
 

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

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

Rīgā 

06.11.2017. BV-17-179-ls 

Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums 
adresācijas optimizēšanai Rīgas pilsētas 
mikrorajonu apbūves teritorijās 

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 adresācijas optimizēšanu Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves 
teritorijās tika rīkota no 14.09.2017. līdz 09.10.2017., pamatojoties uz Būvvaldes 
13.09.2017. lēmumu Nr. BV-17-146-ls (publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2017. gada 
14. septembrī, Nr. 183 (6010)). Publiskās apspriešanas laikā tika saņemts viens tūkstotis 
četri simti septiņdesmit piecas aptaujas anketas un četrdesmit astoņi iesniegumi. 

Laikam ejot, Rīgā ir attīstījusies apbūve, un ir izbūvēta jauna infrastruktūra. Tās 
rezultātā ir izveidojušies jauni adresācijas objekti, kā arī esošā adresācija daudzviet vairs 
neatbilst adresācijas pamatprincipiem, kas no jauna ir ieviesti un noteikti ar Ministru 
kabineta prasībām un ir obligāti visā valsts teritorijā. Katrai Latvijas pašvaldībai ir 
pienākums ieviest vienotiem kritērijiem atbilstošu adresāciju. Loģiska un sakārtota 
adresācija ir priekšnoteikums, lai maksimāli vienkāršā un ērtā veidā pilsētas iedzīvotāji un 
viesi varētu orientēties pilsētvidē, kā arī operatīvajiem dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. 

Adresācijas sakārtošanu paredz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. 
panta 4.1 daļa un Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 
(turpmāk – Adresācijas noteikumi), ar kuriem ir noteikti kritēriji adreses piešķiršanai.  
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Publiskajā apspriešanā izteikto viedokļu apkopojums 

 

Nr.p.
k. 

Adresācijas 
objekta kadastra 

apzīmējums 
Esošā adrese 

Respondenta 
viedoklis par 
adreses maiņu 

Būvvaldes viedoklis par adreses 
maiņu 

1 

0100 122 2047, 
0100 122 0270 

006, 
0100 122 0270, 
0100 122 2047 

003, 
0100 122 2047 

004, 
0100 122 2108, 
0100 122 2108 

003, 
0100 122 2108 

004, 
0100 122 2108 

005, 
0100 122 2108 

006, 
0100 122 2108 

001, 
0100 122 2108 

002, 
0100 122 2108 

009, 
0100 122 2108 

010, 
0100 122 2108 

007, 
0100 122 2108 

008, 
0100 122 2003 

006, 
0100 122 2127, 
0100 122 2108 

013, 
0100 122 2108 

014, 
0100 122 2108 

011, 
0100 122 2108 

012, 
0100 122 2127 

001, 
0100 122 2108 

015, 
0100 122 2108 

016, 
0100 122 2108 

017, 
0100 092 0543 

002, 
0100 092 0543 

003, 
0100 092 0543 

004, 
0100 092 0543 

001, 

Biķernieku 
iela, 

Biķernieku 
iela 120, 

Biķernieku 
iela 120C, 
Biķernieku 
iela 122, 

Biķernieku 
iela 122 k-1, 
Biķernieku 

iela 122 k-2, 
Biķernieku 

iela 122 k-3, 
Biķernieku 

iela 122 k-4, 
Biķernieku 

iela 122 k-5, 
Biķernieku 

iela 122 k-6, 
Biķernieku 

iela 124 k-1, 
Biķernieku 

iela 124 k-2, 
Biķernieku 

iela 124 k-3, 
Biķernieku 

iela 124 k-4, 
Biķernieku 
iela 126, 

Biķernieku 
iela 126 k-1, 
Biķernieku 

iela 126 k-2, 
Biķernieku 

iela 126 k-3, 
Biķernieku 

iela 126 k-4, 
Biķernieku 
iela 126A, 
Biķernieku 

iela 128 k-1, 
Biķernieku 

iela 128 k-2, 
Biķernieku 

iela 128 k-3, 
Biķernieku 
iela 133, 

Biķernieku 
iela 135, 

Biķernieku 
iela 137, 

Biķernieku 
iela 140, 

Biķernieku 
iela 148, 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 2017. 

gada 13. 
septembra Rīgas 

pilsētas būvvaldes 
lēmumā Nr. BV-
17-146-ls "Par 

publiskās 
apspriešanas 

rīkošanu 
adresācijas 

optimizēšanai 
Rīgas pilsētas 
mikrorajonu 

apbūves 
teritorijās" nav 

norādīts konkrēts 
pamatojums 

minēto adrešu 
maiņai. Tā vietā 

Būvvalde 
vispārīgi norāda - 
lai nodrošinātu 
viennozīmīgu 
adresācijas 

objektu 
identificēšanu un 

tiktu ievēroti 
Adresācijas 
noteikumos 

minētos 
adresācijas 
sistēmas 

pamatprincipus. 
Respondentam 

nav zināms 
neviens gadījums, 

kad minētajās 
adresēs būtu 
problēmas ar 

konkrēto 
adresācijas 

objektu 
identificēšanu (ja 
pašvaldības rīcībā 
ir iesniegumi no 
iedzīvotajiem, 

kuriem ir grūtības 
identificēt šos 

adresācijas 
objektus, lūdz, 
sniegt konkrēto 

iesniegumu skaitu 
un datumus, kad 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Vecā Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. 

Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 
sakārtota adresācija ir 

priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. Nekustamā 
īpašuma īpašniekam, tāpat arī 

uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 

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

ir līguma saistības un līguma 
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0100 092 0543, 
0100 092 0554 

002, 
0100 092 0554 

006, 
0100 092 0554 

003, 
0100 092 0554 

004, 
0100 092 0554 

005, 
0100 092 0554 

001, 
0100 092 0554, 
0100 092 0555 

004, 
0100 092 0555 

001, 
0100 092 0555 

003, 
0100 092 0555 

005, 
0100 092 0555 

002, 
0100 092 0555, 
0100 122 2036 

001, 
0100 122 2036, 
0100 122 2036 

002, 
0100 122 2036 

003, 
0100 122 0247 

001, 
0100 122 2067, 
0100 122 0247 

002, 
0100 092 0646 

001, 
0100 092 0646 

005, 
0100 092 0646 

006, 
0100 092 0646, 
0100 122 0151 

001, 
0100 122 0151 

003, 
0100 122 0151 

002, 
0100 122 0151, 
0100 092 0544 

001, 
0100 092 0544 

003, 
0100 092 0544, 
0100 092 0425 

Biķernieku 
iela 155, 

Biķernieku 
iela 156, 

Biķernieku 
iela 159, 

Biķernieku 
iela 159A 

tie tika saņemti). 
Tāpat konkrētajā 
gadījumā nevar 

konstatēt 
neatbilstību 
nevienam no 
Adresācijas 
noteikumu 
8. punktā 

minētajiem 
adresācijas 

pamatprincipiem. 
Šāda nepamatota 

adreses maiņa 
sagādās grūtības 
gan sūtītājiem, 

sadarbības 
partneriem, 
iedzīvotāju 
radiniekiem 

pareizi pierakstīt 
adresi nosūtot 

sūtījumos, 
sagadās grūtības 

iedzīvotājiem 
mainot adreses 
dokumentos 

(līgumos), kuros 
ir norādīta adrese, 

un radīs daudz 
lielāku 

identifikācijas 
nenoteiktību 
navigācijas 

sistēmu 
lietotājiem. 

Dzīvesvietai tiek 
mainīta adrese, 

kas radīs 
sarežģījumus 

trešajām 
personām 

sazināties ar 
respondentu, kā 
arī būs spiests 

patērēt resursus, 
mainot adresi 

dažādos 
dokumentos. 

noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmai  
(turpmāk – Kadastra informācijas 

sistēma) 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_NE

W.pdf ). 
Būvvalde norāda, ka publisku karšu 

lietošana ir pieļaujama un 
pakalpojumu sniedzējs nodrošina 

sava pakalpojuma kvalitāti, 
navigācijas karšu lietotājiem ir 

saistoši noteikumi, ko par produkta 
lietošanu nosaka un garantē 

pakalpojuma sniedzējs. Rīgas 
pilsētas ielu novietojums ir noteikts 

ar Rīgas pilsētas teritorijas 
plānojumu un attiecīgi ielu 

nosaukumi ir reģistrēti Valsts adrešu 
reģistrā, kas ir oficiāli pieejama un 

lietojama informācija. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

2 
0100 122 2108 

003 
Biķernieku 
iela 122 k-1 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka tas 
radīs papildus 
izdevumus un 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
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neērtības 
īpašniekam, 

veicot izmaiņas 
hipotekārā kredīta 

līgumā, jaunas 
zemesgrāmatu 

apliecības 
sagatavošanā, 

paziņojot to citām 
iestādēm, ar 

kurām ir tiesiskās 
saistības, kā arī 
adreses maiņu 

visās reģistrētajās 
interneta vietnēs 
utt. Uzskata, ka 
"Mežaciema" 

māju kompleksa 
adresācija bija 

jāparedz un 
jāsakārto 

sākotnēji jau 
ciemata 

būvprojektēšanas 
stadijā. Būvvalde 
kārtējo reizi to 
nav savlaicīgi 
paredzējusi un 

šobrīd šīs 
neērtības skar visa 
ciemata īpašumu 
īpašniekus. 

Papildus tam 
netika veikta 

publiskā 
apspriešana vai 

aptauja par jaunā 
ielas nosaukuma 

izvēli. Vecā 
Biķernieku iela - 
šis nosaukums 

radīs problēmas to 
nosaucot 

operatīvajiem 
dienestiem, 

juridiskām un 
fiziskām 

personām, kā 
reģistrējoties 

daudzās interneta 
vietnēs. 

Piedāvājums šīs 
ielas nosaukumam 

- Biķeru iela. 
Adresācijas maiņa 
ietekmēs tiesības 

uz pamatotu 
ģimenes budžeta 
plānošanu, radot 

nepamatotus 
izdevumus, kā arī 

virkni neērtību 
ikdienā. 

Vecā Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. 

Normatīvie akti neparedz veikt 
publisko apspriešanu vai aptauju par 

jauna ielas nosaukuma izvēli. 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. Nekustamā 
īpašuma īpašniekam, tāpat arī 

uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 

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

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 
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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_NE

W.pdf ). 
Būvvalde norāda, ka publisku karšu 

lietošana ir pieļaujama un 
pakalpojumu sniedzējs nodrošina 

sava pakalpojuma kvalitāti, 
navigācijas karšu lietotājiem ir 

saistoši noteikumi, ko par produkta 
lietošanu nosaka un garantē 

pakalpojuma sniedzējs. Rīgas 
pilsētas ielu novietojums ir noteikts 

ar Rīgas pilsētas teritorijas 
plānojumu un attiecīgi ielu 

nosaukumi ir reģistrēti Valsts adrešu 
reģistrā, kas ir oficiāli pieejama un 

lietojama informācija. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

3 
0100 122 2108 

004 
Biķernieku 
iela 122 k-2 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Uzskata, ka 
nosaukums 
izklausās 

nepatīkams, 
viņaprāt, tas nav 

vajadzīgs. 
Norāda, ka 

jāinformē dažādas 
iestādes par 

deklarētās adreses 
maiņu, tas ir 

nepatīkams un 
sarežģīts process. 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā, atbilstoši 

apstiprinātajam un spēkā 
esošajam Rīgas pilsētas teritorijas 

plānam, 
ir Vecā Biķernieku iela, tāpēc 

atbilstoši Adresācijas noteikumiem 
adresi plānots mainīt no Biķernieku 

iela uz Vecā Biķernieku iela. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas nelielas grūtības 
vai neērtības, kas varētu būt saistītas 

ar adreses maiņu. Tomēr, ņemot 
vērā, ka privātajā saziņā persona pati 

norāda savu adresi, bet saziņai ar 
personu valsts pārvaldei ir jāizmanto 

personas deklarētā dzīves vietas 
adrese, tad saziņas pārtraukums nav 

iespējams. Privātajā sarakstē 
personai ir pienākums paziņot savu 

aktuālo adresi, savukārt adreses 
maiņas rezultātā deklarētā dzīves 

vietas adrese tiek aktualizēta 
automātiski bez personas 

starpniecības datu apmaiņas rezultātā 
starp valsts nozīmes reģistriem, 

tādējādi aktuālā informācija 
nepārtraukti ir pieejama valsts 
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pārvaldes funkciju veikšanai visām 
iestādēm. Ņemot vērā augstāk 

minēto, respondenta viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots. 

4 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta, 
norāda, ka 
sarežģīti, 

laikietilpīgi un 
finansiāli 

neizdevīgi veikt 
adreses maiņas 
informācijas 
nosūtīšanu. It 
īpaši sarežģīti 
ārpus valsts 

paskaidrot, ka, 
nemainot dzīves 

vietu, tiek mainīta 
adrese. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 
ielu, kas konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. 

Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 
sakārtota adresācija ir 

priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 

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. 
Savukārt, attiecībā uz respondenta 

norādīto viedokli, ka ielas 
nosaukums ir nelabskanīgs, ļoti garš 
un neizrunājams ārzemniekiem nevar 

kalpot par iemeslu Būvvaldei 
neievērot Ministru kabineta normas. 
Konkrētajā gadījumā vārds “vecs” 

norāda uz Biķernieku ielas 
vēsturisko izcelsmi, jo Biķernieku 
iela vēsturiski atradusies tagadējās 

Vecās Biķernieku ielas vietā. 
Priekšlikumus par ielu nosaukumu 

maiņu iedzīvotāji var iesniegt, 
adresējot tos Rīgas domei. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

5 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta, 
norāda, ka adreses 

maiņa sagādās 
neskaitāmus 

sarežģījumus un 
nevajadzīgu laika 
un finanšu resursu 

patēriņu. 
Jāpārslēdz 

hipotekārais 
kredīts un jālabo 
Zemes grāmata. 

6 Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Neatbalsta 

nosaukumu Vecā 
Biķernieku iela. 

Nelabskanīgs, ļoti 
garš un 

neizrunājams 
ārzemniekam. 

Piedāvā nosaukt 
ielu par Biķeru 
ielu (tādas ielas 
cik zina Rīgā 
nav), kam ir 
pamatojums 

Biķeru baznīca un 
kapi, senāk bija 

arī muiža. 

7 

8 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

1. Mainās ne tikai 
ielas nosaukums, 
bet arī numurs, 

kas rāda 
neērtības; 
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2. Jāmaina dažādi 
dokumenti, kā arī 
daudzām iestādēm 
jāziņo par savas 
adreses maiņu; 
3. Jāmaksā par 

dokumentu maiņu 
un par mājas 

numura plāksnītes 
maiņu; 

4. Jauns ielas 
nosaukums 

nepatīkami skan 
(Vecā). 

Ja adresācijas 
maiņa ir obligāta, 
piedāvā izdomāt 

ielai citu 
nosaukumu, 

piemēram, Biķeru 
iela. 

9 
0100 122 2108 

005 
Biķernieku 

122 k-3 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta, 
piedāvā Vecās 

Biķernieku ielas 
vietā nosaukumu 

Biķeru iela. 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Vecā Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. Priekšlikumus 

par ielu nosaukumu maiņu 
iedzīvotāji var iesniegt, adresējot tos 

Rīgas domei. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

10 
0100 122 2108 

006 
Biķernieku 

122 k-4 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta, 
norāda, ka nevēlas 
dzīvot uz ielas ar 
nosaukumu Vecā 
Biķernieku iela. 
Vecs asociējas ar 

kaut ko 
nolietojušos un 

nederīgu - 
metamu ārā, 
nevienam 

nevajadzīgu, 
otršķirīgu. 

Ciemata mājas 
lapā cilvēki 

izteica viedokli, 
ka ielu varētu 

saukt par Biķeru 
ielu un tā domājot 

Attiecībā uz respondenta norādīto 
informāciju, ka galvenā piebraukšana 

ir no Hipokrāta ielas, Būvvalde 
informē, ka, saskaņā ar Rīgas domes 
03.02.1998. lēmumu Nr.5536 “Par 

Rīgas ielu alfabētiskā saraksta 
apstiprināšanu” un atbilstoši Rīgas 

pilsētas teritorijas plānojumam, 
vienīgā tuvākā iela ir Vecā 

Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. 

Savukārt attiecībā uz respondenta 
norādīto viedokli, ka nosaukumā 

vārds “vecs” rada negatīvas 
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daudzi. Ielas ar 
tādu nosaukumu 

Rīgā nav, 
nosaukums ir 

skanīgs un jauks. 
Tāpēc 

respondenta 
ieteikums 

jaunajam ielas 
nosaukumam ir: 

Biķeru iela. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana ir no 
Hipokrāta ielas. 

asociācijas nevar kalpot par iemeslu 
Būvvaldei neievērot Ministru 
kabineta normas. Konkrētajā 

gadījumā vārds “vecs” norāda uz 
Biķernieku ielas vēsturisko izcelsmi, 

jo Biķernieku iela vēsturiski 
atradusies tagadējās Vecās 

Biķernieku ielas vietā. 
Priekšlikumus par ielu nosaukumu 

maiņu iedzīvotāji var iesniegt, 
adresējot tos Rīgas domei. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

11 

0100 122 2108 
002 

Biķernieku 
iela 122 k-6 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta, 
nepatīk jaunais 
nosaukums, īsti 
nesaprot, kāda ir 
jēga/motivācija 

pārmaiņām. 

Attiecībā uz viena no respondenta 
norādīto informāciju, ka 

piebraukšana ir no Hipokrāta ielas, 
Būvvalde informē, ka, saskaņā ar 
Rīgas domes 03.02.1998. lēmumu 
Nr.5536 “Par Rīgas ielu alfabētiskā 

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Vecā Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. 

Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 
sakārtota adresācija ir 

priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. 

Būvvalde nevar nemainīt adresi, jo 
tad faktiski Būvvalde izdotu 

prettiesisku administratīvo aktu, jo 
adrese neatbilstu Adresācijas 

noteikumu prasībām. Būvvalde nav 
tiesīga izdot administratīvo aktu, 

kura saturs neatbilst normatīvo aktu 
prasībām. 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 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 

12 

Respondents 
adresācijas maiņu 
neatbalsta, jo ielas 

nosaukuma 
maiņa, viņaprāt, ir 

lieka naudas 
tērēšana, it īpaši 
apstākļos, kad 

divās 
vissvarīgākajās 

nozarēs, medicīnā 
un izglītībā, 
katastrofiski 

trūkst līdzekļu. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana 
adresācijas 
objektam 

organizēta no 
Hipokrāta ielas. 

13 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta, 
norādot, ka adrešu 

maiņa vienmēr 
traucē sarakstei, 

dokumentu, 
sīkpaku 

savlaicīgai 
piegādei īpaši no 
ārzemēm, kur 
gadiem sūta uz 
vienu adresi. 
Laikietilpīgs 

process. 
Neskanīgs 
nosaukums 

Tiks tērēts laiks, 
lai sakārtotu 
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dokumentāciju 
nomaiņu uz jauno 

adresi, jāmaina 
adrese personāla 
dokumentos visās 

darba vietās ( 
respondentam 

tādas ir vairākas), 
bankās ( 

respondentam 
tādas ir vairākas). 

Nesaskata 
pamatojumu ielas 

nosaukuma 
maiņai. Esošā 
adrese lieliski 
kalpoja jau 12 

gadus. 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

dienestu. 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_NE

W.pdf ). 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

14 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta, jo 
neredzot nevienu 
iemeslu, kāpēc 
dzīves vietas 
adrese būtu 

jāmaina. Maiņa 
radīšot 

nevajadzīgas 
grūtības un 

izdevumus. Šāda 
"optimizācija" 

neesot vajadzīga 
nodokļu 

maksātājiem. 

15 

0100 122 2108 
002 

Biķernieku 
iela 122 k-6 

Respondenti 
adresācijas maiņu 
neatbalsta. Vaicā, 

kāds ir 
pamatojums 

nepieciešamībai 
to mainīt. Tas 

rada tikai 
apjukumu un 

liekus izdevumus. 
Turklāt, ēkas 

atrodas uz 
Biķernieku ielas, 
kāpēc jāizdomā 
ritenis no jauna. 

Divu vārdu 
salikums 

nosaukumā nav 
nedz ērts 

lietošanā, nedz arī 
labskanīgs pats 

nosaukums - Vecā 

Attiecībā uz respondentu norādīto 
informāciju, ka piebraukšana ir no 

Hipokrāta un Biķernieku ielas, 
Būvvalde informē, ka, saskaņā ar 
Rīgas domes 03.02.1998. lēmumu 
Nr.5536 “Par Rīgas ielu alfabētiskā 

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Vecā Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. 

Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 
sakārtota adresācija ir 

priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

16 
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Biķernieku iela. 
Respondentu 
ierosinājums: 
atstāt esošo 

adresi. Kāds ir 
pamatojums 

adreses maiņai. 
Ja nu galīgi ir 

nepieciešamība 
izmest naudu 

adreses maiņai, 
tad piedāvā: 

1) Biķeru iela, jo 
tās galā ir Biķera 

baznīca, 
2) Ratnieku iela - 

jau autobusa 
pietura saucas 

Ratnieki, 
3) Franku iela, jo 
senais apkaimes 
nosaukums ir 

Franki. 
Visos dokumentos 

un daudzās 
iestādēs būs 
jāskaidro, lai 

maina adresi. Kā 
arī prasīs papildus 
izmaksas un laiku, 
lai sakārtotu visus 

dokumentus. 
Respondenti 
norāda, ka 
galvenā 

piebraukšana ir no 
Hipokrāta un 

Biķernieku ielas. 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. 

Būvvalde nevar nemainīt adresi, jo 
tad faktiski Būvvalde izdotu 

prettiesisku administratīvo aktu, jo 
adrese neatbilstu Adresācijas 

noteikumu prasībām. Būvvalde nav 
tiesīga izdot administratīvo aktu, 

kura saturs neatbilst normatīvo aktu 
prasībām. 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 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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

dienestu. 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_NE
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W.pdf ). 
Priekšlikumus par ielu nosaukumu 

maiņu iedzīvotāji var iesniegt, 
adresējot tos Rīgas domei. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

17 
0100 122 2108 

009 
Biķernieku 
iela 124 k-1 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta, 
norādot, ka 
adresācijas 

maiņas rezultātā 
paredzēts, ka 
jaunais ielas 

nosaukums būs 
Vecā Biķernieku 
iela. Uzskata, ka 

jaunais 
nosaukums ir gan 
neatbilstošs, gan 
nelabskanīgs un 
pārāk garš, gan 
var radīt jucekli. 

Lūdz izskatīt 
iespēju šo ielu 
nosaukt par 
Biķeru ielu, 

ņemot vērā arī to, 
ka uz šīs ielas 
atrodas Biķeru 
Svētās Katrīnas 

Evaņģēliski 
luteriskā baznīca. 
Tāpēc nosaukums 
"Biķeru iela" būtu 
gan atbilstošāks, 

gan ērtāks 
lietošanā (tai 

skaitā īsāks), gan 
labskanīgāks. 

Būs nepieciešams 
veikt uzņēmuma 
juridiskās adreses 

maiņu. 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Vecā Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. 

Attiecībā uz respondenta sniegto 
argumentu, ka būs nepieciešams 

veikt uzņēmuma juridiskās adreses 
maiņu Būvvalde paskaidro, ka 
komersantam ir jāinformē LR 

Uzņēmumu reģistrs par adreses 
maiņu iesniedzot iesniegumu. 
Adreses maiņa LR Uzņēmumu 

reģistrā šajā gadījumā ir bez maksas. 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
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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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

dienestu. 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_NE

W.pdf ). 
Priekšlikumus par ielu nosaukumu 

maiņu iedzīvotāji var iesniegt, 
adresējot tos Rīgas domei. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis noraidāms kā 
nepamatots. 

18 

0100 122 2108 
007 

Biķernieku 
iela 124 k-3 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. Kā 
argumentus 

norāda, ka plānotā 
adresācijas maiņa 

ir nelietderīga, 
neredz nekādu 

ieguvumu no tās. 
Turklāt tie ir 

papildu izdevumi 
gan pilsētai, gan 
iedzīvotājiem, kā 

arī plānotais 
nosaukums nav 

labskanīgs. 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Vecā Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. 

Normatīvie akti nosaka adrešu 
veidošanas kārtību, lai iespējami ātri 

un viennozīmīgi valsts teritorijā 
varētu identificēt adresācijas objektu 

apvidū. Būvvalde nevar nemainīt 
adresi, jo tad faktiski Būvvalde 

izdotu prettiesisku administratīvo 
aktu, jo adrese neatbilstu Adresācijas 
noteikumu prasībām. Būvvalde nav 

19 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Uzskata par 
nepamatotu. 

Adresācijas maiņa 
saistīta ar finanšu 

izdevumiem. 
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tiesīga izdot administratīvo aktu, 
kura saturs neatbilst normatīvo aktu 

prasībām. 
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. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

20 

0100 122 2108 
008 

Biķernieku 
iela 124 k-4 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta, 
norādot, ka 
neatbalsta 

piedāvāto ielas 
jauno nosaukumu 

adresācijas 
maiņas ietvaros. 
Šobrīd ir spēkā 
piedāvājums 

pārdēvēt 
Biķernieku ielu 

par Veco 
Biķernieku ielu, 

taču tas 
respondentam 

neesot 
pieņemams, jo 
rada negatīvas 

asociācijas. 
Aicina Rīgas 

domes atbildīgās 
institūcijas meklēt 

citu ielas 
nosaukuma 
risinājumu, 

piedāvā apspriest 
ielas nosaukuma 
maiņu uz Biķera 
ielu. Ielas galā ir 
Biķera baznīca, 
kas sasauktos ar 
ielas nosaukumu. 

