17 k-3, Rīga; 

•ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 012 0137 035 

tiks mainīta adrese uz Ganību dambis 17 k-11, 

Rīga; 

•ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 012 0137 010 

tiks mainīta adrese uz Ganību dambis 17 k-10, 

Rīga; 

•ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 012 0119 006 

tiks mainīta adrese uz Ganību dambis 17 k-6, Rīga; 

•ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 012 0119 007 

tiks mainīta adrese uz Ganību dambis 17 k-7, Rīga; 

•ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 012 0119 013 

tiks mainīta adrese uz Ganību dambis 17 k-13, 

Rīga. 

Savukārt, ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 012 

0119 001 nav iespējams mainīt adresi no Ganību 

dambis 17A, Rīga uz adresi Ganību dambis 17 k-1, 

Rīga, jo šāda adrese tiks piešķirta ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 012 0137 001, bet ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 012 0119 005 nav 

iespējams mainīt adresi no Ganību dambis 17A, 

Rīga uz adresi Ganību dambis 17 k-5, Rīga, jo šāda 

adrese tiks piešķirta ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 012 0137 005. Ņemot vērā, ka blakus 

esošajiem objektiem tiks piešķirtas adreses Ganību 

dambis 17 k-5, Rīga, Ganību dambis 17 k-6, Rīga, 

Ganību dambis 17 k-7, Rīga, Ganību dambis 17 k-

8, Rīga un Ganību dambis 17 k-13, Rīga, tad ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 012 0119 001 tiks 

mainīta adrese no Ganību dambis 17A, Rīga uz 

adresi Ganību dambis 17 k-14, Rīga, bet ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 012 0119 005 tiks 

mainīta adrese no Ganību dambis 17A, Rīga uz 

adresi Ganību dambis 17 k-9. 

Tāpat Būvvalde norāda, ka nebūtu samērīgi ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 012 0137 018 piešķirt 

adresi Ganību dambis 17 k-18, Rīga un ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 012 0137 035 piešķirt 

adresi Ganību dambis 17 k-35, Rīga, jo nav 

izprotams, kam būtu nepieciešams rezervēt tik 

daudz brīvos numurus. 

Papildus Būvvalde norāda, ka ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 012 0137 003 un zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 012 0137 tiks 

saglabāta adrese Ganību dambis 17A, Rīga. 

Ņemot vērā, ka Adresācijas noteikumu 

8.1. apakšpunkts nosaka, ka administratīvā teritorijā 

adrese nedrīkst atkārtoties, tad arī zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 012 0137 tiks mainīta 

adrese no Ganību dambis 17A, Rīga uz adresi 

Ganību dambis 17 k-14, Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta viedoklis 

ir ņemts vērā daļēji. 

 

 

 Būvvalde norāda, ka no 140 iesniegtiem viedokļiem (98 anketas un 42 iesniegumi) 

36 gadījumos respondenti ir atbalstījuši adresācijas maiņu, bet 104 respondenti adresācijas 

maiņu nav atbalstījuši. Vērā ņemti 80 sniegtie viedokļi, daļēji ņemti vērā 7 sniegtie viedokļi, 

nav ņemti vērā 53 sniegtie viedokļi.  
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Brasas, Skanstes un Pētersalas – Andrejsalas apkaimē publiskās apspriešanas 

rezultātu statistisks apkopojums 

2.tabula 

 Adrese, kadastra apzīmējums Adrešu skaits 

Vērā ņemts 

viedoklis 

Mēness iela 15/17 (0100 026 0030); 

Miera iela 79 (0100 025 0122); 

Duntes iela 11 (0100 018 2082 005); 

Cēsu iela 41 (0100 026 0044 001, 0100 026 0044 002); 

Duntes iela 11 (0100 018 2024 002); 

Cēsu iela 3 (0100 026 2015); 

Klijānu iela 2C (0100 026 2036, 0100 026 0123 013, 0100 026 0123 

011); 

Klijānu iela 2E (0100 026 2038); 

Miera iela 111 (0100 025 2016 001, 0100 025 2016 002, 0100 025 

2016 003); 

Sporta iela 15 (0100 024 2088 002, 0100 024 2088 009, 0100 024 2088 

008, 0100 024 2088 004, 0100 024 2088 003, 0100 024 2088 006, 

0100 024 2088 011, 0100 024 2088 001, 0100 024 2088 005); 

Ganību dambis 7A (0100 012 0130 001, 0100 012 0130 002, 0100 012 

0130 011, 0100 012 0130 006, 0100 012 0130 005, 0100 012 0130 

003); 

Hospitāļu iela 23A (0100 025 2034 002); 

Indrānu iela 12 (0100 026 0184 002); 

Miera iela 60 (0100 026 0234 001, 0100 026 0234 008, 0100 026 0234 

007, 0100 026 0234 005, 0100 026 0234 004); 

Cēsu iela 41 (0100 026 0044 001, 0100 026 0044 002); 

Krišjāņa Valdemāra iela 163 (0100 025 0020 005); 

Cēsu iela 17 (0100 026 2011 001, 0100 026 2011 002); 

Mēness iela 18 (0100 026 0100 001, 0100 026 0100 002); 

Sporta iela 18 (nav norādīts); 

Krišjāņa Valdemāra iela 151A (0100 025 0026); 