Informācija 
publiskajās datu 
bāzēs liecina, ka 

nevienai citai ielai 
Rīgā šāds 

nosaukums - 
Biķera iela - nav. 
Jebkādas izmaiņas 

ir saistītas ar 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Vecā Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. 

Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 
sakārtota adresācija ir 

priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. Nekustamā 
īpašuma īpašniekam, tāpat arī 

uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

21 
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virkni 
birokrātisku 

izmaiņu, 
saskaņošanu un 

papildus 
izmaksām, kas 
nav ieplānoti 
ģimenēm ar 

bērniem. Tas ir 
laikietilpīgs 
process un 
nepamatots 

papildus 
finansiāls slogs. 
Pasta adreses 

maiņa radīs arī 
komunikācijas 

problēmas. 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

dienestu. 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_NE

W.pdf ). 
Respondenta norādītais arguments 

par asociācijām saistībā ar ielas 
nosaukumu nevar kalpot par iemeslu 

Būvvaldei neievērot Ministru 
kabineta normas. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 

22 

0100 122 2108 
013 

Biķernieku 
iela 126 k-1 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. Kā 
argumentus 

norāda, ka tie ir 
lieli izdevumi ik 
katram dzīvokļa 
īpašniekam. 

Neredz 
pamatojumu, 
kāpēc tas būtu 
nepieciešams. 

Attiecībā uz respondenta norādīto 
informāciju, ka piebraukšana ir no 
Hipokrāta ielas, Būvvalde informē, 

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

Rīgas ielu alfabētiskā saraksta 
apstiprināšanu” un atbilstoši Rīgas 

pilsētas teritorijas plānojumam, 
vienīgā tuvākā iela ir Vecā 

Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 

23 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. Kā 
argumentus 

norāda: 
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1. Piedāvātais 
ielas nosaukums  
nav labskanīgs, 

2. Adreses garums 
nav samazinājies, 
3. Ar adresācijas 
maiņu saistītās 

dubultās izmaksas 
un liels laika 

patēriņš (īpašums 
reģistrēts puse uz 
pusi ar laulāto). 

Kā arī adresācijas 
maiņa skar ne 

tikai dzīvojamās 
telpas, bet arī 
saimniecības. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana 
adresācijas 
objektam 

organizēta no 
Hipokrāta ielas. 

Vecā Biķernieku iela. 
Normatīvie akti nosaka adrešu 

veidošanas kārtību, lai iespējami ātri 
un viennozīmīgi valsts teritorijā 

varētu identificēt adresācijas objektu 
apvidū. Būvvalde nevar nemainīt 
adresi, jo tad faktiski Būvvalde 

izdotu prettiesisku administratīvo 
aktu, jo adrese neatbilstu Adresācijas 
noteikumu prasībām. Būvvalde nav 
tiesīga izdot administratīvo aktu, 

kura saturs neatbilst normatīvo aktu 
prasībām. 

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. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

24 

0100 122 2108 
014 

Biķernieku 
iela 126 k-2 

Respondents 
adresācijas maiņu 
neatbalsta, jo esot 

nelabskanīga 
adrese. 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Vecā Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. 

Normatīvie akti nosaka adrešu 
veidošanas kārtību, lai iespējami ātri 

un viennozīmīgi valsts teritorijā 
varētu identificēt adresācijas objektu 

apvidū. Būvvalde nevar nemainīt 
adresi, jo tad faktiski Būvvalde 

izdotu prettiesisku administratīvo 
aktu, jo adrese neatbilstu Adresācijas 
noteikumu prasībām. Būvvalde nav 
tiesīga izdot administratīvo aktu, 

kura saturs neatbilst normatīvo aktu 
prasībām. 

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 

25 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka maiņa 

rada tikai 
neērtības, 
papildus 

izdevumus 
īpašniekiem. Nav 

nekāda 
pamatojuma, 

kāpēc vispār šāda 
izmaiņa ir 

nepieciešama. 

26 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka maiņa 

rada tikai 
neērtības, 
papildus 

izdevumus 
īpašniekiem. Nav 

nekāda 
pamatojuma, 

kāpēc vispār šāda 
izmaiņa ir 

nepieciešama. 
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27 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta, jo 
radīsies 

neparedzēti 
izdevumi, kas 

saistīti ar īpašuma 
un kredītu 

dokumentācijas 
pārformēšanu. 
Samazināsies 
īpašuma vērtība, 

jo Vecā 
Biķernieku ielā 
atrodas Biķeru 

kapi. Kā arī Vecā 
Biķernieku ielā 

nav 
apgaismojuma, 

ielai nepieciešams 
remonts un 

izbūve. 
Adresācijas maiņa 
nav nepieciešama, 

jo Vecās 
Biķernieku ielas 
nav navigācijas 

kartē un tas 
veicinās liekus 
pārpratumus un 
neskaidrības, kā 
arī nevajadzīgus 

izdevumus. 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

dienestu. 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_NE

W.pdf ). 
Adresācijas noteikumi neparedz 
adrešu piešķiršanu, kategorizējot 

ielas pēc tehniskā stāvokļa vai pēc tā, 
vai iela ir apgaismota vai nē. 

Būvvalde norāda, ka publisku karšu 
lietošana ir pieļaujama un 

pakalpojumu sniedzējs nodrošina 
sava pakalpojuma kvalitāti, 

navigācijas karšu lietotājiem ir 
saistoši noteikumi, ko par produkta 

lietošanu nosaka un garantē 
pakalpojuma sniedzējs. Rīgas 

pilsētas ielu novietojums ir noteikts 
ar Rīgas pilsētas teritorijas 

28 
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plānojumu un attiecīgi ielu 
nosaukumi ir reģistrēti Valsts adrešu 
reģistrā, kas ir oficiāli pieejama un 

lietojama informācija. 
Papildus Būvvalde norāda, ka adrešu 

maiņa neietekmē īpašuma tirgus 
vērtību, jo fiziski ēka nemaina savu 

atrašanās vietu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

29 
0100 122 2108 

011 
Biķernieku 
iela 126 k-3 

Respondents 
adresācijas maiņu 
neatbalsta. Neredz 
tam jēgu. Norāda, 
ka būs papildus 

izdevumi un lieki 
patērēts laiks. 

Jaunais 
nosaukums slikts 

(labāk būtu 
Biķeru). 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Vecā Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. 

Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 
sakārtota adresācija ir 

priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 

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. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

30 
0100 122 2108 

012 
Biķernieku 
iela 126 k-4 

Respondents 
adresācijas maiņu 
neatbalsta. Nav 

labskanīgs. 
Emocionāli 

negatīvu iespaidu 
rada uz cilvēku. 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Vecā Biķernieku iela. Adresācijas 
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Nesamērīgs 
administratīvais 

slogs 
iedzīvotājam 

(īpašniekam), lai 
nomainītu 

dokumentus. 
Nesamērīgs 

administratīvais 
slogs mainot visus 

dokumentus, 
izdevumi savācot 

nepieciešamo 
informāciju par 
prognozētajām 

darbībām. 

noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. 

Attiecībā uz respondentu sniegto 
argumentu, ka būs lieki izdevumi 

uzņēmuma dokumentācijas 
sakārtošanai, Būvvalde paskaidro, ka 

loģiska un sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. Nekustamā 
īpašuma īpašniekam, tāpat arī 

uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 

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

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 

31 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

minētajā adresē ir 
reģistrēts 

uzņēmums. 
Adreses maiņa 

radīs neparedzētus 
liekus izdevumus 

uzņēmuma 
dokumentācijas 

sakārtošanai. Bez 
tam, tiks patērēts 
laiks un līdzekļi, 

lai informētu 
dažādas iestādes 
par adresācijas 

maiņu. 
32 Respondenti 

adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Norāda, ka Vecā 
Biķernieku iela ir 

nelabskanīgs 
nosaukums. 
Visvairāk 

neapmierina 
nosaukums, līdz 
ar to Biķeru iela 

būtu daudz 
patīkamāks 

nosaukums. Kā 
arī papildus 

izdevumi. Negrib 
maksāt visus 

izdevumus, kas 
būs saistīti ar 
adrešu maiņu 

(adrešu plāksnītes 
nomaiņu, fasādes 

pārkrāsošana) 
nerunājot par 
turpmākām 

neērtībām (Vecās 
Biķernieku ielas 
nav navigācijas 

33 
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kartē). 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_NE

W.pdf ). 
Respondenta norādītie argumenti par 

emocionalitāti nevar kalpot par 
iemeslu Būvvaldei neievērot 
Ministru kabineta normas. 

Respondenta norādītais arguments, 
ka tiktu radīti izdevumi, savācot 
nepieciešamo informāciju par 
prognozētajām darbībām, nav 

patiess, jo Būvvaldes mājaslapā 
(http://www.rpbv.lv/adreses) visa 
informācija par prognozētajām 

darbībām ir pieejama bez maksas. 
Būvvalde norāda, ka publisku karšu 

lietošana ir pieļaujama un 
pakalpojumu sniedzējs nodrošina 

sava pakalpojuma kvalitāti, 
navigācijas karšu lietotājiem ir 

saistoši noteikumi, ko par produkta 
lietošanu nosaka un garantē 

pakalpojuma sniedzējs. Rīgas 
pilsētas ielu novietojums ir noteikts 

ar Rīgas pilsētas teritorijas 
plānojumu un attiecīgi ielu 

nosaukumi ir reģistrēti Valsts adrešu 
reģistrā, kas ir oficiāli pieejama un 

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

34 
0100 122 2108 

015 
Biķernieku 
iela 128 k-1 

Respondents 
adresācijas maiņu 
atbalsta. Norāda, 

ka jau ikdienā 
lieto nosaukumu 
Vecā Biķernieku 
iela. Vaicā, vai 
Rīgas dome pati 
veiks visu banku, 

policiju, 
medicīnas iestāžu, 
izglītības iestāžu 
informēšanu par 
adreses maiņu. 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 
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interneta abonēšanu u.c.). 
Būvvalde norāda, ka par adrešu 

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

dienestu. 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_NE

W.pdf ). 
Respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 

35 

0100 122 2108 
015 

Biķernieku 
iela 128 k-1 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Plānotajā ielas 

nosaukumā vārda 
"vecā" viena no 
nozīmēm ir ar 

negatīvu ievirzi, 
proti - vecs, tāds, 
kas ilgāku laiku 
tiekot izmantots, 

lietots ir 
novecojis, kļuvis 

lietošanai 
nepiemērots, 

nederīgs. 
Lietvārds "vecā" - 

tas, kas ir 
novecojis, savu 

laiku pārdzīvojis, 
tas, kas traucē, 
kavē kā jauna 

attīstību. 
Norāda, ka Valsts 
pārvaldes iekārtas 
likuma 10. panta 

trešajā daļā 
noteikts, ka valsts 
pārvalde darbojas 

sabiedrības 
interesēs. Pie 
sabiedrības 

interesēm pieder 
arī samērīga 

privātpersonas 
tiesību un tiesisko 

interešu 
ievērošana. Tā 

paša panta sestajā 
daļā noteikts, ka 
valsts pārvaldes 

Respondenta norādītie argumenti par 
to, ka adreses maiņa sarežģīs 
procesus privātpersonām ir 

subjektīvs un nav adekvāts, jo 
Būvvalde darbojas sabiedrības un 
privātpersonu interesēs. Būvvalde 
pilda normatīvo aktu prasības, kas 
nevar būt pretrunā sabiedrības un 

privātpersonu interesēm. Normatīvie 
akti nosaka adrešu veidošanas 
kārtību, lai iespējami ātri un 

viennozīmīgi valsts teritorijā varētu 
identificēt adresācijas objektu 

apvidū. Būvvalde nevar nemainīt 
adresi, jo tad faktiski Būvvalde 

izdotu prettiesisku administratīvo 
aktu, jo adrese neatbilstu Adresācijas 
noteikumu prasībām. Būvvalde nav 
tiesīga izdot administratīvo aktu, 

kura saturs neatbilst normatīvo aktu 
prasībām. Būvvalde paskaidro, ka 
loģiska un sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Vecā Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

36 
37 

38 
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pienākums ir 
vienkāršot un 

uzlabot 
procedūras 

privātpersonu 
labā. Adresācijas 
maiņa neuzlabos 
un nevienkāršos 

procedūras 
privātpersonas 
labā, tā radīs 

papildus slogu un 
pienākumu mainīt 

adresi līgumos 
u.c. saistību 

dokumentos, kas 
noslēgti starp 
īpašniekiem un 
pakalpojumu 

sniedzēju, kā arī 
radīs papildus 

izmaksas (adrešu 
plāksnītes 

nomaiņu, fasādes 
pārkrāsošana utt.). 
Piemērām, Biķeru 

iela būtu daudz 
patīkamāks 
nosaukums. 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. Konkrētajā 
gadījumā vārds “vecs” norāda uz 

Biķernieku ielas vēsturisko izcelsmi, 
jo Biķernieku iela vēsturiski 
atradusies tagadējās Vecās 

Biķernieku ielas vietā. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. Nekustamā 
īpašuma īpašniekam, tāpat arī 

uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 

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

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

dienestu. 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 
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araksts_iestadem_par_lemumu_NE
W.pdf ). 

Priekšlikumus par ielu nosaukumu 
maiņu iedzīvotāji var iesniegt, 

adresējot tos Rīgas domei. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

39 
0100 122 2108 

016 
Biķernieku 
iela 128 k-2 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana ir no 

Biķernieku un 
Hipokrāta ielas. 
Adreses maiņas 

dēļ radīsies 
izmaksas īpašuma 

dokumentu 
noformēšanai. 
Nedaiļskanīgs 

jauns ielas 
nosaukums. 

Neloģiska māju 
numuru jaunā 

sistēma. 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Vecā Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. 

Jaunās publiskajā apspriešanā 
piedāvātās adreses noteiktas 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 
17.1. apakšpunktam un 19.punktam. 

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. 
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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī 
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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_NE

W.pdf ). 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

40 0100 122 2108 
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Biķernieku 
iela 128 k-3 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta, kā 
argumentus 

norādot: 1) Tie ir 
neparedzēti 
izdevumi 
dzīvokļu 

īpašniekiem, kas 
ir Meža ciema 

sastāvā. Tad, lai 
visus izdevumus, 

kas saistīts ar 
adrešu maiņu 

uzņemas Meža 
ciema 

pārvaldnieks, 
2) Piedāvātā 
adrese 'Vecā 

Biķernieku iela' ir 
nelabskanīga ar 

nievājošu nozīmi. 
Ja maina, tad 
piedāvā uz 

'Biķeru iela'. Kur 
ielas galā ir arī 
Biķerbaznīca. 

3) Rada neērtības 
un aizņems 

papildus laiku 
visu dokumentu 

nomaiņai un 
nepieciešamo 

institūciju (banku 
utt.) informēšanai. 

Cer, ka 
respondenta 

viedoklis un visu 
respondentu 
viedoklis tiks 

ņemts vērā un, tad 
respondentu 

tiesības uz sava 
viedokļa paušanu 
un uzklausīšanu -

publiskās 
apspriešanas laikā 
- netiks pārkāptas. 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Vecā Biķernieku iela. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecā 

Biķernieku iela, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Biķernieku iela uz 
Vecā Biķernieku iela. 

Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 
sakārtota adresācija ir 

priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 41 Respondents 
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adresācijas maiņu 
neatbalsta, kā 

argumentu 
norādot - visu 

līgumu 
pārformēšana. 

Neredzot pamatu. 

maiņas informācijas paziņošanu 
līdzējiem (iespējami gadījumi par 

apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 
interneta abonēšanu u.c.). 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņu informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 
adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 

no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek 

nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

dienestu. 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_NE

W.pdf ). 
Priekšlikumus par ielu nosaukumu 

maiņu iedzīvotāji var iesniegt, 
adresējot tos Rīgas domei. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 
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0100 123 2017 
001 

Biķernieku 
iela 216 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 
tādejādi tiks 
samazināta 
nekustamā 

īpašuma tirgus 
vērtība. 

Ietekmēšot 
nodokļu aprēķinu 

pie īpašuma 
pārdošanas/ 

maiņas. Visos 
nekustamā 
īpašuma 

dokumentos 
mainās ielas 

nosaukums, līdz 
ar to jāmaina visi 
šie dokumenti. 

Visos ar 
nekustamā 

īpašuma adresi 
saistītajos 

darījumos ir 
minēta adrese 

Biķernieku iela 
216. 

Norāda, ka 
galvenā 

piebraukšana ir no 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Bebrenes iela. Adresācijas 

noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Bebrenes iela, 

tāpēc, atbilstoši Adresācijas 
noteikumiem, adresi plānots mainīt 
no Biķernieku iela uz Bebrenes iela. 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču, 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
Adresācijas noteikumu 32. punkts 
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73 Biķernieku ielas 
(no Bebrenes ielas 

vispār nav 
normālas 

piebraukšanas, pat 
nav asfaltēts ceļš, 
kaut kāda 2 metru 

plata taciņa, pa 
viņu izbraukt nav 

normāli (neiet 
runa par ziemas 
periodu)), pēc 
adrešu maiņas 

plānots, ka zemei 
būs adrese -

Biķernieku 218, 
bet mājai - 

Bebrenes 8, tas ir 
absurds. 

Respondents 
norāda, ka būs 
jāmaina visus 

personīgos 
dokumentus par 

saviem 
līdzekļiem. 

Norāda, ka ēkai 
piebrauktuve ir no 
Biķernieku ielas, 

kā arī tā ir 
redzama no 

Biķernieku ielas, 
Bebrenes ielu 
neizmantojot 
vispār. Kāpņu 

telpā no Bebrenes 
ielas iekšā neejot, 
automašīnu mājas 

tajā pusē nav 
iespējas un vietas 

novietot, 
ciemiņiem no 
Bebrenes ielas 

puses mājā iekļūt 
nav iespējams, jo 
domofons ir otrā 
pusē. Bebrenes 

ielu nezin vismaz 
95 % Rīgas 

iedzīvotāju, kā arī 
Bebrenes iela ir ar 
grants segumu un 

līdzinās 
iebrauktam meža 
ceļam. Piešķirot 
namam Bebrenes 
ielas numuru, var 

tikt maldināti 
operatīvie dienesti 
- NMPD, VUGD 

u.c. 
Iespējams laicīgi 

nesaņemt 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

dienestu. 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_NE

W.pdf ). 
Būvvalde paskaidro, ka pasta 
sūtījumu piegāde tiek veikta 

ievērojot sekojošas tiesību normas: 
Pasta likuma 1. panta 20. punkts 

nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. 

Sūtījuma izmērs un svars 
nepārsniedz šajā likumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Ministru kabineta 
27.03.2010. noteikumi 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 
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nepieciešamo 
palīdzību no 

dažādiem 
dienestiem 

ārkārtas gadījuma 
situācijā. Nav 
nekāda loģiska 
pamatojuma 

adreses maiņai. 
Ja mājas adrese 

būs Bebrenes iela, 
vaicā, vai tiks 
nodrošināta 

piekļuve mājai pa 
Bebrenes ielu 
visiem mājas 
iedzīvotājiem. 

Biķernieku iela ir 
tā, pa kuru brauc 
visi iemītnieki un 

iela, kas reāli 
piesaistīta mājai. 
Cilvēkiem, kas 
brauc ciemos ir 

vieglāk 
paskaidrot, kur 

atrodas, jo 
Biķernieku ielu 

daudzi zina. 
Nosaukums 

Biķernieku iela ir 
prestižāks, nekā 
Bebrenes iela. 
Kategoriski 

nepiekrīt adreses 
maiņai. 

Ietekmē ar to, ka 
pērkot dzīvokli 

bija tiesības 
izvēlēties adresi, 
kurā vēlas dzīvot, 

un tā ir 
Biķernieku iela 
nevis Bebrenes 

iela. 
Šī adreses maiņa 
izskatoties pēc 

maiņas 
mainīšanas pēc, 

kas esot 
nepieļaujami. Ar 

Bebrenes ielu 
mājai neesot 

nekāda sakara - 
no šīs ielas šķirot 

pavisam cits 
mājai 

apbraucamais 
ceļš. 

Respondentam 
esot tiesības 

turpināt dzīvot 
tādā adresē, kādā 

adresācijas sistēmas noteikumiem 
identificē adresāta un sūtītāja 

atrašanās vietu. Pasta noteikumu 13. 
punktā ir noteikts, ka adresi uz 
iekšzemes pasta sūtījuma raksta 
saskaņā ar adresācijas sistēmas 
noteikumiem, ievērojot adreses 

elementu rakstības atbilstību Valsts 
adrešu reģistrā reģistrētajai adresei. 

Būvvalde norāda, ka pastnieki 
apvidū orientējas pēc numurzīmēm 

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

numurzīme, jo vieglāk apvidū ir 
orientēties pastniekiem, kaimiņiem 

u.c. 
Attiecībā uz respondenta norādīto 
argumentu, ka pēc adrešu maiņas 

veidosies absurda situācija, jo 
plānots, ka zemei būs adrese -

Biķernieku 218, bet mājai - Bebrenes 
8, Būvvalde nevar piekrist, jo 

atbilstoši Adresācijas noteikumiem 
zemes vienībai ir jābūt tādai adresei 
kā vienai no ēkām uz tās. Uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 
0100 123 2369 atrodas divas 
daudzdzīvokļu ēkas un zemes 

vienībai adreses maiņa plānota uz 
adresi Biķernieku iela 218, kas ir 

adrese ēkai, kas atrodas uz minētās 
zemes vienības. 

Būvvalde paskaidro, ka respondentu 
sniegtais arguments par nekustamā 
īpašuma nodokļa apjomu, kā 

rezultātā nav jāveic adreses maiņa, 
nav saistāms ar tiesisko regulējumu 

saistībā ar adresāciju. 
Respondenta norādītie argumenti, ka 
ēka ir redzama no Biķernieku ielas, 
Bebrenes ielu nezin vismaz 95 % 
Rīgas iedzīvotāju, kā arī Bebrenes 
iela ir ar grants segumu un līdzinās 

iebrauktam meža ceļam, nevar kalpot 
par iemeslu Būvvaldei neievērot 

Ministru kabineta normas. Turklāt 
Adresācijas noteikumi neparedz 
adrešu piešķiršanu, kategorizējot 

ielas pēc prestižuma, tehniskā 
stāvokļa vai pēc tā, kura iela 

zināmāka. 
Attiecībā uz respondenta norādīto 
argumentu, ka pērkot dzīvokli bija 
tiesības izvēlēties adresi, kurā vēlas 

dzīvot, 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, bet īpašuma adreses 
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esot sācis dzīvot. 
Saprot, ka ielas 

nosaukuma maiņa 
oficiālajās valsts 

datu bāzēs 
automātiski 

saregulēsies, bet 
visu pārējo 

piesaistīto tas 
nesaregulēs - 

radiem un 
draugiem nodotā 

pasta 
korespondence, 

bērnu pirmsskolas 
un skolas 

dokumentos 
norādītā 

informācija, 
sūtījumu piegādes 

vietās norādītā 
adrese (Omniva, 
aliexpress u.tml.). 

Adrese 
Biķernieku iela 

216 atbilst 
adresācijas 
sistēmas 

pamatprincipiem, 
dzīvokļu 

īpašniekiem nav 
saprotama 

piedāvātās adreses 
maiņas loģika un 
pamatojums. Tiek 

norādīts, ka 
adrese 

neatkārtojas, tai 
nav korpusu un 
neviena cita ēka 

nav ar šādu 
adresi.. Norāda, 
ka ēka ir celta 

padomju laikos, tā 
no Biķernieku 

ielas ir saskatāma 
un sasniedzama. 

Pirms šīs ēkas līdz 
Biķernieku ielai 
nav neviena cita 
ēka. Pie mājas 

piebrauc 
orientējoties pēc 
atrašanās vietas 
uz Biķernieku 

ielas. Tiek 
norādīts uz 

Bebrenes ielas 
slikto tehnisko 

stāvokli. Norāda, 
ka Adresācijas 

noteikumu 
19.punkts tiek 

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 dzīvot 
neņemot vērā īpašumtiesības, kas 

radītu pilnīgu apjukumu un daudzu 
tiesību normu pārkāpumu. 

Papildus Būvvalde norāda, ka adrešu 
maiņa neietekmē īpašuma tirgus 

vērtību, jo fiziski ēka nemaina savu 
atrašanās vietu. 

Atbilstoši viena no respondentiem 
norādei, ka Būvvalde burtiski tulko 
Adresācijas noteikumu 19. punktu, 
nemaz nevērtējot konkrēto situāciju 

un neapsekojot māju un ielas 
izvietojumu dabā, Būvvalde 

paskaidro, ka atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma 17. 

panta pirmajai daļai ir noteiktas 
tiesību normu iztulkošanas un 

piemērošanas tehnikas, kā arī 17. 
panta pirmajā daļā noteiktā 

gramatiskā interpretācijas metode. 
Šajā gadījumā iztulkojot tiesību 

normu, tās piemērošana nodrošina 
vienādu lēmuma pieņemšanu, jo 

tiesību normu interpretēšanas 
metodēm nav piemērošanas 

prioritātes un tiesību normas ir 
iztulkojamas pēc to radīšanas mērķa. 
Proti, adresācijas sistēma ir definēta 

ar precīzu kritēriju palīdzību un 
tulkojot Adresācijas noteikumu 19. 

punktu ar jebkuru no metodēm 
adrese Biķernieku iela 216, Rīga ir 

jāmaina. 
Personas ieskatā norādītais 

arguments par to, ka ēka atrodas 60 
m attālumā no Biķernieku ielas un 

stāv tur jau 30 gadus, dotu Būvvaldei 
tiesības, pamatoties uz adresācijas 

noteikumu 19.punktu, adresi 
nemainīt. Būvvaldes ieskatā tā ir 

nepareiza tiesību normu 
interpretēšana atbilstoši lietas 

faktiskajiem apstākļiem, jo pretējā 
gadījumā Būvvaldei likumdevējs 

būtu noteicis tiesības brīvi izvēlēties 
maināmās un nemaināmās adreses, 
kas neatbilst adresācijas sistēmas 

ieviešanas mērķim, tāpat arī persona 
nav norādījusi kā būtu iespējams 

iztulkot Adresācijas noteikumu 19. 
punkta prasības, lai pašvaldībai būtu 

vienpersoniskas tiesības neveidot 
adresācijas sistēmai atbilstošu 
adresāciju pilsētā gadījumā, ja 

iedzīvotāji nevēlās pieņemt izmaiņas. 
Būvvalde paskaidro, ka Bebrenes 

iela Rīgas pilsētas teritorijā ir fiksēta 
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nepareizi 
piemērots. 

un tiek lietota no 1992.gada. 
Būvvaldes ieskatā Bebrenes ielas 
atrašanas vieta ir neapstrīdama un 

personu norādītais arguments par to, 
ka ēka ir redzama ir redzama no 
Biķernieku ielas nevar ietekmēt 

adreses veidošanu, jo ēkas siena ir 
redzama tieši skatoties pa Bebrenes 

ielas teritoriju, ko arī atbilstoši 
pilsētas teritorijas plānojumam 

izmanto satiksmes un komunikāciju 
vajadzībām. Būvvaldes ieskatā 

likumdevēja noteiktais pienākums 
izvērtējot konkrēto situāciju, lai 
noteiktu tuvāko ielu adresācijas 
objekts ir paredzējis pašvaldībai 
pienākumu apskatīt katru ēku un 
noteikt attālumus līdz tuvākajām 
ielām, lai gūtu atziņu par tuvāko 

attālumu no ēkas līdz ielai. Papildus 
jānorāda, ka Adresācijas noteikumu 

9.punkts paredz pienākumu 
pašvaldībai mainīt adreses bez 

īpašnieku piekrišanas un publiskās 
apspriešanas organizēšanas mērķis ir 
nodrošināt iespēju izteikt viedokli, kā 

arī piedalīties adreses veidošanas 
procesā likumā noteikto prasību 

ietvaros. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 
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0100 123 2149 
001 

Biķernieku 
iela 220 

Respondenti 
adresācijas maiņu 
neatbalsta, neredz 

adekvātu 
pamatojumu 

adreses maiņai. 
Jau vēsturiski 

bijusi Biķernieku 
iela, ko zina visi, 
bet Bebrenes ielu 

neviens nezin. 
Uzskata, ka esošā 

adrese ir 
atbilstoša, 

Bebrenes iela 
nepienāk tiešā 

veidā pie ēkas un 
atrodas ļoti tālu 
no tās. Bebrenes 

iela ir maza 
šķērsieliņa un tai 
pat nav asfalta, tā 
vizuāli un tehniski 

neatbilst ielas 
būtībai un 

nosaukumam. 
Adreses maiņa 

neuzlabos mājas 
atrašanu, jo 

piedāvātā iela 
tāpat neiet gar 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
19.punktam, pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Bebrenes iela, tāpēc, atbilstoši 

Adresācijas noteikumiem, adrešu 
sakārtošanas projekta ietvaros adresi 

bija plānots mainīt no Biķernieku 
iela 220 uz Bebrenes iela 10. Lai 
piekļūtu pie daudzdzīvokļu mājas 

Biķernieku ielā 220, ir jāšķērso citām 
personām piederošas zemes. Ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 0100 123 2149 
001 (Biķernieku iela 220) īpašnieki 

nav iesnieguši nevienu tiesiski 
pamatotu dokumentu, kas apliecinātu 
tiesības šķērsot citu īpašnieku zemes. 
Pie pastāvošajiem lietas apstākļiem 
adreses maiņa atliekama līdz brīdim, 
kad mājas īpašnieki iesniegs tiesiski 
pamatotu dokumentu par piekļūšanu 

pie nekustamā īpašuma. 
Būvvalde norāda, ka 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 
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111 māju. Norāda, ka 
valsts dienestiem 

būs ļoti grūti 
atrast pēc jaunās 

adreses, jo 
nevienā vietā 
Bebrenes iela 

neieplūst 
Biķernieku ielā. 

Norāda, ka 
mainās visa 

respondentu un 
viņu bērnu dzīve 

un līdz ar to 
nepieciešama 
dokumentu 

maiņa. Jāpārslēdz 
līgumi. Var rasties 
problēmas arī ar 
deklarēšanos. 

Uzskata, ka jaunā 
adrese nav 

piemērota un 
nedrīkst tā 

vienkārši visu 
pamainīt. Liekas 
nevajadzīgi un 

bezjēdzīgi. Rastos 
sarežģījumi pret 

pašu gribu. 
Vēl citi norāda, ka 
visu pakalpojumu 

sniedzēju 
apzināšana un 

personu, ar 
kuriem ir vēstuļu 

sarakste, 
paziņošana 

sagādātu grūtības 
un tas būtu dārgi, 

ko pensionāri 
nevarētu atļauties. 

Nepamatoti 
izdevumi, kuri 

saistīti ar 
juridisko 

dokumentu 
pārformēšanu. 

Sagādās 
problēmas tādās 

iestādēs kā banka, 
zemesgrāmata, 
ārstniecības 

iestādes, darba 
vieta, VSAA utt. 
Lūdz paskaidrot, 

kādēļ jāmaina 
adrese. 

Par Bebrenes ielas 
attīstības 

jautājumiem nav 
pieejama 

informācija – vai 

adrešu maiņas gadījumā, ja līdz tam 
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. Pēc adreses maiņas jaunā 

adrese jāpaziņo personām, ar kurām 
ir līguma saistības un līguma 

noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

interneta abonēšanu u.c.). 
Būvvalde norāda, ka vienmēr par 

adrešu maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

dienestu. Līdz ar to pēc adrešu 
maiņas automātiski tiek  precizēta 
ēkā deklarēto personu adreses. 
Būvvalde vērš uzmanību, ka 

respondenta norādītais arguments par 
to, ka adrese ir vēsturiska nevar 
kalpot par pamatojumu adresi 

nemainīt, jo to neparedz normatīvie 
akti. Turklāt Adresācijas noteikumi 

neparedz adrešu piešķiršanu, 
kategorizējot ielas pēc lieluma, 

tehniskā stāvokļa vai pēc tā, kura iela 
zināmāka. 

Jautājumi par ielas brauktuves un 
trotuāru tehnisku uzlabošanu nav 

Būvvaldes kompetencē, par to atbild 
Rīgas domes Satiksmes 

departaments. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir nemts vērā 
daļēji. 
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ir plānots mainīt / 
saglabāt tās 

novietojumu, 
izveidot normālu 

brauktuvi un 
trotuārus un par 

to, ja ir tādi plāni, 
kad var gaidīt 

rezultātu. 

161 

0100 091 0123 
001 

Baltezera 
iela 1 k-1 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

Auduma iela ir 
citā pusē, kur 

mājas Auduma 
31, 33 un 35. Šajā 

pusē Auduma 
ielas nav un, ja 

tiks nosaukta tikai 
šī māja, tad 

noteikti neviens 
neatradīs, jo māja 

būs starp 
Baltezera 1 un 

Vidzemes aleju 2. 
3 mājas blakus, 
būtībā ar vienu 

pagalmu un 
visiem ir 3 

dažādas ielas. 
Vaicā, no 

kurienes vispār 
Auduma iela 
parādījusies. 

Norāda, ka nav 
loģisks 

nosaukums šai 
mājai. 

Norāda, ka jāveic 
dokumentu 

maiņa. 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, vienīgā tuvākā iela ir 
Auduma iela. Adresācijas noteikumu 
19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir 
ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot 
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā 
situācijā ir Auduma iela, tāpēc, 

atbilstoši Adresācijas noteikumiem, 
adresi plānots mainīt no Baltezera 

iela uz Auduma iela. 
Publisku karšu lietošana ir 

pieļaujama un pakalpojumu sniedzējs 
nodrošina sava pakalpojuma 

kvalitāti. Google kartes lietotājiem ir 
saistoši noteikumi, ko par produkta 

lietošanu nosaka un garantē 
pakalpojuma sniedzējs. Rīgas 

pilsētas ielu novietojums ir noteikts 
ar Rīgas pilsētas teritorijas 
plānojumu un attiecīgi ielu 

nosaukumi ir reģistrēti Valsts adrešu 
reģistrā, kas ir oficiāli pieejama un 

lietojama informācija. 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču, 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
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 
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Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

apmierina esošais 
ielas nosaukums, 
nevēlas mainīt. 
Grib zināt - uz 
kāda pamata 
jāmaina ielas 
nosaukums. 

Norāda, ka jāveic 
dokumentu 

maiņa. 
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Respondents 
adresācijas maiņu 
neatbalsta. Neredz 

nekādu jēgu 
maiņai, kurai seko 

informācijas 
sniegšana par 
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izmaiņām visām 
saistītajām 
instancēm, 
dokumentu 

kārtošana mājas 
iedzīvotājiem. No 
estētikas viedokļa 
arī uz labo pusi 

izmaiņas nekādas 
nav. 

Respondents 
norāda, ka viņam 
ir tiesības dzīvot 
pēc adreses, kur 
pirkts dzīvoklis, 

jo tas var ietekmēt 
arī īpašuma cenu. 

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

to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

dienestu. 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_NE

W.pdf ). 
Respondenta norādītais arguments, 
ka no estētikas viedokļa arī uz labo 
pusi izmaiņas nekādas nav, nevar 

kalpot par iemeslu Būvvaldei 
neievērot Ministru kabineta normas. 

Turklāt Adresācijas noteikumi 
neparedz adrešu piešķiršanu, 

kategorizējot ielas pēc prestižuma, 
tehniskā stāvokļa vai pēc tā, kura iela 

zināmāka. 
Attiecībā uz respondenta norādīto 
argumentu, ka pērkot dzīvokli bija 
tiesības izvēlēties adresi, kurā vēlas 

dzīvot, 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 iegādājās, bet 
īpašuma adreses maiņa nemaina 

fiziski ēkas atrašanās vietu, līdz ar to 
secināms, ka respondents nepareizi 

interpretē likuma normas. 
Būvvalde informē, ka ielu 

nosaukumu zīmes izvieto un uzstāda 
atbilstoši Rīgas domes 22.10.2013. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 62 
„Par ielu un laukumu nosaukuma 
zīmju, ēku, telpu grupu numura 

zīmju un virziena rādītāju uz 

164 Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Būvvaldes kartē 

var redzēt, ka pēc 
pārbrauktuves tur 
ir Auduma iela - 

bet to, ka Auduma 
iela turpinās no 
Baltezera ielas 
līdz Vidzemes 
alejai neviens 

nezin, tāpēc, ka 
tur nekad nav bijis 
pat stabiņš ar ielas 

nosaukumu. 
Norāda, ka māja 
atrodas pa vidu 

Baltezera ielai un 
Vidzemes alejai. 

Pārbaudīta 
Google karte - šis 
mazais Auduma 
ielas atlikums 

saucās par 
Vidzemes aleju, 

Respondents 
uzskata tā kā 

raksta Google - ir 
labāk un skaidrāk 

un tomēr, ja 
Google ir taisnība, 

tad nomainīt 
adresi Baltezera 1 
k-1 uz Auduma 
37 - nav loģiski. 

https://www.goog
le.ru/maps/@56.9
929019,24.24076

68,17z?hl=lv 
No respondenta 
pieredzes (dzīvo 

šeit visu savu 
mūžu) taksisti, arī 
citi cilvēki, kuri 

meklē kā 
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piebraukt pie 
Vidzemes alejas 

daudzstāvu 
mājām, prasa 
ceļu, jo nav 

skaidrs kā tur tikt. 
Uzskata, ka 

pareizāk nosaukt 
šo ielu par 

Vidzemes alejas 
sākumu un 
uzrakstīt šo 

nosaukumu kaut 
kur pie Dzelzceļa 
pārbrauktuves. 
Informē, ka šis 
ceļš ir ļoti sliktā 
stāvoklī, tāpēc 

bieži tiek 
izmantots 

Baltezera ielas 
piebraucamais 

ceļš, bet 
cilvēkiem no 

Vidzemes alejas 
sanāk braukt pa 

bedrēm. 
Respondenti 
norāda, ka 

cilvēkiem, kuri 
šeit jau sen dzīvo, 

ir tā, ka 
sadalīšana: pa 

kreisi no 
Baltezera ielas - 
atrodas Auduma 
iela, pa labi no 
Baltezera ielas - 
Baltezera mājas 

(ielas sākums) un 
Vidzemes aleja. 
Ja tiks nomainīta 

adrese Baltezera 1 
k-1 uz Auduma 

ielu, tad sanāk, ka 
vienā māju grupā 

būs 3 mājas ar 
trim dažādām 

adresēm: 
Baltezera 1, 

Auduma 37 un 
Vidzemes aleja 2 
- būs neloģiski, 
tāpēc, ka šajā 

pusē par Auduma 
ielu neviens nezin 

un nekad nav 
dzirdējis. Neesot 
pareizi domāt, ka, 

ja viens no 
piebraucamajiem 
ceļiem saucās par 
Auduma ielu (to 

infrastruktūras, kultūras vai tūrisma 
objektiem izvietošanas kārtību Rīgas 
pilsētā”. Atbilstoši šo noteikumu 6. 
un 8. punktam par ielu un laukumu 
nosaukuma zīmju izvietošanu pie 
ēkas vai žoga ir atbildīgs ielai vai 

laukumam piegulošā stūra 
zemesgabala vai ēkas īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs un, lai saņemtu 

ielas nosaukuma zīmi, ielai piegulošā 
zemesgabala vai ēkas īpašnieks vai 

tiesiskais valdītājs vēršas Rīgas 
pilsētas pašvaldības izpilddirekcijā, 

rakstot iesniegumu. 
Būvvalde paskaidro, ka adrešu maiņa 
neietekmē īpašuma tirgus vērtību, jo 
fiziski ēka nemaina savu atrašanās 

vietu. 
Priekšlikumus par ielu nosaukumu 

maiņu iedzīvotāji var iesniegt, 
adresējot tos Rīgas domei. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 
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vēl jāpārbauda), 
tad šai mājai ir 
jāmaina adrese. 

Ierosina pārsaukt 
šo mazo ieliņu 

(kur nav ēku) uz 
Baltezera ielas 

sākumu jeb 
Vidzemes alejas 

sākumu (pēc 
Google) un 
visiem būšot 

miers un nebūs 
jāmaina 

dokumenti. 
Norāda, ka 

Baltezera 1 k-1 
pārsaukt par 

Auduma ielu - 
nebūs pareizi, 

šādu nosaukumu 
nevar ciest. 
Norāda uz 

dokumentu maiņu 
un to, ka adreses 

maiņa nav 
likumiska. 
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Brīvības 
gatve 215B 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Galvenā 

piebraukšana no 
Brīvības gatves 
un Ropažu ielas. 
No Ropažu ielas 

puses ir iespējams 
piebraukt tikai pie 

vienas kāpņu 
telpas, jo pārējām 

kāpņu telpām, 
kuras šobrīd ir ar 
adresi "Brīvības 

gatve 215B" 
piebraukšanu 

bloķē ar 
ķieģeļiem 
piepildīti 

puķupodi. Cik 
zināms, tos tur 

novietojis 
apsaimniekotājs 

"RNP", lai 
novērstu auto 

transporta 
caurbraukšanu no 
Brīvības gatves uz 

Ropažu ielu un 
otrādi. 

Nenodrošinot 
tiešu un 

netraucētu 
piekļuvi 

īpašumam un 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Ropažu iela, tāpēc, atbilstoši 

Adresācijas noteikumiem, adresi 
plānots mainīt no Brīvības gatve uz 

Ropažu iela. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču, atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām, 

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

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

taisītie izdevumi. 
Adresācijas noteikumu 32. punkts 
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja 
precizēta pieraksta forma, atbilstoši 

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņu informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 
adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
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veicot adresācijas 
maiņu, tiek 
ierobežotas 
tiesības uz 

kvalitatīvu dažādu 
pakalpojumu 
saņemšanu, 
piemērām, 
taksometru 

pakalpojumu. 
Tāpat tiešas un 

nepastarpinātas/ne
traucētas 
piekļuves 

nenodrošināšana 
rada risku 

neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības un 

glābšanas 
dienestu 

kvalitatīvas un 
operatīvas 
palīdzības 

saņemšanai. 
Tāpat adresācijas 
maiņa ir saistīta ar 
liekiem papildu 

finansiāliem 
izdevumiem un 
laika resursu 
patēriņu, kas 

nepieciešams, lai 
pārslēgtu visus 
līgumus, kuros 
norādīta esošā 
adrese, kā arī 
jautājumi, kas 
saistīti ar jaunu 
Zemesgrāmatu 

apliecību 
saņemšanu. 

Sakarā ar jaunā 
mikrorajona 

“Jaunā Teika” 
būvēšanu, 

iespējama zemes 
kadastrālās 

vērtības celšanās. 
Sētniecei tiks 

palielināts darba 
apjoms, jo viņai 

būs jāuzkopj 
Ropažu iela, kas 
būs jāapmaksā 

dzīvokļu 
īpašniekiem. 

Mainot adresi uz 
Ropažu iela 9A, 

māja tiek 
pazemināta 
statusā no 

galvaspilsētas 

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_NE

W.pdf ). 
Respondentu norādītie argumenti, ka 
sakarā ar jaunā mikrorajona “Jaunā 
Teika” būvēšanu, iespējama zemes 

kadastrālās vērtības celšanās, 
sētniecei tiks palielināts darba 
apjoms, jo viņai būs jāuzkopj 

Ropažu iela, neattiecas uz adrešu 
veidošanu un nevar kalpot par 
iemeslu Būvvaldei neievērot 

Ministru kabineta normas. Turklāt 
Adresācijas noteikumi neparedz 
adrešu piešķiršanu, kategorizējot 

ielas pēc prestižuma, skanīguma vai 
pēc tā, kura iela lielāka. 

Norādītais arguments par patvaļīgi 
izvietotajiem puķupodiem satiksmes 

ierobežošanai nevar kalpot par 
argumentu, lai ēkai neveidotu 

adresācijas sistēmas principiem 
atbilstošu adresāciju. 

Papildus Būvvalde norāda, ka adrešu 
maiņa neietekmē īpašuma tirgus 

vērtību, jo fiziski ēka nemaina savu 
atrašanās vietu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis noraidāms kā 

nepamatots. 
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galvenās ielas par 
vienstāva skrūvju 
veikala “Delve 2” 

Ropažu ielas 9 
piebūvi, kas 

traumē, iespaido 
ļoti negatīvi, 

faktiski pazemo. 
Esošais 

nosaukums ir 
skanīgāks un 
prestižāks. 

Brīvības gatves 
īpašums ir 

vērtīgāks nekā 
Ropažu ielas 
īpašums. 

177 
0100 086 0010 

003 

Brīvības 
gatve 237 k-

2 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka tā ir 

bērnības māja un 
negribētos dzīvot 

Vidrižu ielā. 

Respondents nav norādījis uz 
piedāvātās adreses maiņas 

prettiesiskumu, līdz ar ko to 
neapstrīd. Taču personas izteiktais 
viedoklis par to, ka tā ir bērnības 

māja un negrib dzīvot Vidrižu ielā, 
nav pietiekams pamats, lai pārskatītu 

piedāvātās adreses maiņas 
tiesiskumu. Līdz ar to respondenta 

subjektīvais viedoklis nevar ietekmēt 
adreses veidošanas prasības, jo tam 

nav nekāda sakara ar adreses 
veidošanas procesu un tā noteiktajām 
prasībām, kas pašvaldībai ir obligāti 

jāievēro un jāizpilda. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vidrižu iela, 

tāpēc, atbilstoši Adresācijas 
noteikumiem, adresi plānots mainīt 
no Brīvības gatve uz Vidrižu iela. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis noraidāms kā 
nepamatots. 

178 

0100 086 0242 
002 

Brīvības 
gatve 237 k-

3 

Respondents 
adresācijas maiņu 

atbalsta. 
Norāda, ka 
respondentu 

adreses maiņa 
neietekmēs. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Vidrižu iela, tāpēc, atbilstoši 

Adresācijas noteikumiem, adresi 
plānots mainīt no Brīvības gatve uz 

Vidrižu iela. 
Respondenta viedoklis ir ņemts vēra. 

179 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Patīk vecā adrese. 

Respondenti nav norādījis uz 
piedāvātās adreses maiņas 

prettiesiskumu, līdz ar ko to 
neapstrīd. Taču personas izteiktais 

viedoklis par vecās adrese patikšanu 
nav pietiekams pamats, lai pārskatītu 

piedāvātās adreses maiņas 
tiesiskumu. Līdz ar to respondenta 

subjektīvais viedoklis nevar ietekmēt 
adreses veidošanas prasības, jo tam 

nav nekāda sakara ar adreses 
veidošanas procesu un tā noteiktajām 

180 
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prasībām, kas pašvaldībai ir obligāti 
jāievēro un jāizpilda. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis noraidāms kā 

nepamatots. 

181 
0100 091 2011 

002 
Brīvības 
gatve 389 

Respondents 
adresācijas maiņu 

atbalsta. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana ir no 

Tirzas ielas. 
Izsaucot 

taksometru katru 
reizi nebūs 

jāskaidro, ka 
jāpiebrauc pa 

Tirzas ielu nevis 
jāmeklē, kur ir 

iebrauktuve 
Brīvības gatvē. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir Tirzas 
iela, tāpēc, atbilstoši Adresācijas 

noteikumiem, adresi plānots mainīt 
no Brīvības gatve uz Tirzas iela. 

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 

182 
0100 091 2011 

002 
Brīvības 
gatve 389 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana ir no 

Tirzas ielas. 

Respondents nav norādījis uz 
piedāvātās adreses maiņas 

prettiesiskumu, līdz ar ko to 
neapstrīd. Līdz ar to respondenta 

subjektīvais viedoklis nevar ietekmēt 
adreses veidošanas prasības, jo tam 

nav nekāda sakara ar adreses 
veidošanas procesu un tā noteiktajām 
prasībām, kas pašvaldībai ir obligāti 
jāievēro un jāizpilda. Turklāt persona 

pati ir norādījusi, ka galvenā 
piebraukšana ir no Tirzas ielas. 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
19.punktam pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir Tirzas 
iela, tāpēc, atbilstoši Adresācijas 

noteikumiem, adresi plānots mainīt 
no Brīvības gatve uz Tirzas iela. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis noraidāms kā 
nepamatots. 

183 
0100 091 2011 

002 
Brīvības 
gatve 389 

Respondenti 
neatbalsta 

adresācijas maiņu. 

Būvvalde paskaidro, ka tiesiski 
pamatota piekļuve pie ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 0100 091 2011 
002 ir nodrošināta vienīgi no Tirzas 
ielas, jo zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 091 0166, uz 
kuras atrodas ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 091 2011 002, 
robežojas tieši ar Tirzas ielu. 

Lai pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 
0100 091 2011 002 piekļūtu no 
Brīvības gatves, nepieciešams 

šķērsot citām personām piederošu 
īpašumu. Personas nav iesniegušas 
dokumentus, kas pierādītu tiesisku 

piekļuves iespēju pie ēkas 0100 091 
2011 002, šķērsojot citām personām 
piederošu īpašumu, lai adresi varētu 

atstāt nemainīgu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 
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respondentu viedoklis ir noraidīts kā 
nepamatots. 

184 

0100 092 0703 
001 

Brīvības 
gatve 402A 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka ir 
pilnīgi pret 

adreses nomaiņu. 
Viņa pieredze 

rāda, ka cilvēki, 
kas brauc uz šo 
adresi vieglāk 

atrod braucot no 
Brīvības ielas, bet 
no Vangažu ielas 

maldās. Visi 
dokumenti ir 

kārtoti uz adresi 
Brīvības gatve, 

tāpēc ir pret 
adreses maiņu. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Vangažu iela, tāpēc, atbilstoši 

Adresācijas noteikumiem, adresi 
plānots mainīt no Brīvības gatve uz 

Vangažu iela. 
Respondenta norādītais arguments, 

ka iniciatīvas organizētāji nekādi nav 
pamatojuši optimizācijas 

nepieciešamību neatbilst patiesībai, 
jo informācija par adrešu maiņas 

nepieciešamību ir pieejama 
Būvvaldes 14.09.2017. lēmumā 
Nr. BV-17-146-ls “Par publiskās 
apspriešanas rīkošanu adresācijas 

optimizēšanai Rīgas pilsētas 
mikrorajonu apbūves teritorijās”, 
kas. publicēts oficiālajā izdevumā 

Latvijas Vēstnesis, kā arī 
Būvvaldes mājaslapā 

http://www.rpbv.lv/adreses. 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču, 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

interneta abonēšanu u.c.). 

185 Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Nesaskata 
nekādus 

ieguvumus no 
adrešu maiņas, 
neredz nekādu 

loģiku un 
pamatojumu 

šādām darbībām, 
tā esot tikai valsts 

līdzekļu 
izšķiešana. 
Iniciatīvas 

organizētāji arī 
nekādi nav 
pamatojuši 

optimizācijas 
nepieciešamību. 
Esošās adreses 
iestrādātas arī 

daudzās 
navigācijas 

programmās, liela 
daļa no kurām 
nekad netiks 

atjaunotas, vai arī 
atjaunošana 

iespējama tikai 
par maksu 

(piemēram, lietoto 
auto iebūvētajiem 

navigatoriem). 
Pēc jaunās 

adreses neviens 
nevarēšot atrast. 
Vaicā, kas sedz 

materiālos 
izdevumus 
dokumentu 

maiņas gadījumā, 
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vai jaunā adrese 
valsts datu bāzēs 

tiks mainīta 
automātiski, vecā 
adrese tiks atcelta 
vai piešķirta citai 

mājai. 
Būs problēmas ar 

iestādēm, no 
kurām tiek 

gaidītas vēstules. 
Būs problēmas ar 
sociālo dienestu, 

jo viens no 
respondentiem ir 
1.grupas invalīds. 