Duntes iela 11 (0100 018 2024 0020); 

Krišjāņa Valdemāra iela 151 (0100 025 0181 001, 0100 025 0181 002, 

0100 025 0181 003); 

Hospitāļu iela 5A (0100 024 0019 005, 0100 024 0019 003, 0100 024 

0019 006); 

Ieroču iela 2 (0100 025 0109 001); 

Vesetas iela 19 (nav norādīts); 

Upes iela 1A (0100 017 0052); 

Andrejostas iela 6 (0100 011 0135 016,  

0100 012 0117, 0100 011 0135, 0100 011 0135 003, 0100 011 0135 

001, 0100 011 0135 002, 0100 011 0135 004, 0100 011 0135 006, 

0100 011 0135 007, 0100 011 0135 008, 0100 011 0135 009, 0100 011 

0135 011, 0100 011 0135 021, 0100 011 0135 022 0100 011 0135 010, 

0100 011 0135 023, 0100 011 0135 093, 0100 011 0135 094, 0100 011 

0135 025, 0100 011 0117 014); 

Andrejostas iela 4A (0100 011 0005 031, 0100 011 0005 035, 0100 

011 0005 036, 0100 011 0005 034, 0100 011 0005 025, 0100 011 0005 

026, 0100 011 0005 030, 0100 011 0005 029, 0100 011 0005 027); 

Andrejostas iela 2 (0100 011 2061, 0100 011 2012 022, 0100 011 2012 

023); 

Andrejostas iela 8 (0100 011 0135 072, 0100 011 0135 071, 0100 011 

0135 072, 0100 011 0135, 0100 011 0005 009, 0100 011 0005 001, 

0100 011 0005 002, 0100 011 0005 004, 0100 011 0005 008, 0100 011 

0005 010, 0100 011 0005 012, 0100 011 0005 013, 0100 011 0005 

014, 0100 011 0005 015, 0100 011 0005 016, 0100 011 0005 003, 

33 
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0100 011 0005 011, 0100 011 0005); 

Andrejostas iela 10 (0100 011 2066, 0100 011 0135 030, 0100 011 

0135 031, 0100 011 0135 033, 0100 011 2060, 0100 011 0135 029); 

Andrejostas iela 8A (0100 011 0135 049) 

Daļēji vērā ņemts 

viedoklis 

Upes iela 7 (0100 017 2044 001); 

Invalīdu iela 1 (0100 017 0094); 

Cēsu iela 3 (0100 026 2015 001, 0100 026 2015 002, 0100 026 2015 

003, 0100 026 2015 004); 

Skanstes iela 31A un Skanstes iela 31B (0100 024 2057 001, 0100 024 

2057 002, 0100 024 2057); 

Ganību dambis 17A (0100 012 0137 001, 0100 012 0137 002, 0100 

012 0137 008, 0100 012 0137 002) 

5 

Viedoklis atzīts par 

nepamatotu un nav 

ņemts vērā 

Krišjāņa Valdemāra iela 106/108 (0100 025 2015 001); 

Cēsu iela 17 (0100 026 2011 001, 0100 026 2011 002); 

Miera iela 105 (nav norādīts); 

Kaķa sēkļa dambis 5 (0100 513 0083); 

Katrīnas iela 10 (0100 994 7804); 

Ieroču iela 2 (0100 915 9874); 

Elku iela 1 (0100 026 0047 002); 

Lugažu iela 10 (0100 012 0099 006 019); 

Hospitāļu iela 36 (0100 025 0110 002); 

Mēness iela 20 (0100 026 0101 001, 0100 026 0101 003); 

Hospitāļu iela 36 (0100 025 0110 002, 0100 025 0110); 

Mēness iela 20 (0100 026 0101 001, 0100 026 0101 003); 

Ieroču iela 2 (0100 025 0109 001,0100 025 0109 002); 

Cēsu iela 23 (0100 026 0036 002, 0100 026 0036 001); 

Skanstes iela 9 (0100 024 0337 002, 0100 024 0337); 

Sporta iela 18 (0100 018 0050, 0100 018 0050 001, 0100 018 0050 

002, 0100 018 0050 003, 0100 018 0050 016, 0100 018 0050 017, 

0100 018 0050 025, 0100 018 0050 026); 

Skanstes iela 33 (0100 024 2013 001); 

Hospitāļu iela 35/37 (0100 025 0016); 

Duntes iela 11 (0100 017 0153); 

Brīvības iela 135 (0100 026 0063); 

Brīvības iela 137 un Cēsu iela 20 (0100 026 0223 006, 

0100 026 0223 005,0100 026 0223 003); 

21 

Adreses, kas šobrīd 

netiks mainītas  

atbilstoši 

iedzīvotāja 

sniegtajam 

viedoklim 

Miera iela 79 (0100 025 0122); 

Krišjāņa Valdemāra iela 151A (0100 025 0026) 

 

2 

Adreses, kuru 

maiņai 

nepieciešama 

papildus apstākļu 

noskaidrošana 

Krišjāņa Valdemāra iela 151 (0100 025 0181 001, 0100 025 0181 002, 

0100 025 0181 003); 

Mēness iela 21 k-1 (0100 026 0037 003) 

 

2 

Vadītājs /parakstīts/ I. Vircavs 
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