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_NE

W.pdf ). 
Pilsētvidē nepieciešams orientēties 

ātri un efektīvi un ne visi 
cilvēki/dienesti izmanto interneta 

resursus vai citas navigācijas 
sistēmas, lai ikdienā orientētos 

pilsētvidē, tāpēc adresei ir jāiekļaujas 
esošajā adresācijā un tai ir jāatbilst 
normatīvo aktu prasībām. Tādēļ, ja 

piekļuve adresācijas objektam 
Brīvības gatve 402A jau šobrīd nav 
no Brīvības gatves, tad šī adrese ir 

maināma jebkurā gadījumā. 
Papildus Būvvalde paskaidro, ka 

adrešu sakārtošanas projekta ietvaros 
paredzēts mainīt adresi Brīvības 

gatve 402A uz adresi Vangažu iela 7, 
citam objektam šobrīd piešķirt adresi 
Brīvības gatve 402A nav paredzēts. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis noraidāms kā 
nepamatots. 

191 

0100 092 2038 
001 

Brīvības 
gatve 404A 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana no 
Vangažu ielas, 

iespējams arī no 
Murjāņu ielas un 
Brīvības gatves. 
Neredz nekādus 

objektīvus 
iemeslus adreses 

maiņai, arī no 
Būvvaldes puses 
tādi nav saņemti. 
Piebraucamais 

ceļš no Brīvības 
gatves nevar būt 

vienīgais 
arguments. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Vangažu iela, tāpēc, atbilstoši 

Adresācijas noteikumiem, adresi 
plānots mainīt no Brīvības gatve uz 

Vangažu iela. 
Respondenta norādītais arguments, 

ka no Būvvaldes nav saņemti 
objektīvi iemesli adreses maiņai 

neatbilst patiesībai, jo informācija 
par adrešu maiņu ir pieejama 

Būvvaldes 14.09.2017. lēmumā 
Nr. BV-17-146-ls “Par publiskās 
apspriešanas rīkošanu adresācijas 

optimizēšanai Rīgas pilsētas 
mikrorajonu apbūves teritorijās”, kas 

ir  publicēts oficiālajā izdevumā 
Latvijas Vēstnesis, kā arī 

Būvvaldes mājaslapā 
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212 Turklāt, ja izņem 
veselu rindu māju 

numuru no 
Brīvības gatves, 

spriežot pēc 
http://www.rpbv.l
v/uploads/Adreses

/ kartes vispār 
pazūd 

numerācijas 
secīgums. 
Neatbalsta 
nelietderīgu 
pašvaldības 

resursu tērēšanu. 
Adresācijas maiņa 

radīs nopietnas 
problēmas un 

lielas neērtības, kā 
arī pieprasīs 
finansiālus 

papildizdevumus 
sakarā ar 

dokumentu 
pārformēšanu 

(zemesgrāmatas 
apliecības, 
testamenti. 

Pērkot dzīvokli, 
svarīgi bijis, lai 
dzīvotu Latvijas 
galvaspilsētas 
galvenajā ielā. 

Māja 404A 
Brīvības gatvē ir 
kopš 1973.gada, 

kas ir visiem 
zināma un 

atrodama, ir 
saredzama no 

Brīvības gatves, 
kurā numuri iet 
secīgi. Vangažu 
ielā numuri ir 

nesakārtoti, īpaši 
nepāra, dažus 

vispār nevar atrast 
(Nr.1). Norāda, ka 
Vangažu iela 9 un 
13 ir tukši zemes 
gabali, uz kuriem 

nav namu, un 
interesējas, vai tur 

būs apbūve. 
Mainās zemes 
kadastra Nr. no 

0100 916 5054 uz 
0100 092 2038 
001, līdz ar to 
krītas dzīvokļa 

vērtība. 

http://www.rpbv.lv/adreses. 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču, 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
Adresācijas noteikumu 32. punkts 
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja 
precizēta pieraksta forma, atbilstoši 

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde 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_NE

W.pdf ). 
Adrešu sakārtošanas projekta 

ietvaros tiek mainītas ēku un zemes 
vienību adreses, bet ēku un zemes 

vienību kadastra apzīmējumi mainīti 
netiek. Būvvalde norāda, ka adrešu 

maiņa neietekmē īpašuma tirgus 
vērtību, jo fiziski ēka nemaina savu 

atrašanās vietu. Turklāt adrešu maiņa 
nemaina ēkas faktisko atrašanās 

vietu. 
Būvvalde informē, ka Valsts adrešu 

213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 

236 



40 

reģistra informācijas sistēmā adrese 
Vangažu iela 1 nav reģistrēta, tāpēc 
tā nav atrodama. Adresi Vangažu 
iela 13 nav plānots šobrīd piešķirt 
nevienam objektam. Būvvaldes 

rīcībā nav informācijas par 
iespējamo apbūvi uz zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 0100 092 

2269, kurai paredzēts piešķirt adresi 
Vangažu iela 9. Atbilstoši 

Adresācijas noteikumiem, zemes 
vienība ir patstāvīgs adresācijas 

objekts. 
Respondenta norādītie argumenti par 
naudas līdzekļu izlietošanu neattiecas 

uz adrešu veidošanu un nevar tikt 
ņemti vērā, līdz ar to respondentu 

norādītie argumenti ir noraidāmi kā 
nepamatoti. 

237 

0100 092 0029 
001 

Brīvības 
gatve 410A 

Respondenti 
adresācijas maiņu 
neatbalsta. Neredz 

nepieciešamību 
adreses maiņai, 
apmierina esošā 
adrese. Galvenā 
piebraukšana no 
Murjāņu ielas un 
Vangažu ielas. 

Norāda, ka 
adresācijas maiņa 
radīs problēmas 

un pamatīgu 
haosu, jo šajā ēkā 

ir ap 100 
dzīvokļu. Adresi 
nāksies mainīt 
gan īpašumu 

dokumentos, gan 
jebkur citur, kur 
vien tiek norādīta 
deklarētā adrese, 

kas prasīs 
papildus 

finansiālus 
izdevumus, kā arī 

laika patēriņu. 
Nekad nav nācies 

saskarties ar 
adreses maiņu, cik 
zinot, atbildīgās 
amatpersonas 
nevienu nav 

informējušas par 
to, kas sagaida 

cilvēkus. 
Respondents 

pārliecināts, ka tas 
radīs pamatīgus 

izdevumus un ļoti 
daudz neērtību. 
Pazemināsies 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Vangažu iela kā norāda arī paši 

respondenti, tāpēc, atbilstoši 
Adresācijas noteikumiem, adresi 

plānots mainīt no Brīvības gatve uz 
Vangažu iela. 

Respondenta norādītais arguments, 
ka atbildīgās amatpersonas nevienu 
nav informējušas par to, kas sagaida 

cilvēkus neatbilst patiesībai, jo 
informācija par adrešu maiņu ir 

pieejama Būvvaldes lēmumā “Par 
publiskās apspriešanas rīkošanu 
adresācijas optimizēšanai Rīgas 
pilsētas mikrorajonu apbūves 

teritorijās” Nr. BV-17-146-ls, kas 
14.09.2017. publicēts oficiālajā 

izdevumā Latvijas Vēstnesis, kā arī 
Būvvaldes mājaslapā 

http://www.rpbv.lv/adreses. 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču, 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
Adresācijas noteikumu 32. punkts 
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja 
precizēta pieraksta forma, atbilstoši 
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279 īpašuma tirgus 
vērtība. 

Ja adrese tiks 
mainīta bez 
respondentu 

piekrišanas, tas 
būs Satversmes 

panta pārkāpums. 
Tiek pārkāptas 

Satversmē 
garantētās tiesības 
uz īpašumu un tā 
neaizskaramību. 
Pasliktināsies 

dzīves apstākļi. 
Lai arī galvenā 

piebraukšana ir no 
Vangažu ielas, tā 

iela ir niecīga, 
vērā neņemama. 
Sarežģīs ātrās 

palīdzības, 
policijas, 

ugunsdzēsēju 
piekļuvi, jo GPS 

kartes netiek 
mainītas 

automātiski. 
Adrešu maiņa 

izveidos jucekli 
sadarbībā ar 

dažādām 
iestādēm, piem., 

veselības 
centriem, bankām, 

jo fakts, ka 
Būvvalde nodos 

jaunu adrešu 
sarakstus 
vairākām 
iestādēm, 

nenodrošinās 
jauno adrešu 
savlaicīgu 

izmantošanu un 
datu aktualizāciju. 

Negrib neko 
mainīt savā dzīvē. 

Varētu pazust 
korespondence. 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

precizēta ēkā deklarēto personu 
adreses. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

araksts_iestadem_par_lemumu_NE
W.pdf ). 

Būvvalde paskaidro, ka pasta 
sūtījumu piegāde tiek veikta 

ievērojot sekojošas tiesību normas: 
Pasta likuma 1. panta 20. punkts 

nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. 

Sūtījuma izmērs un svars 
nepārsniedz šajā likumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Pasta noteikumu 
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 

norāda, ka pastnieki apvidū 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem, kaimiņiem u.c. 

Attiecībā uz respondentu norādīto 
argumentu, ka, ja adrese tiks mainīta 
bez respondentu piekrišanas, tas būs 
Satversmes panta pārkāpums, tiks 
pārkāptas Satversmē garantētās 

tiesības uz īpašumu un tā 
neaizskaramību, 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 adreses maiņa 

neaizskar tiesības uz īpašumu, līdz ar 
to secināms, ka respondents 

nepareizi interpretē likuma normas. 
Papildus Būvvalde norāda, ka adrešu 

maiņa neietekmē īpašuma tirgus 
vērtību, jo fiziski ēka nemaina savu 

atrašanās vietu. 
Publisku karšu lietošana ir 

pieļaujama un pakalpojumu sniedzējs 
nodrošina sava pakalpojuma 

kvalitāti, GPS karšu lietotājiem ir 
saistoši noteikumi, ko par produkta 

lietošanu nosaka un garantē 
pakalpojuma sniedzējs. Rīgas 

pilsētas ielu novietojums ir noteikts 
ar Rīgas pilsētas teritorijas 
plānojumu un attiecīgi ielu 

nosaukumi ir reģistrēti Valsts adrešu 
reģistrā, kas ir oficiāli pieejama un 

lietojama informācija. 
Respondentu norādītie argumenti, ka 
Vangažu iela ir niecīga iela un vērā 
neņemama, nevar kalpot par iemeslu 

Būvvaldei neievērot Ministru 
kabineta normas. Turklāt Adresācijas 

noteikumi neparedz adrešu 
piešķiršanu, kategorizējot ielas pēc 
tā, kura iela lielāka vai zināmāka. 

Respondentu izteiktais viedoklis par 
to, ka negrib neko mainīt savā dzīvē 

un apmierina esošā adrese, nav 
pietiekams pamats, lai nemainītu 

adresi, ja to paredz normatīvie akti. 
Līdz ar to respondenta subjektīvais 
viedoklis nevar ietekmēt adreses 
veidošanas prasības, jo tam nav 

nekāda sakara ar adreses veidošanas 
procesu un tā noteiktajām prasībām, 
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kas pašvaldībai ir obligāti jāievēro un 
jāizpilda. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis noraidāms kā 

nepamatots. 
308 

0100 095 0065 
001 

Brīvības 
gatve 411 

Respondenti 
adresācijas maiņu 
neatbalsta. Negrib 

mainīt adresi. 
Respondenti 
norāda, ka 
galvenā 

piebraukšana ir no 
Baltezera ielas, 

citi norāda, ka no 
Brīvības gatves. 
Pie mājas nevar 

piebraukt pa 
Vidzemes aleju, 

varētu būt 
grūtības atrast īsto 

māju un īsto 
piebrauktuvi tai, 

informācija varētu 
būt maldinoša. 
Neredz jēgu 

mainīt adresi, jo 
māja atrodas uz 
Brīvības gatves. 
Nāksies mainīt 

dokumentus, kas 
prasīs papildus 

materiālos 
izdevumus. Būs 
grūti pierast pie 
jaunās adreses. 

Aizkavēsies 
Eiropas fondu 

apguve. Māja stāv 
paralēli Br īvības 
ielai, tieši tāpat 
varētu mainīt uz 
Baltezera ielu. 

Personu izteiktais viedoklis par to, ka 
būs grūti pierast pie jaunās adreses 

un aizkavēsies Eiropas fondu 
apguve, nav pietiekams pamats, lai 

nemainītu adresi, ja to paredz 
normatīvie akti. Līdz ar to 

respondenta subjektīvais viedoklis 
nevar ietekmēt adreses veidošanas 

prasības, jo tam nav nekāda sakara ar 
adreses veidošanas procesu un tā 

noteiktajām prasībām, kas 
pašvaldībai ir obligāti jāievēro un 

jāizpilda. 
Adresācijas noteikumu 19.punkts 

nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 
ielu. Novērtējot ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 0100 095 0065 001 
novietojumu attiecībā pret Rīgas 

pilsētā noteiktajām ielām, ir redzams, 
ka pie ēkas, lai to ekspluatētu 
atbilstoši noteiktajai funkcijai, 

tuvākā piekļuve ir no Vidzemes 
alejas, kas atrodas 30 metru attālumā. 
Iedzīvotāji norāda, ka piekļuvei pie 
ēkas izmanto Baltezera ielu un 

Brīvības gatvi, kas nav tuvākās ielas 
minētajai ēkai, līdz ar to personu 

norādītie argumenti ir noraidāmi kā 
nepamatoti. Būvvalde atzīst, ka 
iedzīvotāju sniegtā informācija 

varētu ietekmēt adresācijas 
veidošanu, ja tiktu tiesiski sakārtota 

piekļuve pie ēkas, kuru netraucēti var 
izmantot arī transporta plūsma, jo 
ēkas ir nepieciešams apkalpot, 

galvenokārt, ar transporta 
starpniecību (operatīvie dienesti, 

sadzīves pakalpojumi u.c.). 
Īpašniekam vienīgajam ir pilnas 

varas tiesības pār teritorijas 
labiekārtojumiem. 

Attiecīgi adresācijas sistēmas 
ieviešanas mērķiem, vērtējot 

situāciju, priekšroka būtu dodama 
adreses veidošanai, kas nodrošina 

piekļūšanu, tai skaitā transporta, ēku 
apkalpošanai un ēku funkciju 

izmantošanai. Pie pastāvošajiem 
apstākļiem Būvvalde atzīst, ka, 

veidojot adresāciju no Vidzemes 
alejas, tiek izpildītas adresācijas 

veidošanas prasības, taču teritorijas 
izmantošana ar transportu no minētās 
ielas ir apgrūtināta. Iedzīvotāji bez 

tiesiskā pamata izmanto piebrauktuvi 
no Baltezera ielas, kurai varētu tikt 
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363 dota priekšroka adreses veidošanā, 
taču Būvvaldē nav iesniegti 

dokumenti par tiesībām izmantot 
svešu īpašumu. Personu norādītā 
informācija pēc būtības norāda uz 

iedzīvotāju nevēlēšanos mainīt adresi 
vispār. Ņemot vērā, ka pastāv izvēles 

iespēja adreses piesaistei pie 
konkrētas ielas, būtu lietderīgi 

pieņemt lēmumu par adreses maiņu 
vienlaicīgi ar tiesiskas piekļuves 

nodrošināšanu. Iedzīvotāju 
pretlikumīgā piebraukšanas ceļa 

izmantošana nevar kalpot par 
argumentu adreses veidošanai, jo tā 

nevar tikt nodrošināta situācijas 
pastāvība. Līdz ar to Būvvalde atzīst, 

ka adreses maiņa ir veicama 
vienlaicīgi ar piekļuves iespēju 
legalizēšanu, lai nebūtu jāveic 

adreses maiņa divas reizes. Vadoties 
no sniegtās informācijas, Būvvalde 
atzīst, ka lēmums par adreses maiņu 
ir pieņemams vienlaicīgi ar tiesiskas 
piekļuves nodrošināšanu pie ēkas. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir daļēji ņemts 
vērā. 
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0100 092 2102 
001 

Brīvības 
gatve 412 k-

1 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Apmierina esošā 
adrese un nevēlas 

to mainīt. 
Norāda, ka nesen 

jau bija 
apspriešana un 

iedzīvotāji savāca 
parakstus pret 

adresācijas maiņu. 
Tika saņemts 

rakstisks 
apstiprinājums, ka 

adrese netiks 
mainīta. 

Ēka atrodoties 
paralēli Br īvības 

gatvei. 
Citi respondenti 

norāda, ka 
galvenā 

piebraukšana ir no 
Brīvības gatves, 
citi – Vangažu 

ielas. 
Respondenti arī 

norāda, ka 
piekļuve ēkai ir 
no divām pusēm 
gan no Brīvības 
gatves, gan no 

Murjāņu/Vangažu 
krustojuma, ja 

Novērtējot ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 0100 092 2102 001 
novietojumu attiecībā pret Rīgas 

pilsētā noteiktajām ielām ir redzams, 
ka pie ēkas, lai to ekspluatētu 
atbilstoši noteiktajai funkcijai, 

netraucēta piekļuve tiek garantēta 
vienīgi no Vangažu ielas. Pie ēkas ir 

iespējams piekļūt arī no Murjāņu 
ielas, taču ēkā iekļūt no Murjāņu 
ielas nav iespējams, jo fasādē, kas 
vērsta uz Murjānu ielas pusi, nav 
ierīkotas durvis, bet ir tikai logi. 

Respondenti ir norādījuši arī iespēju 
pie ēkas piekļūt no Brīvības gatves 

puses, šķērsojot svešu īpašumu. 
Pašvaldībai veidojot ēku adresāciju ir 
jāvadās pēc ēku izmantošanas un to 
apkalpošanas īpatnībām gan šobrīd, 
gan novērtējot situācijas attīstības 
iespējas nākotnē, tāpat piešķirot 
adreses ir jānodrošina ilgtermiņa 

adrešu stabilitāte. 
Ēkas atrašana konkrētajā situācijā ir 
iespējama no visām trim ielām, jo 
ēka atrodas ielai tiešā tuvumā un 
fasādes ir viegli uztveramas, taču 
ilgtermiņā visefektīvākā adrese šai 
ēkai būtu tieši no Vangažu ielas, jo 
brīvu piekļūšanu ēkas kāpņu telpām 
nodrošina vienīgi no Vangažu ielas. 
Respondentu izteiktie argumenti ir 

noraidāmi, kā nepamatoti un tie 
nesatur objektīvu tiesiskā 

pamatojuma argumentāciju, bet 
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ēkas logi iziet uz 
Murjāņu ielu, 

varbūt tad adresi 
jāmaina uz 

Murjāņu. Uzskata, 
ka adreses maiņa 
nav aktuāla šai 

ēkai. 
Adreses maiņas 

dēļ nāksies 
pārslēgt līgumus, 
kas slēgti uz šo 

adresi (arī vairāku 
desmitu gadu 
garumā), ar 
pakalpojuma 

sniedzējiem, kā 
arī jāsakārto 

atbilstoši jaunajai 
adresei visi 

dokumenti un 
Zemesgrāmatas 

apliecības, 
automašīnas 

tehniskā pase - 
kurš par to 

maksās. Radīsies 
aizķeršanās pasta 

pakalpojumu 
jomā, nevajadzīga 

dokumentācija, 
iespējama kļūdas 
pieļaušana adreses 

izmaiņas dēļ, 
radīsies vispārīgs 

apjukums. 
Norāda, ka 

iedzīvotājiem tas 
neko nedos, 

vienīgi 
nevajadzīgas 

klapatas, 
pārformējot 
dokumentus. 
Vienreiz jau 

mājas iedzīvotāji 
iesniedza 

atteikumu par 
adreses maiņu. 
Vaicā, vai ar to 

nepietiek, kas par 
šo laiku ir 

mainījies. Vai 
tiešām mājas 

iedzīvotājiem būs 
jāvēršas televīzijā 
pēc palīdzības vai 
pie Rīgas domes 

opozīcijas. 
Vēl respondenti 

norāda, ka negrib 
mainīt adresi, tas 
radīs neērtības. 

izsaka vienīgi respondentu 
nevēlēšanos adresi mainīt. Taču 

veidojot ēku adresāciju, pašvaldībai 
ir jādod priekšroka piekļuvei pie 

ēkas, kuru netraucēti var izmantot arī 
transporta plūsma, jo ēkas ir 

nepieciešams apkalpot, galvenokārt, 
ar transporta starpniecību (operatīvie 
dienesti, sadzīves pakalpojumi u.c.). 
Tāpat adreses lietošana apvidū tiek 
nodrošināta vienīgi ar ēkas numura 
zīmju uzstādīšanu, ko nosaka Rīgas 

domes 22.10.2013. saistošie 
noteikumi 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”, 
līdz ar to apvidū nevar rasties 
pārpratumi ēkas atrašanai, jo 

iekļūšana ēkā ir iespējama tikai no 
pagalma. Turklāt augstāk minēto 

saistošo noteikumu 29. un 30. punkts 
garantē ēkas viennozīmīgu 

identificēšanu. 
Attiecībā uz jautājumu par 

numerācijas maiņu nosaukuma 
Brīvības gatves ietvaros vai abu ēkas 

korpusu apvienošanu zem vienas 
adreses, tikai mainot dzīvokļu 

numerāciju Būvvalde paskaidro, ka 
atbilstoši Adresācijas noteikumu 

8.2.apakšpunktam katram adresācijas 
objektam piešķir vienu adresi. 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 
interneta abonēšanu u.c.). Savukārt, 
ja tiek mainīta adrese objektam, kurā 

ir reģistrēts uzņēmums, tad 
komersantam ir jāinformē LR 

Uzņēmumu reģistrs par adreses 
maiņu iesniedzot iesniegumu, 

adreses maiņa šajā gadījumā LR 
Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas. 
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Jau iepriekš 
rakstīts 

N. Ušakovam un 
viņš publiski 
atbildēja, ka 

adresi var atstāt 
Brīvības gatve 

412 k-1. 
Vaicā, kāpēc 
nevar veikt 
numerācijas 

maiņu nosaukuma 
Brīvības gatves 

ietvaros vai 
apvienot ēkas 
abus korpusus 

zem vienas 
adrese, tikai 

mainot dzīvokļu 
numerāciju. 

Adrese un tās 
maiņa ir cieši 
saistīta ar tajā 

dzīvojošo cilvēku 
un pat ģimeņu 

vēsturi un 
piesaisti konkrētai 

vietai, 
pašnoteikšanos, 
kas tiek atņemta, 

tādējādi radot 
cilvēkiem ne vien 
praktiskas dabas 
grūtības, kas tieši 
saistītas ar adreses 

maiņu, kā arī 
papildus 

izmaksas, bet 
iespējams arī 
morālus un 

emocionālus 
pārdzīvojumus, 
atņemot dzimtās 
ielas vai mājas 
nosaukumu un 

piesaisti konkrētai 
vietai. Adresācijas 
maiņa ir saistīta 
arī ar nekustamā 
īpašuma vērtību, 
kas ilgstoši bija 

saistīta ar 
konkrētu ielu, 

atrašanās vietu un 
tā novērtējumu no 

citu, ko 
adresācijas maiņa 
izjauc, padarot tā 

atrašanos 
nezināmu, bez 
iepriekšējas 
vēstures un 
piesaistes. 

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. 
Papildus Būvvalde informē, ka 

respondentu norādītais arguments 
“saņemts rakstisks apstiprinājums, ka 

adrese netiks mainīta”, neatbilst 
patiesībai, jo 03.08.2016. ar vēstuli 

Nr. BV-16-5642-ap Būvvalde 
informēja mājas iedzīvotājus, ka ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 092 
2102 001 un Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētu adresi Brīvības gatve 412 
k-1, Rīga adrese šobrīd nav mainīta. 
Būvvalde informēja, ka tomēr ēkas 

iedzīvotājiem ir pienākums 
nodrošināt tiesiski pamatotu piekļuvi 
pie ēkas no Brīvības gatves, jo šobrīd 

starp šo adresācijas objektu un 
Brīvības gatvi atrodas zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 0100 092 
2101 un ēka ar kadastra apzīmējumu 

0100 092 2101 001 ar adresi 
Brīvības gatve 412 k-2, Rīga, kas 
pieder citām personām. Būvvalde 
aicināja ēkas īpašniekus izstrādāt 

zemes ierīcības projektu, lai 
nodrošinātu piekļuvi pie ēkas no 
Brīvības gatves. Līdz šim brīdim 

Būvvaldes rīcībā nav informācijas 
par tiesību normu izmaiņām saistībā 
ar piekļuves nodrošināšanu pie ēkas 
ar kadastra apzīmējumu 0100 092 
2101 001 ar adresi Brīvības gatve 
412 k-2, Rīga no Brīvības gatves, 
līdz ar to Būvvaldei nav pamata 

neievērot Ministru kabineta 
noteikumus. 

Respondentu norādītie argumenti par 
emocionalitāti nevar kalpot par 
iemeslu Būvvaldei neievērot 

Ministru kabineta normas un tie 
nevar kalpot par pamatojumu adresi 
nemainīt, jo to neparedz normatīvie 

akti. 
Papildus Būvvalde norāda, ka adrešu 

maiņa neietekmē īpašuma tirgus 
vērtību, jo fiziski ēka nemaina savu 

atrašanās vietu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu argumenti nevar 

ietekmēt pieņemamo lēmumu un 
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respondentu izteiktais viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots. 

399 

0100 092 0135 
001, 

0100 092 2209 

Brīvības 
gatve 422 k-

1 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Tiek piedāvāts 
ēkas adresi mainīt 
uz Vangažu iela 

35, taču no 
Vangažu ielas pie 

mājas tieši 
piebraukt nevar, 
jo no Vangažu 
ielas puses ir 

uzlikta "Iebraukt 
aizliegts" ceļa 
zīme. Likumīgi 
pie mājas var 

piebraukt tikai no 
Brīvības gatves 

puses. 
Radīs sajukumu 

kā ātrās palīdzības 
u.c. automašīnas, 

kā arī citas 
automašīnas var 

piebraukt pie 
mājas likumīgi. 

Jau tagad 
taksometru 

vadītāji atsakās 
piebraukt pie 

mājas no Vangažu 
ielas puses, jo tur 

ir "Iebraukt 
aizliegts" ceļa 

zīme. 

Novērtējot ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 0100 092 0135 001 un 

zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 0100 092 2209 

novietojumu attiecībā pret Rīgas 
pilsētā noteiktajām ielām ir redzams, 

ka pie ēkas, lai to ekspluatētu 
atbilstoši noteiktajai funkcijai, 

netraucēta piekļuve tiek garantēta 
vienīgi no Vangažu ielas. Atbilstoši 

zemes vienību robežām, zemes 
vienība tieši robežojās ar Vangažu 
ielu un piekļūšana ir iespējama no 
Vangažu ielas. Personu izteiktais 

apgalvojums par nespēju piekļūt no 
Vangažu ielas ir nepatiess. Tāpat arī 
personas nav sniegušas informāciju 
par iespēju tiesiski pamatoti piekļūt 

no Brīvības gatves. Adresācijas 
sistēmas veidošana ir saistīta ar vides 
izmantošanas iespējamību, kas sevī 
ietver iespēju orientēties apvidū un 

identificēt adresācijas objektus 
apvidū. Adreses piesaiste Vangažu 
ielai izpilda adresācijas sistēmas 

tiesību aktos noteikto mērķu 
sasniegšanu. Pretēji personas 

sniegtajai informācijai, kas nenorāda 
uz adreses nemainīšanas apstākļiem, 

atbilstoši lietas būtībai un jēgai. 
Personas apstākļu interpretācija 
nevar tikt atzīta par adekvātu, jo 
īpašnieks ir tiesīgs noteikt sava 
īpašuma izmantošanas kārtību un 

vienīgais ēkai tuvākais pašvaldības 
ceļš ir Vangažu iela. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Vangažu iela, tāpēc, atbilstoši 

Adresācijas noteikumiem, adresi 
plānots mainīt no Brīvības gatve uz 

Vangažu iela. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

400 

401 

0100 092 2104 
001 

Brīvības 
gatve 426 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka māja 

stāv tieši uz 
Brīvības gatves. 
Vaicā, kāda jēga 
mainīt adresi uz 

Novērtējot ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 0100 092 2104 001 
novietojumu attiecībā pret Rīgas 

pilsētā noteiktajām ielām ir redzams, 
ka pie ēkas, lai to ekspluatētu 
atbilstoši noteiktajai funkcijai, 

netraucēta piekļuve tiek garantēta 
vienīgi no Vangažu ielas. 

402 
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kādu citu. Viss 
tiek darīts tā, lai 
cilvēkam būtu 

sarežģītāk, bet ne 
tā, lai atvieglotu 
cilvēku nabago 
dzīvi. Vaicā, vai 

varbūt naudu 
nevar atrast kur 
likt vai iztērēt. 
Respondents 

cenšas saglabāt 
katru eiro pilsētas 
budžetā, varbūt 

tos varētu tērēt uz 
uzkopšanu apkārt 

mājai. 
Šai ēkai vēsturiski 

ir adreses 
Brīvības iela, kas 

ir loģiski, jo 
neredz iespēju 

starp ielu un esošu 
ēku iebūvēt vēl 

kādu citu ēku, līdz 
ar to neesot 

nepieciešamības 
adreses maiņai, 

kas radītu 
nevajadzīgus 
izdevumus un 

klapatas. Norāda, 
ka galvenā 

piebraukšana no 
Vangažu ielas un 
Brīvības gatves. 

Respondents norāda, ka ēka stāv tieši 
uz Brīvības gatves. Būvvalde norāda, 

ka piekļūt pie ēkas no Brīvības 
gatves iespējams, šķērsojot svešu 
īpašumu. Adresācijas noteikumu 

19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir 
ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot 
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā 
situācijā ir Vangažu iela, tāpēc, 

atbilstoši Adresācijas noteikumiem, 
adresi plānots mainīt no Brīvības 

gatve uz Vangažu iela. 
Respondenta izteiktie argumenti ir 
noraidāmi, kā nepamatoti un tie 

nesatur objektīvu tiesiskā 
pamatojuma argumentāciju, bet 

izsaka vienīgi respondenta 
nevēlēšanos adresi mainīt. 

Tāpat Būvvalde norāda, ka atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. Nekustamā 
īpašuma īpašniekam, tāpat arī 

uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

Respondenta norādītie argumenti par 
naudas līdzekļu izlietošanu neattiecas 

uz adrešu veidošanu un nevar tikt 
ņemti vērā, līdz ar to respondenta 

norādītie argumenti ir noraidāmi kā 
nepamatoti. 

403 

0100 121 2426 
003 

Lubānas iela 
117 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana no 
Lubānas ielas un 
Pavasara gatves, 
citi norāda, ka no 

Ilūkstes ielas. 
Māja atrodas uz 
Lubānas ielas un 

ar Andreja 
Saharova ielu tai 

nav nekāda 
sakara. Neredz 
iemeslu, kāpēc 
būtu jāmaina 
adrese, jo šī 
adrese ir jau 
gadiem sena. 

Pilnībā apmierina 
patreizējais ielas 

nosaukums. 
Norāda, ka būs 

Zem ēkas esošā zemes vienība 
robežojas ar Pavasara gatvi un 

Andreja Saharova ielu, taču vienīgā 
tiesiski pamatotā piekļuve pie ēkas ar 
autotransportu šobrīd iespējama no 

Pavasara gatves, kuru ikdienā 
izmanto ēkas iedzīvotāji. L īdz ar to 

adresi iespējams mainīt arī uz 
Pavasara gatvi. 

Atbilstoši respondentu sniegtajai 
informācijai pie ēkas iespējams 

piekļūt arī no Lubānas ielas, 
šķērsojot īpašumus, kas pieder citām 

personām. 
Būvvalde norāda, ka ēkas 

iedzīvotājiem ir pienākums 
nodrošināt tiesiski pamatotu piekļuvi 

pie ēkas, līdz ar to lūdzam līdz 
18.12.2017. iesniegt līgumu par 
servitūta tiesību nodibināšanu uz 
braucamo ceļu par labu ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 0100 121 2426 
003 īpašniekiem. 

Respondentu izteiktie argumenti ir 
noraidāmi, kā nepamatoti un tie 

404 
405 
406 

407 



49 

papildus 
izmaksas, morālie 
kaitējumi, kā arī 

laikietilpīgs 
process, būs 
jāpārreģistrē 

daudzi dokumenti 
Zemesgrāmatās, 
bankās). Norāda, 

ka piedāvātā 
adrese nav 

unikāla, tā esot 
piešķirta 
Narvesen 
kioskam. 

nesatur objektīvu tiesiskā 
pamatojuma argumentāciju, bet 

izsaka vienīgi respondenta 
nevēlēšanos adresi mainīt. 

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. 
Papildus Būvvalde informē, ka 
publiskās apspriešanas laikā 

piedāvātā adrese Andreja Saharova 
iela 1A, Rīga nav reģistrēta Valsts 
adrešu reģistrā un ar pašvaldības 

lēmumu nav piešķirta SIA “Narvesen 
Baltija”. Līdz ar to secināms, ka 
adrese Andreja Saharova iela 1A, 

Rīga šobrīd tiek lietota bez tiesiska 
pamatojuma. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 
408 

0100 121 2346 
001 

Lubānas iela 
119 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana ir no 
Lubānas, Andreja 

Saharova un 
Jukuma Vācieša 

ielas. Neredz jēgu 
adreses maiņai, jo 
Lubānas iela 119 
ir tikpat labi uz 

Lubānas ielas cik 
uz Jukuma 

Vācieša ielas. 
Pārāk lieli 

izdevumi adreses 
maiņas 

sakārtošanai ar 
visām 

institūcijām, ar 
kurām personas 

saistītas – bankas, 
Uzņēmumu 

reģistrs, Sadales 
tīkls, mobilo 

telefonu operatori, 
TV un interneta 

operatori, 
medicīnas 

iestādes, mācību 

Novērtējot ēkas (kadastra 
apzīmējums 0100 121 2346 001) 
novietojumu attiecībā pret Rīgas 

pilsētā noteiktajām ielām ir redzams, 
ka pie ēkas, lai to ekspluatētu 
atbilstoši noteiktajai funkcijai, 

netraucēta piekļuve tiek garantēta 
vienīgi no Jukuma Vācieša ielas. 
Adresācijas noteikumu 19.punkts 

nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Jukuma Vācieša iela, tāpēc, atbilstoši 

Adresācijas noteikumiem, adresi 
plānots mainīt no Lubānas iela uz 

Jukuma Vācieša iela. 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
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iestādes, 
bērnudārzi, darba 
vietas, mednieku 
biedrība, ieroču 
sistēma, sociālo 

aprūpi, ļoti daudz 
privātpersonas 
u.c. Jāpārtaisa 

izsniegtās 
pilnvaras, 

zemesgrāmatas. 
Jāmaina 

deklarācijas vieta. 
Adreses maiņa 
radīs materiālus 
izdevumus un 
laika patēriņu, 

mainot 
dokumentus. Tiks 

apgrūtināta 
korespondences 

saņemšana. Vaicā, 
kas par to visu 

maksās. 
Vienkāršāk 

uzstādīt normālas 
norādes. 

Norāda, ka 
Būvvaldei jāveic 
apmaksa saistībā 

ar dokumentu 
maiņu, 2 firmu 
pārreģistrāciju 
VID, pretējā 

gadījumā vērsīsies 
tiesā. 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 
interneta abonēšanu u.c.). Savukārt, 
ja tiek mainīta adrese objektam, kurā 

ir reģistrēts uzņēmums, tad 
komersantam ir jāinformē LR 

Uzņēmumu reģistrs par adreses 
maiņu iesniedzot iesniegumu, 

adreses maiņa šajā gadījumā LR 
Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņu informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 
adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 

no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek 

nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

precizēta ēkā deklarēto personu 
adreses. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

araksts_iestadem_par_lemumu_NE
W.pdf ). 

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites 
likuma 13.pants nosaka, ka ieroča 

glabāšanas atļauja dod tiesības ieroča 
īpašniekam noteiktajā kārtībā glabāt 
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atļaujā norādīto šaujamieroci, tā 
maināmo stobru vai lielas enerģijas 
pneimatisko ieroci atļaujā norādītajā 

adresē – fiziskajai personai savā 
deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā 

norādītajā papildu adresē un 
nekustamajā īpašumā, arī 

kopīpašumā (dzīvoklī, dzīvojamā 
mājā), bet juridiskajai personai īpaši 
ierīkotā ieroču glabātavā. Tātad, pat, 
ja cilvēks fiziski nav mainījis savu 

dzīves vietu, bet adrese ir 
mainījusies, arī ieroču glabāšanas 

atļaujā jābūt norādītai jaunajai 
adresei. Šādā gadījumā ieroča 
īpašniekam ir jāvēršas Valsts 
policijas struktūrvienībā, kura 

izsniegusi pirmreizējo atļauju, un 
jāveic nepieciešamās darbības, lai 
saņemtu atkārtotu atļauju, kurā tiks 

norādīta jaunā adrese. Noteiktā valsts 
nodeva par atkārtotas atļaujas 

izsniegšanu ir 4,28 eiro, ko nosaka 
Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1011 „Ieroču atļauju noteikumi, 
kā arī ieroču izņemšanas un 

iznīcināšanas kārtība” 259.11.punkts. 
Būvvalde paskaidro, ka pasta 
sūtījumu piegāde tiek veikta 

ievērojot sekojošas tiesību normas: 
Pasta likuma 1. panta 20. punkts 

nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. 

Sūtījuma izmērs un svars 
nepārsniedz šajā likumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Pasta noteikumu 
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

noteikts, ka adresi uz iekšzemes 
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 

norāda, ka pastnieki apvidū 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem, kaimiņiem u.c. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
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kā nepamatots. 

430 

0100 121 2346 
003 

Lubānas iela 
121 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana ir no 
Lubānas ielas un 
Jukuma Vācieša 

ielas. Pilnībā 
apmierina 

patreizējais ielas 
nosaukums. Ja 

tiks mainīta 
adrese, būs 
jāmaina visi 

personiskie un 
juridiskie 
dokumenti 
(līgumu 

pārslēgšana ar 
Lattelecom, 

Zemes dienestu, 
Latvenergo u.c.), 
tās būs papildus 

izmaksas, morālie 
kaitējumi, 

laikietilpīgs 
process. Vaicā, 
kas kompensēs 
izmaksas sakarā 

ar jaunas 
zemesgrāmatas 
izņemšanu un 
māju adrešu 
plāksnīšu 
nomaiņu. 

Novērtējot ēkas (kadastra 
apzīmējums 0100 121 2346 003) 
novietojumu attiecībā pret Rīgas 

pilsētā noteiktajām ielām ir redzams, 
ka pie ēkas, lai to ekspluatētu 
atbilstoši noteiktajai funkcijai, 

netraucēta piekļuve tiek garantēta 
vienīgi no Jukuma Vācieša ielas. 
Adresācijas noteikumu 19.punkts 

nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Jukuma Vācieša iela, tāpēc, atbilstoši 

Adresācijas noteikumiem, adresi 
plānots mainīt no Lubānas iela uz 

Jukuma Vācieša iela. 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 

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

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 
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interneta abonēšanu u.c.). Savukārt, 
ja tiek mainīta adrese objektam, kurā 

ir reģistrēts uzņēmums, tad 
komersantam ir jāinformē LR 

Uzņēmumu reģistrs par adreses 
maiņu iesniedzot iesniegumu, 

adreses maiņa šajā gadījumā LR 
Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas. 

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_NE

W.pdf ). 
Būvvalde vērš uzmanību - jo ātrāk 

pēc adrešu maiņas pie ēkas tiek 
piestiprināta numurzīme, jo vieglāk 
apvidū ir orientēties pastniekiem, 

kaimiņiem u.c. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

437 

0100 121 0251, 
0100 121 1289 

001 

Lubānas iela 
123 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Ietekmēs 

saskarsmi ar 
radiniekiem, kas 

dzīvo ārpus Rīgas. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana no 

Lubānas ielas, citi 
norāda, ka no 

Jukuma Vācieša 
ielas, citi no 

Andreja Saharova 
ielas. Nepatīk 
adrešu maiņa. 

Būs lieki 
jautājumi dažādās 

institūcijās. 
Papildus izdevumi 
un laika patēriņš, 

mainot 
dokumentus, 
informējot 

vairākas iestādes 
un organizācijas, 

Novērtējot ēkas (kadastra 
apzīmējums 0100 121 1289 001) un 
zemes (kadastra apzīmējums 0100 

121 0251) novietojumu attiecībā pret 
Rīgas pilsētā noteiktajām ielām ir 

redzams, ka pie ēkas, lai to 
ekspluatētu atbilstoši noteiktajai 

funkcijai, saskaņā ar Rīgas domes 
03.02.1998. lēmumu Nr.5536 “Par 

Rīgas ielu alfabētiskā saraksta 
apstiprināšanu” un atbilstoši Rīgas 

pilsētas teritorijas plānojumam, 
netraucēta piekļuve tiek garantēta no 
Jukuma Vācieša ielas, savukārt no 
Lubānas ielas pie ēkas iespējams 
piekļūt ar kājām, šķērsojot citai 

personai piederošu zemi. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, 
konkrētajā situācijā ēka atrodas 
vienādā attālumā gan no Jukuma 
Vācieša ielas, gan Lubānas ielas. 

Piekļūšana pie ēkas ar autotransportu 
ir iespējama tikai no Jukuma Vācieša 

ielas, tāpēc, atbilstoši Adresācijas 
noteikumiem, adresi bija piedāvāts 
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464 sadarbības 
partnerus. 

Jāmaina adrese 
visos reģistrētajos 
internetveikalos. 

Pārdošanas 
gadījumā, 

jānoformē liekas 
izziņas. 

Esošā adrese ir 
viegli atrodama 

un pazīstama gan 
mājas (zemes) 

iedzīvotājiem, gan 
arī viesiem, gan 
īpašuma 

apsaimniekošanā 
iesaistītām 

personām. Jauna 
adreses 

piešķiršana nedos 
nekādus labumus, 
tā nav pamatota 

un nepieciešama. 
Esošā adrese ir 
viegli atrodama 

(gan ātrajai 
palīdzībai, gan 

citiem).  
Maiņa radīs tikai 
haosu, apjukumu 

viesiem, 
piegādātājiem. 
Nepatīkamas 
tikšanās (ar 
ierēdņiem). 
Pastāv risks 

pazaudēt svarīgu 
korespondenci, tai 

skaitā bankas 
sūtījumus, rēķinus 
un paziņojumus 

no citām 
iestādēm. 

Esošā adrese 
atbilst adresācijas 

noteikumiem. 
Papildus izmaksas 

no pilsētas 
budžeta, ko 
neatbalsta. 
Ir reģistrēti 
uzņēmumi, 
kuriem nāk 

korespondence uz 
šo adresi. 

Nepatīk jaunais 
ielas nosaukums. 
Svarīgi ēkai un 
zemei saglabāt 
vienu adresi, lai 

zemes pārdošanas 

mainīt no Lubānas iela uz Jukuma 
Vācieša iela. 

Ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 
121 1289 001 (Lubānas iela 123) 
īpašnieki nav iesnieguši nevienu 
tiesiski pamatotu dokumentu, kas 
apliecinātu tiesības šķērsot citu 

īpašnieku zemes. 
Pie pastāvošajiem lietas apstākļiem 
adreses maiņa atliekama līdz brīdim, 
kad mājas īpašnieki iesniegs tiesiski 
pamatotu dokumentu par piekļūšanu 
pie nekustamā īpašuma no Lubānas 

ielas. 
Gadījumā, ja adrese tiks mainīta, 

Būvvalde paskaidro sekojošo. 
Loģiska un sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 

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

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 
interneta abonēšanu u.c.). Savukārt, 
ja tiek mainīta adrese objektam, kurā 

ir reģistrēts uzņēmums, tad 
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524 gadījumā to 
varētu iegādāties 

dzīvokļu 
īpašnieki, 

izveidojot vienotu 
nekustamo 
īpašumu. 

Nosaukumu 
vajadzēja izdomāt 
jau tad, kad tika 

uzcelta māja 
1990.gadā. 

Adrese Lubānas 
iela 123 vēsturiski 
saistīta ar Latvijas 

neatkarības 
atjaunošanu, jo tur 
dzīvoja liela daļa 

Augstākās 
Padomes deputātu 

– neatkarības 
atjaunotāju. 

Turklāt Lubānas 
iela ir satiksmes 
maģistrāle no 

Rīgas centra caur 
Ulbroku uz Rīgas 
apvedceļu, kamēr 
Jukuma Vācieša 

iela – 
maznozīmīga 

iekškvartāla iela, 
kura sākas un 

beidzas no 
Lubānas ielas. 
Ēka ir patstāvīgs 
īpašums (atsevišķi 
stāvošs un veido 

Lubānas ielas 
apbūvi), 

piedāvātais 
adresācijas 

variants radīs 
grūtības atrast 
ēku, ir 

neatbilstošs un 
nelabskanīgs. 

Adrese Jukuma 
Vācieša iela 2D, 
kur burts D bieži 

vien var tikt 
sajaukts ar burtu 
O vai uztverts kā 

skaitlis 0. 
Cilvēki, kas 
nezinās par 

adreses maiņu, 
nevarēs atrast 

vajadzīgo māju, 
arī taksometri. 
Adreses maiņa 

var radīt 
neskaidrības un 

komersantam ir jāinformē LR 
Uzņēmumu reģistrs par adreses 
maiņu iesniedzot iesniegumu, 

adreses maiņa šajā gadījumā LR 
Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas. 

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_NE

W.pdf ). 
Būvvalde paskaidro, ka pasta 
sūtījumu piegāde tiek veikta 

ievērojot sekojošas tiesību normas: 
Pasta likuma 1. panta 20. punkts 

nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. 

Sūtījuma izmērs un svars 
nepārsniedz šajā likumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Pasta noteikumu 
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

noteikts, ka adresi uz iekšzemes 
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 

norāda, ka pastnieki apvidū 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem, kaimiņiem u.c. 

Respondentu subjektīvais viedoklis 
nevar ietekmēt adreses veidošanas 

prasības, jo tam nav nekāda sakara ar 
adreses veidošanas procesu un tā 
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pārpratumus. 
Sūtījumi var 
nesasniegt 

saņēmējus, kas 
radīs dusmas un 
liekus līdzekļu 

patēriņus. 
Vērš uzmanību, 

ka ēka nav 
vēsturiska un ēku 
uzceļot jau tikusi 
piešķirta adrese, 
ņemot vērā esošo 
ielu tīklu, kā arī 
piekļūšanu ēkai 
pa iekškvartāla 
satiksmes joslu 

(nevis tiešu 
piebraukšanu no 
ielas), faktiskie 

apstākļi nav 
mainījušies. 

Ēka ir patstāvīga 
un nav 

funkcionāli 
saistītu objektu 

kopums, kam būtu 
piešķirama 

adrese. Lubānas 
iela veidota kā 

maģistrālā iela, tai 
netiks veidotas 

papildus 
nobrauktuves, 
tāpēc var palikt 
esošās adreses 
neatkarīgi no 

piekļūšanas pa 
iekškvartāla 

satiksmes joslu. 
Primāri 

adresācijas 
objektu numuros 
izmanto naturālus 

skaitļus, kas 
pierakstīti ar 

arābu cipariem, 
adresācijas 

veidošana ar 
papildus burtu 

atveidi (2A, 2B, 
2C, utt.) 

pieļaujama 
izņēmuma kārtā, 
bet nav atzīstama 

par pareizu, 
veidojot jaunu 

adresāciju, t.sk., 
mainot naturālos 
skaitļos izteiktu 

adresācijas 
pierakstu 

(Lubānas iela 

noteiktajām prasībām, kas 
pašvaldībai ir obligāti jāievēro un 

jāizpilda. 
Respondentu sniegtais arguments par 

to, ka ēkai un zemei nepieciešams 
saglabāt vienu adresi, lai zemes 
pārdošanas gadījumā to varētu 

iegādāties dzīvokļu īpašnieki, lai 
izveidotu vienotu nekustamo 

īpašumu, nav saistāms ar tiesisko 
regulējumu saistībā ar adresāciju. 
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
01.09.1992. likuma “Par atjaunotā 

Latvijas Republikas 1937.gada 
Civillikuma ievada, mantojuma 

tiesību un lietu tiesību daļas spēkā 
stāšanās laiku un piemērošanas 

kārtību” 14.pantam ja ēkas (būves) ir 
patstāvīgs īpašuma objekts, tā 

pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības 
ir zemes īpašniekam. Tādas pašas 

pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības 
ir ēku (būvju) īpašniekam, ja 

atsavina zemes gabalu. 
Respondentu norādītie argumenti, ka 

adrešu maiņa prasīs papildus 
izmaksas no pilsētas budžeta un to, 
ka ēkā dzīvoja liela daļa Augstākās 

Padomes deputātu – neatkarības 
atjaunotāju, nevar kalpot par iemeslu 

Būvvaldei neievērot Ministru 
kabineta normas. Turklāt Adresācijas 

noteikumi neparedz adrešu 
piešķiršanu, kategorizējot ielas pēc 

lieluma vai nozīmīguma. 
Respondents norāda, ka piekļuve pie 
ēkas tiek organizēta pa satiksmes 
joslu nevis tiešu piebraukšanu no 
ielas. Novērtējot ielu izvietojumu 

Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā 
attiecībā pret ēku, ir secināms, ka 

personas lietotais termins “satiksmes 
josla” ir daļēji attiecināms uz Jukuma 

Vācieša ielas reālo atrašanās vietu. 
Līdz ar to ir secināms, ka Jukuma 
Vācieša iela ir tuvākā iela, pa kuru 
reāli ir un tiek nodrošināta piekļuve 
pie ēkas. Respondents norāda, ka 
ēkas nav funkcionāli saistītas un 

adreses ar burtiem nav veidojamas 
minētā gadījumā. Atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 18.1. 

apakšpunktam, lai izvairītos no 
iepriekš piešķirtu numuru 

atkārtošanās, pašvaldība savā 
teritorijā, piemērojot vienotu praksi, 
apbūvei paredzētas zemes vienības 

vai ēkas numuru papildina ar latviešu 
alfabēta lielo burtu (bez diakritiskām 
zīmēm). Ņemot vērā, ka Rīgā pastāv 

adrese Jukuma Vācieša iela 2, bet 
piebraukšana pie ēkas ir pirms šīs 
ēkas ielas sakumā, tad adrese ir 
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123) uz jauktu 
skaitļu un burtu 

pierakstu (Jukuma 
Vācieša iela 2D). 

Vispārējie 
adresācijas 
noteikumi 
imperatīvi 

aizliedz veidot 
adreses 

elementus, kuru 
garums pārsniedz 

40 rakstzīmes. 
Vienlaikus ir 
ņemams vērā no 

šī aizlieguma 
izrietošais un 
racionālais 
princips, ka 
īsākām un 
lakoniskām 

adresēm dodama 
priekšroka, jo tās 
ir valodnieciski 

labskanīgākas, kā 
arī skaidrākas un 

vieglāk 
izmantojamas. 
Neapšaubāmi 

adrese 'Lubānas 
iela 123' ir 

valodnieciski 
skaidrāka, īsāka 
un ar mazāku 

sajaukšanas risku, 
nekā adrese 

'Jukuma Vācieša 
iela 2D' (pat 
nevērtējot 

vispārējo Rīgas 
adresācijas 

nepārskatāmību ar 
Jukuma Vācieša 
un Ojāra Vācieša 

ielām, kurām 
bieži tiek lietoti 

pirmo vārdu 
saīsinājumi, 
paaugstinot 
sajaukšanas 

risku). Ņemams 
vērā arī Rīgas 

domes Satiksmes 
departamenta 

plānojums, kura 
dēļ šobrīd braucot 
no centra virziena, 
lai piekļūtu ēkai 
Lubānas ielā 123 
nav izmantojamas 

kreisais 
pagrieziens no 

Lubānas ielas uz 

veidojama vienīgi atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 
18.1. apakšpunktam. 

Būvvalde pievienojas respondenta 
izteikumam par to, ka dzīvojamā 

māja nav funkcionāli saistīta ar citām 
dzīvojamām ēkām, taču šis 

arguments neietekmē adreses 
veidošanu, jo ēkai tiek piedāvāta 

unikāla adrese. 
Tāpat persona uzskata, ka nav 

mainījušies faktiskie apstākļi, līdz ar 
to nepastāv tiesiskais pamats adreses 

maiņai. Būvvalde norāda, ka ir 
mainījušies tiesiskie apstākļi un 
atbilstoši Adresācijas noteikumu 
prasībām (19. punkts), adrese ir 

sasaistāma ar tuvākajām ielām, no 
kurām tiks nodrošināta piekļuve. 
Respondents norāda, ka viņaprāt, 

adreses veidošana sevī ietver 
pienākumu visos gadījumos adresi 
veidot no ielas ar īsāko nosaukumu, 
kas neatbilst Adresācijas noteikumu 
8.4. apakšpunktam, jo Adresācijas 

noteikumi ir noteikuši, ka 
maksimālais viena adreses elementa 
garuma pieraksts nevar būt vairāk kā 
40 simboli. Adrese Jukuma Vācieša 

iela 2D sastāv no 22 simboliem, 
tāpēc norma ir izpildīta. Tāpat arī 

Būvvalde norāda, ka tiesību normu 
paplašināta iztulkošana  ir veicama 

atbilstoši tiesību normu jēgai un 
būtībai nevis respondenta subjektīvā 
viedokļa pamatošanai. Respondenta 
norādītie apsvērumi par satiksmes 

organizēto atļauto kustību un 
pagriezieniem nav būtiski, jo adreses 
veidošanā nav jāņem vērā satiksmes 
organizācijas īpatnības, kas noteiktas 

pilsētā, lai tiktu nodrošināta 
satiksmes plūsma nevis adresācijas 
objektu numurēšana orientēšanas 

nolūkā, kas pēc būtības ir nesaistītas 
jomas. 

Respondenta norādītā atsauce uz to, 
ka adrese atbilst spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, ir nepatiess, 
jo atbilstoši lietas apstākļiem, ir 
secināms, ka pie ēkas tieši no 

Lubānas ielas piekļūt nav iespējams. 
Tāpat arī persona norāda uz adreses 
maiņas samērību, kas nav adekvāti 

pamatojama, jo tiesību normu izpilde 
ir obligāta un tiesību norma ir 
veidota sabiedrības interešu 

nodrošināšanai, kas ir augstāka 
prioritāte par indivīda interesēm. 

Pārbaudot norādītos apgrūtinājumus 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000478536, ir secināms, ka tur 
minētie apgrūtinājumi nenorāda uz 
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J. Vācieša ielu un 
tālāk uz 

iekškvartāla 
satiksmes joslu. 

Proti, lai piekļūtu 
ēkai, lielākoties 
nemaz netiek 

izmantota 
piekļūšana pa J. 
Vācieša ielu, bet 
gan iekškvartāla 

satiksmes josla no 
Lubānas ielas vai 
A. Saharova ielas 
(gar tirdzniecības 

centru). 
Ņemot vērā, ka 
šobrīd adrese 
Rīgā, Lubānas 
ielā 123 atbilst 

08.12.2015. 
Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 
698 'Adresācijas 

noteikumi' 
prasībām, tad 

Rīgas domei kā 
pašvaldībai šobrīd 
nav tiesību mainīt 

adresi, bez 
personas 

piekrišanas. 
Ņemot vērā, ka 

šobrīd pašvaldība 
nav saņēmusi 

objekta īpašnieku 
piekrišanu, tad 
adreses maiņa 

būtu uzskatāma 
ne vien par 

nelietderīgu, bet 
arī par 

prettiesisku 
(pašvaldībai 
pārkāpjot tai 

piešķirtās tiesības 
adresācijas jomā). 

Adreses maiņa 
pieļaujama tikai 

izvērtējot 
lietderības un 
samērīguma 

apsvērumus - ja 
sagaidāmais 
sabiedrības 

ieguvums būtu 
nepārprotami 
lielāks, nekā 
individuālo 

personu ciestie 
zaudējumi un 

neērtības, kā arī 
adreses maiņa ir 

ēkas Lubānas ielā 123 piekļuves 
iespējām no Lubānas ielas. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 
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būtiski lietderīga 
un nepieciešama. 

Konkrētajā 
gadījumā, 

nepastāv nekāds 
saprātīgs 

sabiedrības 
labums vai 

ieguvums no 
ilgstoši lietotas, 

skaidras un 
saprotamas 

adreses maiņas. 
Tieši pretēji, ne 

tikai 
individuālajām 

personām 
(īpašnieki, 

iedzīvotāji, telpu 
lietotāji) tiktu 

sagādātas 
neērtības, bet arī 

sabiedrībai 
kopumā rastos 
tikai papildus 

neērtības, ar jauno 
adrešu atpazīšanu, 

atrašanu, 
iegaumēšanu un 

ievietošanu 
elektroniskajos un 

papīra karšu un 
datu materiālos. 
Turklāt nepastāv 
nekādi pamatoti 

lietderības 
apsvērumi, kuru 
dēļ funkcionāli 
pastāvīgai ēkai, 
Lubānas ielas 

apbūves masīvā 
būtu nepieciešams 

mainīt esošo 
adresi. 

Vēl citas personas 
norāda, ka no 

Lubānas puses ir 
likumīgs ceļš, 

atbilstoši zemes 
sadalījuma un 
izmantošanas 

izpildprojektam, 
atbilstoši 

apgrūtinājumam 
zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 
100000478536, 

savukārt no 
J. Vācieša ielas 

puses ir 
nelikumīgs ceļš, 

pamatojoties tikai 
uz kartēm (google 
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maps utt.). 
Norāda, ka adrese 
Lubānas iela 123 
atbilst Adresācijas 

noteikumu 10., 
17. un 

19.punktam, 
savukārt 

piedāvātā adreses 
maiņa uz 

J. Vācieša ielu 2D 
ir pretrunā 
Adresācijas 
noteikumu 

19.punktam. 
Adresācijas 
noteikumu 

attiecīgo punktu 
izpildi jāveic 
ņemot vērā 

dokumentāciju 
(arhīva materiāli, 
zemesgrāmatas, 

zemes sadalījuma, 
izmantošanas 
izpildprojektu 

utt.), nevis parastu 
karti, kurai nav 

juridiska spēka un 
kas neatspoguļo 

jautājuma 
juridisko aspektu. 

562 

0100 121 0251, 
0100 121 1289 

001 

Lubānas iela 
123 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

atbalsta. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Jukuma Vācieša iela, tāpēc, atbilstoši 

Adresācijas noteikumiem, adresi 
plānots mainīt no Lubānas iela uz 

Jukuma Vācieša iela. 
Respondenta viedoklis ir ņemts vēra. 

563 

564 

0100 121 2340 
001 

Andreja 
Saharova 
iela 20 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka tuvākā 
piebraukšana no 

Pļavnieku, 
Andreja 

Saharova, 
Akadēmiķa 
Mstislava 

Keldiša, Dzeņu 
ielas. Mājai nav 
nekāda sakara ar 
Pļavnieku ielu, 
māja ir vismaz 

100 metru 
attālumā no tās. 

Pļavnieku iela iet 
pilnīgi citā 
virzienā. 

Iedzīvotājiem 

Būvvalde ir saņēmusi iedzīvotāju 
sniegto informāciju ar norādi, ka 
piekļuve pie ēkas ar kājām tiek 

organizēta no Dzeņu ielas, Andreja 
Saharova ielas, Mstislava Keldiša 
ielas un Pļavnieku ielas, taču ar 

autotransportu pie ēkas ir iespējams 
piekļūt vienīgi no Pļavnieku un 

Dzeņu ielas. Attālums no ēkas līdz 
Andreja Saharova ielai, Mstislava 

Keldiša ielai un Dzeņu ielai ir vairāk 
kā 200 metri, savukārt līdz Pļavnieku 
ielai aptuveni 100 metri. Būvvalde 
informē, ka Adresācijas noteikumu 
19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir 
ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot 
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā 

gadījumā ir Pļavnieku iela. Atbilstoši 
lietas faktiskajiem apstākļiem, ir 
secināms, ka zemes vienība, kas 

atrodas zem ēkas, tieši robežojās ar 
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585 nepatīk 
nosaukums 

Pļavnieku iela 2E, 
jo ir liela 16 stāvu 

māja nevis 
saimniecības ēka, 

kūts vai 
autostāvvieta. 
Vēlas saglabāt 

esošo adresāciju. 
Cilvēkiem nav ne 

vēlmes, ne 
iespējas (laika un 

finansiālas) 
pārreģistrēt visus 

dokumentus 
(Zemesgrāmatas, 
līgumi, bankas 

dokumenti, 
hipotekārais 

kredīts utt.). Daži 
dzīvokļi kalpo arī 

kā juridiskā 
adrese un adreses 
maiņa radīs lielas 

problēmas un 
izmaksas, 

pārreģistrējot 
visus 

dokumentus. Visi 
draugi, paziņas un 

radinieki zina 
tikai šo adresi un 

sūta uz to 
vēstules. Adreses 

maiņa izraisīs 
milzum daudz 

problēmu daudzu 
gadu laikā. Ar 

pasūtījumu 
piegādi arī būs 
liels apjukums. 
Mazie bērni ir 
iemācījušies šo 
adresi, adreses 

maiņa apdraudēs 
bērnu drošību. 

Var rasties 
problēmas ar 

korespondenci un 
navigācijas 

sistēmām. Viens 
no respondentiem 
nevēlas, ka maina 
ielas nosaukumu. 
T/c Maxima tika 

uzcelta pie mājām 
daudz vēlāk nekā 
māja tika uzcelta 

un aizņēmās 
mājas adresi 

Andreja Saharova 

Pļavnieku ielu. Piekļuve pie ēkas no 
Andreja Saharova, Mstislava Keldiša 

un Dzeņu ielas ir saistīta ar svešu 
īpašumu šķērsošanu un personas 

Būvvaldē nav iesniegušas 
informāciju, kas apliecina tiesības 

pārvietoties pa citu īpašumu. 
Pašvaldībai, veidojot ēku adresāciju, 
ir jāvadās pēc ēku izmantošanas un 

to apkalpošanas īpatnībām gan 
šobrīd, gan novērtējot situācijas 
attīstības iespējas nākotnē, tāpat 
piešķirot adreses ir jānodrošina 
ilgtermiņa adrešu stabilitāte. 

Ēkas atrašana konkrētajā situācijā ir 
iespējama no visām minētajām 
ielām, jo ēka atrodas ielu tiešā 

tuvumā un fasādes ir viegli 
uztveramas, taču ilgtermiņā 

visefektīvākā adrese šai ēkai būtu 
tieši no Pļavnieku ielas, jo brīva 

piekļūšana ēkai nodrošināta vienīgi 
no Pļavnieku ielas. 

Respondentu izteiktie argumenti ir 
noraidāmi, kā nepamatoti un tie 

nesatur objektīvu tiesiskā 
pamatojuma argumentāciju, bet 

izsaka vienīgi respondentu 
nevēlēšanos adresi mainīt. Taču 

veidojot ēku adresāciju, pašvaldībai 
ir jādod priekšroka piekļuvei pie 

ēkas, kuru netraucēti var izmantot arī 
transporta plūsma, jo ēkas ir 

nepieciešams apkalpot, galvenokārt, 
ar transporta starpniecību (operatīvie 
dienesti, sadzīves pakalpojumi u.c.). 
Tāpat adreses lietošana apvidū tiek 
nodrošināta vienīgi ar ēkas numura 
zīmju uzstādīšanu, ko nosaka Rīgas 

domes 22.10.2013. saistošie 
noteikumi 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”, 
līdz ar to apvidū nevar rasties 

pārpratumi ēkas atrašanai. Turklāt 
augstāk minēto saistošo noteikumu 

29. un 30. punkts garantē ēkas 
viennozīmīgu identificēšanu. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. Nekustamā 
īpašuma īpašniekam, tāpat arī 
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645 iela 20A. 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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 
interneta abonēšanu u.c.). Savukārt, 
ja tiek mainīta adrese objektam, kurā 

ir reģistrēts uzņēmums, tad 
komersantam ir jāinformē LR 

Uzņēmumu reģistrs par adreses 
maiņu iesniedzot iesniegumu, 

adreses maiņa šajā gadījumā LR 
Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas. 

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_NE

W.pdf ). 
Attiecībā par navigāciju Būvvalde 

paskaidro, ka kartogrāfijas un 
navigācijas pakalpojumu 

nodrošinātāji ir atbildīgi par savu 
produktu kvalitāti un atbilstību 

aktuālajai situācijai. Informāciju 
saviem produktiem un 

pakalpojumiem tie iegūst no 
dažādiem avotiem – gan no iestādēm 
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un informācijas sistēmām, gan veicot 
kartogrāfisko datu iegūšanu no 
situācijas apvidū vai izmantojot 
tālizpētes tehnoloģijas. Aktuālie 

teksta dati par adresēm ir bez maksas 
pieejami Valsts zemes dienesta datu 

publicēšanas portāla 
www.kadastrs.lv sadaļā „Valsts 
adrešu reģistrs”. Rīgas pilsētas 

oficiālā kartogrāfiskā informācija par 
ielām un arī adresēm ir pieejama 
Rīgas ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmā, kur informācija tiek 
nepārtraukti aktualizēta atbilstoši 

jaunākajiem pašvaldības lēmumiem. 
Ar vispārīgajiem administratīvajiem 
aktiem veiktās adresācijas izmaiņas 

tiks publicētas oficiālajā Rīgas 
pilsētas būvvaldes mājas lapā arī 
automatizētai apstrādei piemērotā 

formātā. 
Attiecībā uz respondentu norādīto 
argumentu, ka T/c Maxima tika 

uzcelts pie mājām daudz vēlāk nekā 
māja tika uzcelta un aizņēmās mājas 
adresi Andreja Saharova iela 20A, 
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 18.1. 
apakšpunktam, lai izvairītos no 

iepriekš piešķirtu numuru 
atkārtošanās, pašvaldība savā 

teritorijā, piemērojot vienotu praksi, 
apbūvei paredzētas zemes vienības 

vai ēkas numuru papildina ar latviešu 
alfabēta lielo burtu (bez diakritiskām 

zīmēm), taču šis arguments 
neietekmē adreses veidošanu, jo 

katrai ēkai ir unikāla adrese. 
Papildus Būvvalde informē, ka, 

ņemot vērā, ka ēka atrodas Pļavnieku 
ielas sākumā un piebraukšana pie 
ēkas ir pirms adreses Pļavnieku iela 

2, Rīga, kā arī Rīgā jau pastāv 
adreses Pļavnieku iela 2, 2A, 2B, 2C, 

tad adrese ir veidojama vienīgi 
atbilstoši Adresācijas noteikumu 

18.1. apakšpunktam un piešķirama 
adrese Pļavnieku iela 2 E. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu izteiktais viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots. 

655 
0100 121 2340 

002 

Andreja 
Saharova 
iela 22 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana 
organizēta no 

Andreja Saharova 
ielas. Vēlas 

saglabāt esošo 
adresāciju. 

T/c Maxima tika 

Būvvalde ir saņēmusi iedzīvotāju 
sniegto informāciju ar norādi, ka 
piekļuve pie ēkas ar kājām tiek 

organizēta no Dzeņu ielas, Andreja 
Saharova ielas, Mstislava Keldiša 
ielas un Pļavnieku ielas, taču ar 

autotransportu pie ēkas ir iespējams 
piekļūt vienīgi no Pļavnieku un 

Dzeņu ielas. Attālums no ēkas līdz 
Andreja Saharova ielai, Mstislava 

Keldiša ielai un Dzeņu ielai ir vairāk 
kā 200 metri, savukārt līdz Pļavnieku 



64 

uzcelta pie mājām 
daudz vēlāk nekā 
tika uzcelta māja 

un aizņēmās 
mājas adresi 

Andreja Saharova 
iela 20A. 

Nevēlas apmaksāt 
izdevumus, kas 

saistīti ar 
dokumentu 

pārreģistrāciju 
(Zemesgrāmatā, 

Uzņēmumu 
reģistrā un citās 

instancēs). 

ielai aptuveni 100 metri. Būvvalde 
informē, ka Adresācijas noteikumu 
19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir 
ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot 
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā 

gadījumā ir Pļavnieku iela. Atbilstoši 
lietas faktiskajiem apstākļiem, ir 
secināms, ka zemes vienība, kas 

atrodas zem ēkas, tieši robežojās ar 
Pļavnieku ielu. Piekļuve pie ēkas no 
Andreja Saharova, Mstislava Keldiša 

un Dzeņu ielas ir saistīta ar svešu 
īpašumu šķērsošanu un personas 

Būvvaldē nav iesniegušas 
informāciju, kas apliecina tiesības 

pārvietoties pa citu īpašumu. 
Pašvaldībai veidojot ēku adresāciju ir 
jāvadās pēc ēku izmantošanas un to 
apkalpošanas īpatnībām gan šobrīd, 
gan novērtējot situācijas attīstības 
iespējas nākotnē, tāpat piešķirot 
adreses ir jānodrošina ilgtermiņa 

adrešu stabilitāte. 
Ēkas atrašana konkrētajā situācijā ir 

iespējama no visām minētajām 
ielām, jo ēka atrodas ielu tiešā 

tuvumā un fasādes ir viegli 
uztveramas, taču ilgtermiņā 

visefektīvākā adrese šai ēkai būtu 
tieši no Pļavnieku ielas, jo brīva 

piekļūšana ēkai nodrošināta vienīgi 
no Pļavnieku ielas. 

Respondentu izteiktie argumenti ir 
noraidāmi, kā nepamatoti un tie 

nesatur objektīvu tiesiskā 
pamatojuma argumentāciju, bet 

izsaka vienīgi respondentu 
nevēlēšanos adresi mainīt. Taču 

veidojot ēku adresāciju, pašvaldībai 
ir jādod priekšroka piekļuvei pie 

ēkas, kuru netraucēti var izmantot arī 
transporta plūsma, jo ēkas ir 

nepieciešams apkalpot, galvenokārt, 
ar transporta starpniecību (operatīvie 
dienesti, sadzīves pakalpojumi u.c.). 
Tāpat adreses lietošana apvidū tiek 
nodrošināta vienīgi ar ēkas numura 
zīmju uzstādīšanu, ko nosaka Rīgas 

domes 22.10.2013. saistošie 
noteikumi 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”, 
līdz ar to apvidū nevar rasties 

pārpratumi ēkas atrašanai. Turklāt 
augstāk minēto saistošo noteikumu 

29. un 30. punkts garantē ēkas 
viennozīmīgu identificēšanu. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
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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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 
interneta abonēšanu u.c.). Savukārt, 
ja tiek mainīta adrese objektam, kurā 

ir reģistrēts uzņēmums, tad 
komersantam ir jāinformē LR 

Uzņēmumu reģistrs par adreses 
maiņu iesniedzot iesniegumu, 

adreses maiņa šajā gadījumā LR 
Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas. 

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_NE

W.pdf ). 
Attiecībā uz respondentu norādīto 
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argumentu, ka T/c Maxima tika 
uzcelts pie mājām daudz vēlāk nekā 
māja tika uzcelta un aizņēmās mājas 
adresi Andreja Saharova iela 20A, 
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 18.1. 
apakšpunktam, lai izvairītos no 

iepriekš piešķirtu numuru 
atkārtošanās, pašvaldība savā 

teritorijā, piemērojot vienotu praksi, 
apbūvei paredzētas zemes vienības 

vai ēkas numuru papildina ar latviešu 
alfabēta lielo burtu (bez diakritiskām 

zīmēm), taču šis arguments 
neietekmē adreses veidošanu, jo 

katrai ēkai ir unikāla adrese. 
Papildus Būvvalde informē, ka, 

ņemot vērā, ka ēka atrodas Pļavnieku 
ielas sākumā un piebraukšana pie 
ēkas ir pirms adreses Pļavnieku iela 

2, Rīga, kā arī Rīgā jau pastāv 
adreses Pļavnieku iela 2, 2A, 2B, 2C, 

tad adrese ir veidojama atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 

18.1. apakšpunktam un piešķirama 
adrese Pļavnieku iela 2D. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu izteiktais viedoklis ir 
noraidāms kā nepamatots. 

656 
0100 111 2058 

001 
Sniega iela 2 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka mājas 
gala siena atrodas 
tieši pie Sniega 

ielas. Kaut arī jau 
2011. gadā ir 
atgriezts Staru 

ielai tās 
vēsturiskais 

nosaukums, tomēr 
ielas zemes 

joprojām atrodas 
dzīvokļu 
īpašnieku 

privātīpašumā ar 
visiem no tā 
izrietošajiem 
pienākumiem 

(kopšana, 
uzturēšana, 
nekustamā 
īpašuma 

nodoklis). 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19.punktam 
pilsētās, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko 
nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 
Proti, konkrētajā gadījumā, lai gan 

zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 111 2058, uz 
kuras atrodas ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 111 2058 001, no 
vienas puses robežojas ar Sniega ielu 

un no otras puses ar Staru ielu, 
piekļūšana pie ēkas ar autotransportu 
ir iespējama tikai no Staru ielas. Arī 
ieeja ēkā ir vērsta uz Staru ielas pusi. 

Pie zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 0100 111 2058 un ēkas 
ar kadastra apzīmējumu 0100 111 

2058 001 no Sniega ielas iespējams 
piekļūt tikai ar kājām šķērsojot zaļo 

zonu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, pilsētas 
iedzīvotāji un viesi vieglāk varētu 
orientēties, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū, ja adrese tiktu 

piesaistīta no Staru ielas. Taču tā kā 
zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 0100 111 2058 un ēka 
ar kadastra apzīmējumu 0100 111 

2058 001 robežojas arī ar Sniega ielu 
un īpašnieki var izbūvēt nobraukti no 

Sniega ielas, tad adresi iespējams 
veidot ar piesaisti no abām ielām, tad 
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Būvvalde ņems vērā respondentu 
viedokli un nemainīs adresi. 

Būvvalde norāda, ka gadījumā, ja 
kopīpašnieki vienojas par adreses 
maiņu, tad Būvvaldē nepieciešams 

iesniegt iesniegumu. 
Papildus Būvvalde norāda, ka mainot 

adresi, kas atbilst pilsētā 
pastāvošajam ielu tīklam, uzliek 

administratīvā akta adresātam ļoti 
nelielu ierobežojumu, taču 

sabiedrības ieguvums ir ievērojami 
lielāks, jo sakārtota adresācija 

nodrošina arī operatīvo dienestu 
efektīvāku darbību, kas var ietekmēt 

ar cilvēku veselību un dzīvību 
saistītus jautājumus. 

Ja īpašnieki nolemj mainīt ēkai 
adresi, tad jāņem vērā, ka 

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde 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. 
Respondentu norādītais arguments 
par ielas īpašumtiesībām nav vērā 
ņemams apstāklis, jo īpašumu 

piederība neietekmē adresācijas 
sistēmas ieviešanu atbilstoši tās 

pamatprincipiem. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir ņemts vērā, 
ēkas adrese ir saglabājama. 

657 
0100 065 2009 

002, 
0100 065 2009 

Tapešu iela 
45A 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana ir no 
Vircavas un Purva 

ielas. Papildus 
laika un 

Novērtējot ēkas (kadastra 
apzīmējums 0100 065 2009 002) un 

zemes vienības (kadastra 
apzīmējums 0100 065 2009) 

novietojumu attiecībā pret Rīgas 
pilsētā noteiktajām ielām ir redzams, 

ka pie ēkas, lai to ekspluatētu 
atbilstoši noteiktajai funkcijai, 

netraucēta piekļuve tiek garantēta no 
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finansiālie 
izdevumi 

dokumentu 
maiņas gadījumā 
(zemesgrāmata, 

tehniskās 
inventarizācijas 

lieta, namu 
pārvalde u.c.). 

Nav kompensācija 
par dokumentu 

maiņu. 

Jaunsaules ielas. Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Jaunsaules 
iela, tāpēc, atbilstoši Adresācijas 

noteikumiem, adresi plānots mainīt 
no Tapešu iela uz Jaunsaules iela. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. Nekustamā 
īpašuma īpašniekam, 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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 
interneta abonēšanu u.c.). Būvvalde 
norāda, ka par adrešu maiņu informē 
Valsts zemes dienestu, kas aktualizē 

datus Valsts adrešu reģistrā. 
Savukārt, informācija no Valsts 
adrešu reģistra par aktuālajām 

adresēm elektroniski tiek nodota 
Kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. 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_NE
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W.pdf ). 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

658 

0100 086 0013 
001 

Palmu iela 4 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana ir no 

Palmu ielas un 
Brīvības ielas, 
tāpēc adreses 

maiņa var 
apgrūtināt 

neatliekamā 
medicīniskā 
dienesta ātru 

ierašanos, tāpat 
arī taksometru 
servisu u.tml. 
Adreses maiņa 
radīs dažādus 

apgrūtinājumus. 
Var tikt zaudēta 

ilgtermiņa saite ar 
radiem un 
draugiem 

ārzemēs. Palmu 
ielas nosaukums 

ir sabiedriskā 
transporta 
pieturām. 

Tipveida mājas, 
kurām ir loģiska 

vienota 
numerācija, nevar 
atrasties uz dažām 
ielām, piemēram, 
ēkas Palmu iela 
Nr. 4 un Nr. 6. 
Adreses maiņa 

radīs 
sarežģījumus ar 
dokumentācijas 

maiņu, piemēram, 
zemesgrāmata, 
pasta adreses, 

veselības kartiņas 
poliklīnikās, 

skolās, 
bērnudārzā, 
deklarēšanas 

dokumenti, darba 
vietas 

informācija, 
iedzīvotāju 

reģistrā, Valsts 
ieņēmumu 

dienestā, Latvijas 
gāze, Lattelecom, 

jāpārreģistrē 
saimnieciskās 

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

saraksta apstiprināšanu” un atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, tuvākā iela ir Piebalgas 
iela. Adresācijas noteikumu 

19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir 
ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot 
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā 
situācijā ir Piebalgas iela, tāpēc, 

atbilstoši Adresācijas noteikumiem, 
adresi plānots mainīt no Palmu iela 

uz Piebalgas iela. 
Tā kā zem ēkas esošā zemes vienība 
tieši robežojas ar Piebalgas ielu, tad 
vienīgā tiesiski pamatotā piekļuve 

pie ēkas šobrīd iespējama no 
Piebalgas ielas. 

Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 
sakārtota adresācija ir 

priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču, 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 

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

ir līguma saistības un līguma 
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darbības adrese 
u.c. Respondenti 

nesaprot pamatotu 
iemeslu adreses 

maiņai. 
Pasliktināsies 
iedzīvotāju 

sociālais statuss, 
jo mājai Piebalgas 
10B būs vienāds 
numurs ar blakus 

mājas numuru 
Piebalga 10A, 
tikai ar burta 

starpību. Ņemot 
vērā, ka 

iedzīvotāji mājā 
dzīvo 40 gadus, 
tiks grauts viņu 

ierastais ritms un 
vecāka 

gadagājuma 
cilvēkiem tas 
sagādās lielu 

stresu un 
uztraukumus. 

Uzskata Palmu 
ielas nosaukumu 

par vienu no 
skaistākajiem un 
unikālākajiem 

Rīgā. Nosaukums 
Palmu iela ir 

viens no 
iemesliem šī 
īpašuma iegādē, 
nosaukums rada 
zināmu prestižu 
īpašuma un 
iedzīvotāju 

reprezentācijas 
ziņā. Situācijā, 

kur 
reprezentācijas 
lomu spēlēs arī 

adreses 
nosaukšana, 

jaunais 
nosaukums 

"Piebalgas iela 
10b", pirmkārt, 
iespējami radīs 

negatīvu 
atribūciju 

attiecībā pret 
iedzīvotājiem, jo 
saistās ar plaši 

zināmu 
alkoholiskā 

dzēriena produktu 
- Piebalgas alus, 
otrkārt, atrodas 

pamazināmā kārtā 

noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

precizēta ēkā deklarēto personu 
adreses. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

araksts_iestadem_par_lemumu_NE
W.pdf ). 

Būvvalde paskaidro, ka pasta 
sūtījumu piegāde tiek veikta 

ievērojot sekojošas tiesību normas: 
Pasta likuma 1. panta 20. punkts 

nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. 

Sūtījuma izmērs un svars 
nepārsniedz šajā likumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Pasta noteikumu 
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

noteikts, ka adresi uz iekšzemes 
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 

norāda, ka pastnieki apvidū 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem, kaimiņiem u.c. 

Respondentu norādītie argumenti par 
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jeb "b" - kas arī 
bieži asociējas ar 
grūtībām atrast 
objektu. Tātad 
kopumā, sevi 
reprezentējot, 
jaunā adrese 
uzspiež būt 
subjektīvi 

asociētam ar 
alkoholisko 
dzērienu, 
grūtībām, 

pamazināmo 
kārtu. Pērkot 

dzīvokli, viens no 
respondentiem 

informēts, ka iela 
bija nosaukta 
Ulofa Palmo – 

Zviedrijas 
premjerministra 

dēļ. 
Personas tiesības 
pēc satversmes ir 

piekrist vai 
nepiekrist, jo tā ir 
īpašnieku adrese. 
Piebraukšana no 
Piebalgas ielas 
vispār nenotiek, 
jo, lai nokļūtu uz 

Piebalgas ielas jau 
ir jābrauc 

papildus attālums. 
Savukārt  pa 

Piebalgas ielu no 
Palmu 4 nokļūt uz 

Brīvības ielas 
Juglas virzienā 

vispār nav 
iespējams. 

Piebalgas ielai 
tehniski nav 

nekādas saistības 
ar Palmu ielu 4, jo 
fiziski Piebalgas 

iela izbeidzas 
aptuveni 100 

metrus no Palmu 
ielas.  Bez 

Piebalgas ielas 
tālākas izbūves, 
t.i., turpinājuma 
līdz Palmu ielai, 
izveides, normāla 

transporta 
piekļuve Palmu 4 
pa Piebalgas ielu 
nav iespējama. 
Norāda, ka būs 

neloģiska 
numerācija 

asociācijām saistībā ar ielas 
nosaukumu, to, ka Piebalgas ielu 

neviens nezin, kā arī Piebalgas iela ir 
ar grants segumu un bedraina, nevar 

kalpot par iemeslu Būvvaldei 
neievērot Ministru kabineta normas. 

Turklāt Adresācijas noteikumi 
neparedz adrešu piešķiršanu, 

kategorizējot ielas pēc prestižuma, 
tehniskā stāvokļa vai pēc tā, kura iela 

zināmāka. 
Attiecībā uz personas norādīto 

argumentu par pieturvietas 
nosaukumu, Būvvalde paskaidro, ka 
plānots mainīt ēkas adresi, bet ielas 
nosaukums mainīts netiek, līdz ar to 
adreses maiņa neietekmē pieturvietu 

nosaukumus. 
Būvvalde paskaidro, ka sociālais 

statuss nav saistīts ar adrešu 
veidošanu. 

Papildus Būvvalde norāda, ka adrešu 
maiņa neietekmē īpašuma tirgus 

vērtību, jo fiziski ēka nemaina savu 
atrašanās vietu. 

Attiecībā uz respondentu norādīto 
argumentu, ka adresācija Piebalgas 

ielā neatbildīs Adresācijas noteikumu 
17.1. apakšpunktam, Būvvalde 

paskaidro, ka burtu secība 
Adresācijas noteikumos nav atrunāta, 

līdz ar to iespējama adresācija, ka 
10B seko pirms 10A. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 
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Piebalgas ielā 8, 
8A, 10B, 10A, 
10-1, 10-2, 12 

utt., kas neatbilst 
Adresācijas 

noteikumu 17.1. 
apakšpunktam, 
līdz ar to šajā 

gadījumā pareiza 
adresācijas maiņa 
objektam būtu uz 
Piebalgas iela 8B. 

Aicina 
pārnumurēt visu 
ielu uz 8,10, 12, 
14 utt. Piebalgas 
iela 2/3  no tās 

garuma ir 
bedrains lauku 
ceļš, iepretim 

mājai tā ir dubļu 
pančka, kas 

atgādina pieeju 
kūtij. Piebraukt no 

tās mājai 
iespējams tikai ar 
džipu vai kravas 

auto (dēļ 
milzīgām 
bedrēm). 

Pazeminās 
īpašumu vērtību, 
jo tiks piedēvēta 

nevienam 
nezināmam grants 
un dubļu ceļam. 
Norāda, ka starp 
Piebalgas ielu un 
dzīvojamo māju, 

kurai plāno 
piešķirt adresi 
Piebalgas 10B, 

atrodas cits 
apbūves gabals. 

673 
0100 025 0056 

001 
Lāču iela 3 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda uz 

tiesiskajiem 
aspektiem saistībā 

ar paredzēto 
adreses maiņu. 

Lūdz atcelt 
lēmumu par ielas 
nosaukumu un 
numuru maiņu 

Lāču ielā 3, Rīgā, 
jo visi mājas 
iedzīvotāji ir 

kategoriski pret 
mājas numuru 13, 
kā arī vēsturiski 

šīs ielas 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā gadījumā ir Ieroču iela, 
tāpēc ēkai ar kadastra apzīmējumu 
0100 025 0056 001 plānota adreses 

maiņa no Lāču iela 3, Rīga uz Ieroču 
iela 13, Rīga. 

Papildus Būvvalde informē, ka 
zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 025 0057 ar adresi 
Lāču iela 5, Rīga nav plānota adreses 

maiņa. 
Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu 
nodalījumam Nr. 24168 īpašuma 
tiesības uz īpašumu, kurā ietilpst 

adresācijas objekts, kuram paredzēta 
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nosaukums bijis 
Lāču iela. Adreses 
maiņas gadījumā 

iedzīvotājiem 
rodas daudz 

pienākumi, kas 
skar arī nodokļu 

maksātāju un 
nodokļu 

maksātāju 
reģistrēto 

struktūrvienību. 

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. 

674 
0100 112 0055 

001 
Vanadziņa 

gatve 6 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Mājas kopsapulcē 
pieņemts lēmums, 

ka atsakās no 
adrešu maiņas. 

Būvvalde ņems vērā iedzīvotāju 
sniegto viedokli, pieņemot lēmumu. 

675 

0100 064 0090 
001, 0100 064 

0090 

Elvīras iela 
9B 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

pagaidām nav 
iespējams mainīt 

adresi, jo tiek 
risināts strīdus 
jautājums par 
nelikumīgi 

izbūvētu žogu uz 
zemes vienības ar 
kadastra numuru 
0100 064 0090 
par labu mājas 
īpašniekiem 

Kuldīgas ielā 41 
civiltiesiskā 

kārtībā. 
Respondents 

norāda, ka adreses 
maiņa negatīvi 

ietekmēs tiesības 
vai likumiskās 

intereses, jo nav 
pabeigta strīdu 
lieta par zemes 

lietošanu. 

Būvvalde secina, ka respondentiem 
piederošā zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 0100 064 0090 tieši 
robežojās ar Kuldīgas ielu un tai ir 
nobrauktuve uz Kuldīgas ielu. Lai 
piekļūtu pie ēkas no Elvīras ielas, 
nepieciešams šķērsot divas zemes 

vienības, kas pieder citām personām. 
Līdz ar to atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 19.punktam, kas nosaka, 
ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Kuldīgas iela, 

tad ēkai ir maināma adrese ar 
piesaisti Kuldīgas ielai. 

Respondentu norādītais arguments, 
ka adreses maiņa nav veicama, 

kamēr norit tiesvedība, nevar kalpot 
par iemeslu Būvvaldei neievērot 

Ministru kabineta normas. Būvvalde 
norāda, ka adreses maiņa nav saistīta 

un neietekmē tiesvedību. 
Ņemot vērā augstāk minēto 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

 

676 

677 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

adresācijas maiņa 
radīs haosu 

pakalpojumu 
sniedzēju sfērā, 

tai skaitā 
neatliekamajai 
medicīniskajai 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
19.punktam, kas nosaka, ka pilsētā, 

kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, 
ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā situācijā ir Kuldīgas iela, 
tad ēkai ir maināma adrese ar 

piesaisti Kuldīgas ielai. 
Būvvalde norāda, ka Adresācijas 
noteikumu 9.punkts paredz, ka 

pašvaldības domei vai pašvaldības 
kompetentai institūcijai bez personas 
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palīdzībai, Valsts 
policijai, 

ugunsdzēsējiem. 
Respondents 
uzskata, ka 
nesaņems 

korespondenci, jo 
daudzas iestādes 
nebūs informētas 

par adreses 
maiņu. Tiks tērēts 
respondenta laiks 
un finanses, lai 

nomainītu 
dokumentus, kas 
apliecina īpašuma 

tiesības uz 
dzīvokli 

konkrētajā adresē. 

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. 
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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

lemumu_NEW.p df ). 
Būvvalde paskaidro, ka pasta 
sūtījumu piegāde tiek veikta 

678 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka būs 

jāmaina visi 
dokumenti un 

līgumi. 
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ievērojot sekojošas tiesību normas: 
Pasta likuma 1. panta 20. punkts 

nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. 

Sūtījuma izmērs un svars 
nepārsniedz šajā likumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Pasta noteikumu 
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

noteikts, ka adresi uz iekšzemes 
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 

norāda, ka pastnieki apvidū 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem, kaimiņiem u.c. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis 
ir noraidāms kā nepamatots. 

679 

0100 088 0088 
001 

Čiekurkalna 
1.līnija 
90/92 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka būs 

nevajadzīgi valsts 
un nodokļu 

maksātāju naudas 
tēriņi. 

Respondents 
neredz iemeslu 

kādēļ nevar 
pastāvēt esošā 

adrese un  norāda, 
ka būs lieka 

naudas izdošana 
pārreģistrējot 

zemesgrāmatu. 

Būvvalde paskaidro, ka ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 0100 088 0088 

001 šobrīd ir adrese Čiekurkalna 
1.līnija 90, Rīga, bet ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 088 0088 002 
šobrīd ir adrese Čiekurkalna 1. līnija 

92, Rīga. 
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 

19.punktam, kas nosaka, ka pilsētā, 
kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, 
ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā situācijā ir Čiekurkalna 8. 
šķērslīnija. Pie ēkām nav iespējams 
piekļūt no Čiekurkalna 1. līnijas, 
turklāt zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 088 2037, uz 

kuras atrodas minētās ēkas, robežojas 
ar Čiekurkalna 8. šķērslīniju, kā arī 
tā ir secīgi otrā zemes vienība no 

Čiekurkalna 1. līnijas un Čiekurkalna 
8.  šķērslīnijas krustojuma. Jāņem 
vērā, ka pirms ēkām atrodas ēka, 

kurai ir adrese Čiekurkalna 8. 
šķērslīnija 1A, līdz ar to ielā tiek 

veidota secīga pieaugoša numerācija, 
kur adrese ir ar piesaisti no ielas, no 
kuras tiek organizēta piebraukšana. 
Attiecībā uz respondenta sniegto 

680 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Neuzskata, ka 
respondents kā 

nekustamā 
īpašuma īpašnieks 
kaut ko iegūs no 
mājas adreses 

pārmaiņas, 
izņemot 



76 

problēmas, 
saistītas ar vēstuļu 

un pasūtījumu 
pazušanu. Neredz 
nepieciešamību 
šajā bezjēdzīgā 

rīcībā un uzskata 
to par neatbilstošu 

tā interesēm. 
Adresācijas maiņa 

novedīs pie 
problēmām, 
saistītam ar 
dokumentu 

noformēšanu, kā 
arī potenciāli 

apgrūtinās vēstuļu 
un pasūtījumu 
saņemšanu. 

argumentu, ka būs nevajadzīga valsts 
un nodokļu maksātāju naudas tēriņi 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 

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. 

Būvvalde paskaidro, ka pasta 
sūtījumu piegāde tiek veikta 

ievērojot sekojošas tiesību normas: 
Pasta likuma 1. panta 20. punkts 

nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. 

Sūtījuma izmērs un svars 
nepārsniedz šajā likumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Pasta noteikumu 
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

noteikts, ka adresi uz iekšzemes 
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 

norāda, ka pastnieki apvidū 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem, kaimiņiem u.c. 
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Ņemot vērā augstāk minēto 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 

681 

0100 111 0151 
001 

Ziemeļblāzm
as iela 53 

Respondents 
adresācijas maiņu 

atbalsta. 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts, kas nosaka, ka 

pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Ledus iela, tad 
ēkai ir maināma adrese ar piesaisti 

Ledus ielai. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 

682 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka tā būs 
nevajadzīga valsts 

un personas 
naudas izšķiešana. 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts, kas nosaka, ka 

pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Ledus iela, tad 
ēkai ir maināma adrese ar piesaisti 

Ledus ielai. 
Attiecībā uz respondenta sniegto 

argumentu, ka būs nevajadzīga valsts 
un personas naudas izšķērdēšana 

Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 
sakārtota adresācija ir 

priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Būvvalde piekrīt, ka 
īslaicīgā pārejas laikā ir iespējamas 

grūtības vai neērtības, kas varētu būt 
saistīts ar adreses maiņu, taču 

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

pienākumi, kā arī trešās personas šai 
lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņu informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

683 Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 684 

685 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Kategoriski 

neatbalsta ielas 
nosaukuma 

maiņu. 
Respondentam 
ļoti patīk ielas 
nosaukums un 
kāpēc gan lai 
mainītu visus 

dokumentus un 
pierastu pie jaunā 
ielas nosaukuma, 
ja apmierina šis. 

Jaunais ielas 
nosaukums Ledus 
iela 2 arī pilnībā 

neatbilst ielu 
izvietojumam  
tieši tāpat kā 

Ziemeļblāzmas 
iela, ja tas tiek 
ņemts par pamatu 
ielu nosaukuma 

maiņai. 

686 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka, 
pirmkārt, 

vēsturiski un jau 
gandrīz 30 gadus 

esošā māja ir 
skaitījusies kā 
Ziemeļblāzmas 
ielai piesaistīta 

māja. Tam 
noteikti ir bijis 

loģisks, saprātīgs 
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un pamatots 
iemesls. 

Galvenā un 
primārā 

piebraukšanas iela 
uz Ziemeļblāzmas 
ielas 53 ēku ir no 
Ziemeļblāzmas 

ielas. Tā ir tuvākā 
un ātrākā iela, kas 
ved uz šo adresi. 
Tas nozīmē to, ka 

ir pamatota 
atsauce uz 
konkrēto 

Ziemeļblāzmas 
ielu, ja viena no 
tuvāk esošajām 

mājām arī ir 
nodēvēta šīs ielas 

nosaukumā. 
Vienmēr, kad 

respondentam ir 
nācies saskarties 
ar mikrorajonu 
nepazīstošiem 

cilvēkiem 
(piemēram, 
ciemiņi) vai 
taksometru 

vadītājiem, kuri 
meklē 

Ziemeļblāzmas 
ielu 53, nekad  

nav bijis 
problēmu. Cilvēki 

to ir ātri un 
veiksmīgi 
atraduši. 

Adresācijas maiņa 
ierobežos 

respondenta 
tiesības pieņemt 
un dzīvot esošajā 
mājas adresē, kura 
ir pastāvējusi jau 
vēsturiski, kura 

patiešām fonētiski 
un estētiski patīk. 
Respondents vēlas 

dzīvot 
Ziemeļblāzmas 

ielā, nevis Ledus 
ielā. Ja Būvvalde 
maina adresi, tad 

liedz 
respondentam 

tiesības izvēlēties 
atstāt šo ielas 
nosaukumu. 

Adresācijas maiņa 
radīs neērtības, 

papildu  izmaksas, 

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_NE

W.pdf ). 
Būvvalde paskaidro, ka 

Ziemeļblāzmas ielai netiek mainīts 
nosaukums, bet gan ēkas numurs 
atbilstoši Adresācijas noteikumu 
prasībām tiek piesaistīts tuvākajai 

ielai. Turklāt zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 0100 111 0151, 

uz kuras atrodas minētā ēka, 
robežojas gan ar Augusta 

Dombrovska ielu, gan ar Ledus ielu. 
No Augusta Dombrovska ielas nav 
nodrošināta piebraukšana pie ēkas, 
bet no Ledus ielas ir nodrošināta 

piekļuve ēkai. Savukārt, lai pie ēkas 
piekļūtu no Ziemeļblāzmas ielas, ir 
jāšķērso citām personām piederoša 
zemes vienība, kura atrodas Ledus 

ielas un Ziemeļblāzmas ielas 
krustojumā ar adresi Ledus iela 4. 

Arī pēc adreses maiņas gan 
Ziemeļblāzmas ielā, gan Ledus ielā 
veidosies secīga adresācija, kas ļaus 

viegli orientēties cilvēkiem. 
Būvvalde piekrīt, ka ēkas kāpņu 

telpas ir vērstas uz Ziemeļblāzmas 
ielu, taču tā atrodas aptuveni 80 m 

attālumā un no Ziemeļblāzmas ielas 
to šķir citai personai piederoša zemes 
vienība. Savukārt, Ledus iela atrodas 

aptuveni 16 m attālumā, zemes 
vienība, uz kuras atrodas ēka, 

robežojas ar Ledus ielu un no tās ir 
izbūvēta piebrauktuve pie tās. 
Tāpat respondentu norādītais 

arguments par to, ka adrese ir sena 
un ēkai nav neviena loga, kas būtu 

vērsts uz Ledus ielu, nevar kalpot par 
pamatojumu adresi nemainīt, jo to 

neparedz normatīvie akti. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 
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jo cilvēkiem 
nāksies pārkārtot 

visas savas 
saistītās ar adresi 

lietas, 
korespondenci, 
darba darīšanas, 

piesaistītos 
kontus, 

identifikācijas 
kartes. Tas ir 

absolūti 
nepieņemami, 
nepamatoti un, 
galu galā, kāpēc 

par to visu 
respondentam, kā 

dzīvokļa 
īpašniekam būtu 

jāmaksā. 
687 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana, tai 
skaitā operatīvais 
transports,  ir no 
Ziemeļblāzmas 
ielas. Visas trīs 
mājas kāpņu 
telpas atrodas 

Ziemeļblāzmas 
ielas pusē. Uz 

Ledus ielas pusi 
mājai nav neviena 

loga. Adreses 
maiņas gadījumā 
būs nepieciešams 

paziņot visām 
nevalstiskajām 

organizācijām,  ar 
kurām ir noslēgti 
līgumi, tas prasīs 
laiku un finansu 

izdevumus. 

688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
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727 

728 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana, tai 
skaitā operatīvais 
transports,  ir no 
Ziemeļblāzmas 
ielas. Visas trīs 
mājas kāpņu 
telpas atrodas 

Ziemeļblāzmas 
ielas pusē. Uz 
ledus ielas pusi 

mājai nav neviena 
loga. 

Biedrības 
nosaukumā ir 

iekļauta adrese, 
esošā adrese ir 

biedrības statūtos. 
Adreses maiņa 

veidos finansiālos 
un laika 

izdevumus 
biedrībai, proti 
būs jāmaina ne 
tikai juridiskā 
adrese, bet arī 

juridiskais 
nosaukums, 

izmaiņas Statūtos, 
sakārtot 

grāmatvedību un 
lietvedību. 

Adreses maiņa 
radīs nelabvēlīgas 

sekas dzīvokļu 
īpašniekiem, jo 

radušos 
finansiālos 
izdevumus 

nāksies 
kompensēt 
dzīvokļu 

īpašniekiem. 

729 
0100 120 0619 

002 
Albatrosu 

iela 18 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka dotajā 
adresē Albatrosu 

iela ir bijusi 
vēsturiski un 

respondents  droši 
arī dotās mājas 

citu līdzīpašnieku 
vārdā var teikt, ka 

pilnībā ir pret 
adreses maiņu uz 

Būvvalde paskaidro, ka  respondenta 
norādītais arguments par to, ka 
adrese ir sena un pierasta nevar 
kalpot par pamatojumu adresi 

nemainīt, jo to neparedz normatīvie 
akti. Atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 19.punktam pilsētā, kur ir 
ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot 
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā 
situācijā ir Bākas iela. Būvvalde 
norāda, ka ēka atrodas uz divām 

zemes vienībām - zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 0100 120 1501 
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Bākas ielu, jo arī 
Veiksmes iela ir 

loģisks ielas 
nosaukums šai 
ēkai, kas atrodas 

uz šīs ielas. 
Turklāt 

numerācija arī 
šajā rajonā ir 

loģiska. 

robežojas ar Veiksmes ielu, taču no 
tās nav nodrošināta piekļuve pie 
ēkas, bet no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 0100 120 0619 
ir tieša piekļuve pie Bākas ielas, 

turklāt ēka izvietojas paralēli Bākas 
ielai un arī ieeja ēkā ir organizēta no 

kāpņu telpām, pie kurām piekļūst 
tieši no Bākas ielas. 

Būvvalde nevar piekrist respondenta 
argumentam, ka adresācija šajā 
rajonā ir normāla, jo jau šī ēka 

neatbilst Adresācijas noteikumu 
prasībām, kas paredz, ka adresi ēkai 

piesaista no tuvākās ielas, turklāt 
Adresācijas noteikumu 9.punkts 
paredz, ka 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. 

Būvvalde nevar piekrist, ka adreses 
maiņa radīs sarežģījumus atrast ēku, 
jo pēc adreses maiņas ēka būs ļoti 
viegli ieraugāma un robežosies ar 
Bākas ielu, kas nav iespējams no 

Albatrosu ielas. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 

730 

Respondenti 
adresācijas maiņu 
neatbalsta. Neredz 

pamatojumu un 
vajadzību mainīt 
adresi. Būs lieki 
iztērēts valsts, 
pašvaldības un 

personiskais laiks 
un nauda. 

Albatrosu iela ir 
pierasts un morāli 

nostabilizējies 
objekta ielas 
nosaukums. 

Adreses maiņa 
radīs 

sarežģījumus 
atrast ēku. 

Jāveic dokumentu 
maiņa un 

jāinformē bankas, 
skolas utt. 

Māja atrodas 
Albatrosu ielas 

malā, sekojoši arī 
nākošās mājas 
Nr.20, Nr.22, 

Nr.24 un mainīt 
šo adresi ir 
neloģiski. 

731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 

752 
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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. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

753 
0100 120 2174 
001, 0100 120 

2174 

Albatrosu 
iela 24 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

adreses maiņai 
nav nekādas 

nepieciešamības 
un loģiska 

pamatojuma. 
Respondents 

norāda, ka ēka 
Albatrosu iela 24 

ir DZĪKS 
"Albatross 24". 

Adresē Albatrosu 
iela 24 ir 

piereģistrēti 
vairāki uzņēmumi 

un dzīvokļu 
īpašumi, kuriem 
adreses maiņas 
gadījumā jāveic 

arī izmaiņas visos 
iespējamajos 

reģistros - Valsts 
uzņēmumu 

reģistrā, 
zemesgrāmatā, 
piegādātāju un 
pakalpojumu 

sniedzēju līgumos 
utt., kas nav nedz 
vienkāršs nedz 

bezmaksas 
process. Ēka 

atrodas līdzīgu 5 
stāvu ēku rindā, ar 

adresēm 
Albatrosu iela 22 
un Albatrosu iela 
26. Venteru iela 
(uz kuru domāts 

nomainīt adresi) ir 
sīka, grūti 

izbraucama ieliņa 
ar izdrupušu 
asfaltu un 

vairākām lielām 
dubļu peļķēm. Šī 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19.punktam 

pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Venteru iela. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

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 
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adrese var 
maldināt 
operatīvā 
transporta 
piekļūšanu 
objektam, 

nepieciešamības 
gadījumā. 

Venteru iela, uz 
kuras atrodas vien 
pāris privātēkas ir 
vērsta, pret ēku 

Albatrosu iela 24, 
90 grādu leņķī, 
bet gar ēku iet 

pagalma ceļš, kas 
atrodas uz 

privātas zemes, 
par kuru DZĪKS 
"Albatross 24" 

maksā nekustamā 
īpašuma nodokli. 

adresēm tiek paziņota arī 
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 

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

Nosutisanas_s 
araksts_iestadem_par_lemumu_NE

W.pdf ). 
Būvvalde norāda, ka par nepamatotu 
ir atzīstams viedoklis un norādes par 

adrešu Albatrosa iela 22, Rīga un 
Albatrosu 26, Rīga maiņas 

nepieciešamību, jo zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 0100 120 1272, 

uz kuras atrodas ēka ar adresi 
Albatrosu iela 22, Rīga tieši 

robežojas ar Albatrosu ielu un pie 
ēkas ir organizēta piebrauktuve tieši 

no Albatrosu ielas. 
Būvvalde veiks ēkas Albatrosu ielā 

26, Rīga adreses maiņu, noskaidrojot 
īpašnieku noslēgtās saistības par 
tiesībām izmantot piebraukšanai 

citām personām piederošās zemes un 
adrese tiks mainīta sasaitē ar tiesiski 
pamatotu tiesību izmantot braucamo 

ceļu pāri svešam īpašumam. 
Būvvalde norāda, ka pārējie 

respondentu argumenti nav saistīti ar 
adreses veidošanu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 
754 

Respondenti 
adresācijas maiņu 
neatbalsta norāda, 
ka adreses maiņa 
radīs haosu un 

grūtības 
iedzīvotājiem, 

viesiem un 
operatīvajam 
transportam. 

Norāda, ka nav 
izvērtēta konkrētā 
situācija saistībā 
ar tuvāko ielu. 

Norāda, ka 
adreses jāmaina 

arī ēkām ar 
adresēm 

Albatrosu iela 22 
un Albatrosu iela 

26. 

755 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

piedāvātā adreses 
maiņa radīs 
sajukumu un 
numerāciju šo 

māju ciematā, kā 
arī apgrūtinās 

tehniskā, sanitārā 
transporta un   
informācijas 

nodošanu. Māja 
atrodas 

perpendikulāri 
pāri jūsu norādītai 

ielai, kurai nav 
pat ielas 

nosaukuma 
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plāksnītes, kura 
vēl pietam ir ļoti 

sliktā 
ekspluatācijas 

stāvoklī. Adreses 
maiņa radīs 

papildus 
finansiālos 

izdevumus, laika 
patēriņu dažādu 

dokumentu 
pārformēšanai 

iestādes. 
756 

0100 112 0131 
001, 0100 112 
0131, 0100 112 

0133 

Augusta 
Dombrovska 

iela 30 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka neredz 
jēgu mainīt adresi. 

Kas maksās par 
adreses maiņu? 

Pēc adreses 
maiņas būs 

jāmaina ģimenes 
locekļiem 

dokumentus – 
pases un 

invaliditātes 
apliecība, bankas 
karte, lojalitātes 

kartes, 
autovadītāja 
apliecība, 

tehniskā pase. Būs 
jāpatērē daudz 

laika un naudas. 
Viens no 

respondentiem 
norāda, ka notiks 
adrešu jaukšana, 

jo visur ir norādīta 
tagadējā adrese. 

Adrese jau eksistē 
gandrīz 30 gadus 
un tas ir adekvāts 

iemesls to 
nemainīt. 
Viens no 

respondentiem 
norāda, ka 
dokumentu 

kārtošanas laikā 
tiks liegta iespēja 

strādāt un 
piedalīties tiesas 

procesos. 

Būvvalde paskaidro, ka  respondenta 
norādītais arguments par to, ka 
adrese ir sena nevar kalpot par 

pamatojumu adresi nemainīt, jo to 
neparedz normatīvie akti. Atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19.punktam 

pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Melīdas iela. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

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 

757 
758 
759 
760 
761 

762 



85 

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_NE
W.pdf ). 

Būvvalde norāda, ka respondenta 
argumenti par nespēju apmeklēt 

tiesas procesus nav saistīti ar adreses 
veidošanu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 

763 

0100 112 0097 
001 

Augusta 
Dombrovska 

iela 21 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka adrese 

ir vieglāk 
atrodama tieši 

Augusta Deglava 
ielai piesaistīta 
nevis Melīdas 

ielai. Respondenta 
interesēs ir 

saglabāt veco 
numerāciju un 

piederību Augusta 
Dombrovska ielai, 
jo tas ir loģiski un 
blakus esošā ēka 
ar adresi Augusta 
Dombrovska iela 
19 atvieglo ēkas 

atrašanu. 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19.punktam 

pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Melīdas iela. 

Zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 112 0097, uz 

kuras atrodas ēka, tieši robežojas ar 
Melīdas ielu un uz ielu ir vērsta ēkas 

fasāde un ieeja. Pie ēkas nav 
iespējams piekļūt no Augusta 

Dombrovska ielas. 
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 

18.1. apakšpunktam, lai izvairītos no 
adrešu atkārtošanās, adresi papildina 
ar latviešu alfabēta lielo burtu, proti, 
ēka ar kadastra 0100 112 0097 001 
atrodas Melīdas ielā starp adrešu 

numuriem 6, 6B, 6 k-1, 6 k-2, 6 k-3 
un 8, līdz ar to ēkai plānots mainīt 

adresi uz Melīdas iela 6C. 
Par blakus esošo ēku ar adresi 
Augusta Dombrovska iela 19, 
Būvvalde paskaidro, ka zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 
112 0093, uz kuras atrodas ēka, tieši 
pieguļ Augusta Dombrovska ielai un 
piekļuve pie ēkas ir nodrošināta gan 
no Augusta Dombrovska ielas, gan 

no Melīdas ielas. Līdz ar to 
respondentu arguments par to, ka ēka 

ir vieglāk atrodama no Augusta 
Dombrovska ielas un esošā 

numerācija ir loģiska, neatbilst 
patiesībai. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 

764 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka ēka 

atrodas ar 
piebrauktuvi no 

Dombrovska ielas 
puses. Ēka 
Augusta 

Dombrovska 23 
atrodas blakus 
ēkai Dombrovska 

21. Ēkai 
Dombrovska 21 

atrodas blakus ēka 
Dombrovska 
19,kura arī 

atrodas ar sānu 
pret Dombrovska 
ielas pusi, vaicā, 
kāda tad adrese 

plānojas šai ēkai. 
Ēkas adreses 

maiņa radīs lieku 
haosu un līdzekļu 
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tērēšanu. 
Respondents 
nesaprot šī 
projekta 

nepieciešamību, 
vai tiešām tas 

būtu tas, kam būtu 
jāpievērš Rīgas 

Domes uzmanība 
tagad, 

respondents 
uzskata, ka Rīgas 

Domei būtu 
vairāk jāpadomā 
par Melīdas ielas 
apgaismojumu 
vēlās tumšajās 

diennakts stundās, 
jo bieži rudenī, 
ziemā, laternas 
nedeg, varbūt 

līdzekļu 
taupīšana, bet 
Rīgas rajoni 
nebūtu tie, uz 
kuru cilvēku 

drošības pamata 
taupīt līdzekļus. 
Sakarā ar adreses 

maiņu, jāatzīst 
informācija par 

šāda veida 
lēmumu ir 
diezgan 

sarūgtinājusi 
respondentu, ir 
daudz citu lietu 

kam Rīgas Domei 
pievērst 

uzmanību, īpaši 
pirms Latvijas 

simtgades 
svētkiem. 

765 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Iekļūšana ēkā jau 

vairāk kā 30 
gadus ir 

organizēta no 
pagalma puses, 
kurā iekļūt var 

tieši no Augusta 
Dombrovska 

ielas. Šis lēmums 
tika pieņemts 
kaimiņiem 
savstarpēji 
vienojoties, 

sargājot bērnus no 
izskriešanas uz 
ielas braucamās 

daļas, kā arī miera 
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nodrošināšanai 
kāpņu telpā, 

mazinot iespēju 
nepiederošām 

personām iekļūt 
mājā. Līdz ar to 

durvis pret 
Melīdas ielu 

dzīvojamai mājai 
ir slēgtas. 
Adrese 

dzīvojamai mājai 
ar adresi Augusta 
Dombrovska iela 

21, no tās 
uzbūvēšanas 

brīža, vienmēr 
bijusi noteikta no 

Vecmīlgrāvja 
galvenās ielas- 

sākotnēji 4. līnijas 
un vēlāk Augusta 

Dombrovska 
ielas, mājas 
numerācijai 

paliekot 
nemainīgai. 

Dzīvojamā māja 
ir būvēta vienā 

ansamblī ar 
dzīvojamām ēkām 
ar adresi Augusta 
Dombrovska iela 
17 un 19, tāpat 

pagalma 
noslēgumu veido 
divu tehnisko ēku 

aizmugurējās 
sienas, no kurām 
viena ir 'Rīgas 
Siltums' ēka ar 
adresi Augusta 

Dombrovska iela 
17A un otra- 

transformātora 
apakšstacija T-

502, kurai 
pagājušā ziemā 
tika nomainīta 

adrese no Augusta 
Dombrovska iela 
13 uz Augusta 

Dombrovska iela 
17B. Šīm divām 

tehniskajām ēkām 
fiziski piekļūt 

iespējams tikai no 
Melīdas ielas, ko 
nosaka teritorijas 

reljefs - tās ir 
iebūvētas kāpā, 
kuras augstākā 

virsma  orientēta 
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no Augusta 
Dombrovska ielas 
puses, līdz ar to 
iekļūšana ēkās ir 

iespējama tikai no 
ēku pretējās 

puses. Ņemot 
vērā, ka šīm ēkām 

adresācija ir 
veidota ar 

piesaisti Augusta 
Dombrovska ielai, 
lūdzu rast iespēju 

saglabāt arī 
dzīvojamai mājai 
ar adresi Augusta 
Dombrovska iela 
21 tai noteikto 

adresi, nemainot 
to ar piesaisti 

Melīdas ielai, vai 
mainot to 

pārskatīt visas 
adreses ar 

piesaisti Melīdas 
ielai, izveidojot 
unikālas adreses 

bez papildus burtu 
izmantošanas 
ēkām, kas 

savstarpēji nav 
saistītas, 

iespējams arī 
pārskatot 

nepieciešamību 
vienu no Melīdas 

ielas posmiem 
pārdēvēt citā ielas 
nosaukumā, tā kā 
abi ielas posmi 
neatrodas uz 

vienas ass līnijas. 
Galvenā 

pretenzija pret 
adreses maiņu ir 
tā, ka piedāvātajā 
variantā adresei 

tiek pielikts burts 
un numerācija 

tiek piesaistīta pie 
piecstāvu 

dzīvojamo māju 
korpusu grupām, 
kas sākotnēji tika 

plānotas un 
būvētas kā 

atsevišķa ēku 
grupa, tāpat kā 

atsevišķa 
deviņstāvu ēku 

grupa tika veidota 
gar Vecmīlgrāvja 
galveno ielu, kurā 
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iekļāvās arī 
dzīvojamā māja ar 

adresi Augusta 
Dombrovska iela 

21. 
Vecmīlgrāvis 

neizceļas ar lielu 
jaunu būvju 
īpatsvaru un 

aktīvu 
būvniecības 

procesu, kuras 
rezultātā būtu 
nepieciešams 

pārskatīt 
vēsturiski 

noteiktās adreses. 
Šobrīd nav 

radusies situācija, 
kad kādai citai 
ēkai loģiskā 
secībā būtu 

nepieciešams 
noteikt adresi 

Augusta 
Dombrovska iela 
21 un vienīgais 
risinājums, kas 
ļautu izveidot  

unikālu adresi bez 
burtu pielietojuma 
esošai ēkai būtu ar 
piesaisti Melīdas 

ielai. 
Adrese 

dzīvojamai mājai 
ar adresi Augusta 
Dombrovska iela 
21 ir vēsturiska, 
un tā iet loģiskā 

secībā gar 
Augusta 

Dombrovska ielu. 
Neskatoties uz to, 

ka pati māja 
neatrodas tieši pie 

pašas ielas, bet 
aptuveni 40 

metrus nostāk, 
piekļūšana tai 
organizēta no 
pagalma, kurā 
iekļūt var no 

Augusta 
Dombrovska 
ielas, tāpat to 

skatam no 
Augusta 

Dombrovska ielas 
neaizsedz neviena 
cita būve, kā tas ir 

gadījumā ar 
būvēm ar adresēm 
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Augusta 
Dombrovska iela 

17A un 17B. 

766 

0100 113 0027 
002 

Augusta 
Dombrovska 

iela 42 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

adreses maiņa ir 
nelietderīga valsts 

līdzekļu 
izmantošana, jo 
ēka atrodas vienā 

rindā ar citām 
mājām Augusta 
Dombrovska ielā 

ar ieeju no 
Augusta 

Dombrovska 
ielas. 

Tiks radīts 
papildus 

administratīvais 
un finansiālais 

slogs, kas saistīts 
ar iespējamo 
līgumu un 
vienošanos 

pārformēšanu. 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19.punktam 

pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Natālijas iela. 

Būvvalde norāda, ka ne ēka ar 
kadastra apzīmējumu 0100 113 0127 

002, ne zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu  0100 113 0127, uz 
kuras atrodas ēka, nerobežojas ar 
Augusta Dombrovska ielu. Pie 

minētās ēkas un zemes vienības ir 
nodrošināta piekļūšana no Natālijas 
ielas, ar kuru robežojas arī minētā 

zemes vienība. Turklāt minētajai ēkai 
no Augusta Dombrovska ielas puses 
priekšā ir citām personām piederošas 

zemes vienības. 
Būvvalde norāda, respondenta 

arguments par bankas kartēm nav 
saistīts ar adreses veidošanu. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

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 

767 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

adreses maiņai 
nav atbilstoša 
pamatojuma. 

Jāmaina Juridiskie 
dokumenti, 

jāmaina uzraksti 
uz kopīpašuma, 

pieaugs izdevumi 
saistībā ar adreses 

maiņu, būs 
grūtības 

paskaidrot 
operatīvajiem 

dienestiem jauno 
adresi, būs 

jāpaziņo adresi 
radiem, draugiem 

utt., jāmaina 
adrese 

Uzņēmumu 
reģistrā. 

768 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

adreses maiņai 
nav atbilstoša 
pamatojuma. 

Sakarā ar adreses 
maiņu var rasties 

problēmas ar 
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pasūtījumiem 
internetā, ja 

bankas kartē tiks 
norādīta vecā 

adrese. 

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 iest ādēm 
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/

Nosutisanas_s 
araksts_iestadem_par_lemumu_NE

W.pdf ). 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

769 

0100 057 2033 
001 

Aleksandra 
Grīna 

bulvāris 15 
k-1 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Adrese reiz ir jau 

mainīta no 
Rainberga ielas uz 
Aleksandra Grīna 

bulvāri. 
Nav saprotama 
adreses maiņas 
nepieciešamība. 
Būs jāpārformē  

dokumenti, līgumi 
(Zemesgrāmata, 

bankas 
dokumenti, 
hipotekārais 

kredīts, 
Latvenergo, A/S 

Gāze, CSDD,  
u.c.), radīs 

neērtības un 
izdevumus, tiks 

ietekmēta 
sūtījumu 

saņemšana. 
Viens no 

respondentiem 
norāda, ka jaunā 

adrese nebūs 
labskanīga. 
Var rasties 

problēmas ar 
operatīvo dienestu 

izsaukšanu. 
Lielākā daļa no 
respondentiem 

norāda, ka 
piebraukšana ir no 

Bāriņu ielas un 
tikai daži 

respondenti 
norāda, ka 

piebraukšana ir no 
Aleksandra Grīna 

bulvāra. 
Viens no 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19.punktam 

pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Bāriņu iela. 
Turklāt, lai no Aleksandra Grīna 

bulvāra piekļūtu pie ēkas, 
nepieciešams šķērsot citai personai 
piederošu zemes vienību, bet zemes 

vienība, uz kuras atrodas ēka, 
robežojas ar Bāriņu ielu un ir 
izveidota nobrauktuve no tās. 

Būvvalde informē, ka Rainberga 
bulvāris tika pārdēvēts par 

Aleksandra Grīna bulvāri 1995.gadā. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 
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815 respondentiem 
norāda, ka 

piebraukšana ir no 
Bāriņu ielas, bet 
tas nenozīmē, ka 
ēkai jāmaina 

adrese. Ja māja 
būtu izbūvēta 

horizontāli, tad jā. 
Ēka atrodas 

horizontāli pašam 
Grīna bulvārim un 
adrese ir korekta. 

Viens no 
respondentiem 
norāda uz cieņu 
pret rakstnieku 

Aleksandru 
Grīnu. 

 
 

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_NE

W.pdf ). 
Respondentu norādītais arguments 

par to, ka adrese ir sena, jaunā adrese 
nav labskanīga un saistība ar 

rakstnieku Aleksandru Grīnu nevar 
kalpot par pamatojumu adresi 

nemainīt, jo to neparedz normatīvie 
akti. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 
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840 
0100 117 0167 

001 

Mazā 
Krūmu iela 

10 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

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

841 

0100 111 0003 
001 

Vecmīlgrāvj
a 1. līnija 33 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka šī ēka 
ir vienīgā iespēja 

atrast 
nepieciešamo ielu 
braucot pa Skuju 
ielu. Nomainot 
adresi, blakus 
māja ar adresi 

Vecmīlgrāvja 1. 
līnija 35 būs grūti 
atrodama, jo tieši 
ēka ar adresi 

Vecmīlgrāvja 1. 
līnija 33 stāv 

paralēli ielai, kuru 
tas apzīmē. 

Loģiskāk ir atstāt 
esošo adresi. 

Adreses maiņa 
radīs papildu 
izdevumus un 
laika patēriņu. 

Būvvalde paskaidro, ka zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 
111 0003 001 un uz tās esošā ēka ar 
kadastra apzīmējumu 0100 111 0003 
001 ar adresi Vecmīlgrāvja 1. līnija 
33 izvietojas uz Vecmīlgrāvja ielas 

un Skuju ielas krustojuma. Pie zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 

0100 111 0003 nav tiešas piekļuves 
no Vecmīlgrāvja 1. līnijas. 
Atbildoši kartogrāfiskajam 

materiālam, lai no Vecmīlgrāvja 1. 
līnijas piekļūtu pie ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 0100 111 0003 001, 
nepieciešams šķērsot divas citām 

personām piederošas zemes vienības. 
Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 19.punktam 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Skuju iela. 
Būvvalde norāda, ka, mainot ēkai 

adresi ar piesaisti tuvākai ielai, tiks 
uzlabota spēja orientēties pilsētvidē, 
kā arī operatīvajiem dienestiem būs 
atvieglota objekta atrašana apvidū. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

Civillikuma 863. panta prasībām 

842 

843 
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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. 

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_NE

W.pdf ). 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

844 

0100 049 0027 
001 

Valguma 
iela 26 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka māja 
atrodas pagalmā 
paralēli Valguma 

ielai. Mainot 
adresi tiks 
sagādātas 
neērtības 

iedzīvotājiem.  
Mainot adresi 

māja ielai 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19.punktam 

pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā situācijā ir Trijādības iela. 
Lai gan tikai ēkas gala siena 
robežojas ar Trijādības ielu, 

piestiprinot pie ēkas gala sienas 
numurzīmi tiks uzlabota spēja 
orientēties pilsētvidē, kā arī 

operatīvajiem dienestiem būs 
atvieglota objekta atrašana apvidū. 

Tāpat respondenta norādītais 
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857 piekļausies tikai 
ar gala sienu, 

nebūs 
piebraukšana. 
Adrese kalpo 
vairāk kā 50 
gadus un nav 

nekādas 
vajadzības to 

mainīt. 
Norāda, ka 

piebraukšana ir no 
pagalma, kur 

nesen ir remontēts 
ceļš. Būs 

nepieciešama 
dokumentu 

maiņa, kas prasīs 
finanšu līdzekļus 
un laika patēriņu. 
Adreses maiņas 
gadījumā būs 

grūti atrast ēku, jo 
galvenā 

piekļūšana ir no 
Valguma ielas. 

arguments par to, ka adrese ir sena, 
nevar kalpot par pamatojumu adresi 
nemainīt, jo to neparedz normatīvie 

akti. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

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_NE

W.pdf ). 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 
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0100 122 2070, 
0100 122 001 001 

Sergeja 
Eizenšteina 

iela 17 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Adreses maiņa 
nevis atvieglos 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19.punktam 
pilsētās, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko 
nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 
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868 dzīvi, bet 
sarežģīs, jo ļoti 
īsā laikā, patērējot 
papildus resursus, 
būs jāapzina visas 
institūcijas, kurām 
ir dota pašreizējā 
adrese. Jāinformē 

personas par 
adreses maiņu, 
laicīgi jāpaziņo 
izdevniecībām, 
ārstniecības 
iestādēm utt. 

Adreses maiņa 
radīs izdevumus. 
Būs nepieciešama 
dokumentu maiņa 

(bankās, 
Zemesgrāmata, 
līgumos, darba 

vietā). 
Viens no 

respondentiem 
norāda, ka 

nav pārliecināts, 
ka visas valsts 
institūcijas un 

komunālo 
pakalpojumu 

sniedzēji mainīs 
savās datu bāzēs 

šo adresi un 
neradīsies 

sarežģījumi. 
Norāda, ka nav 
skaidrības par 
guvumu no 
veiktajām 

izmaiņām, nav 
informācijas par 

slēptajām 
personīgajām 
izmaksām, būs 

apgrūtināta 
sadarbība ar 
privātajiem 

piegādātājiem, 
neproduktīvi 

izlietots privātais 
laiks, apzinot 

visas instances un 
informējot par 
adreses maiņu. 

Adresi var viegli 
atrast, dažādi 

dienesti (VUGD 
un NMPD) 

vienmēr viegli 
atrod šo adresi, 

ieskaitot kurjerus. 
Ja tiks mainīta 

adrese, 

Proti, konkrētajā gadījumā, lai gan 
zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 0100 122 2070, uz 
kuras atrodas ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 122 001 001, no 
vienas puses robežojas ar Sergeja 

Eizenšteina ielu un no otras puses ar 
Druvienas ielu, piekļūšana pie ēkas 

ar autotransportu ir iespējam tikai no 
Druvienas ielas. Arī ieeja ēkā ir 

vērsta uz Druvienas ielas pusi. Pie 
zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 0100 122 2070 un ēkas 
ar kadastra apzīmējumu 0100 

122 001 001 no Sergeja Eizenšteina 
ielas iespējams piekļūt tikai ar 

kājām, šķērsojot zaļo zonu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, pilsētas 

iedzīvotājiem un viesiem vieglāk 
būtu orientēties, kā arī operatīvajiem 
dienestiem būtu atvieglota objektu 

atrašana apvidū, ja adrese tiktu 
piesaistīta no Druvienas ielas. Taču 

tā kā zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 122 2070 un ēka 

ar kadastra apzīmējumu 0100 
122 001 001 robežojas arī ar Sergeja 
Eizenšteina ielu un īpašniekiem ir 
iespējams izbūvēt nobraukti no 

Sergeja Eizenšteina ielas, tad adresi 
var veidot ar piesaisti no abām ielām, 
tad Būvvalde ņems vērā respondentu 

viedokli un nemainīs adresi. 
Būvvalde norāda, ka gadījumā, ja 
kopīpašnieki vienojas par adreses 
maiņu, tad Būvvaldē nepieciešams 

iesniegt iesniegumu. 
Papildus Būvvalde norāda, ka mainot 

adresi, kas atbilst pilsētā 
pastāvošajam ielu tīklam, uzliek 

administratīvā akta adresātam ļoti 
nelielu ierobežojumu, taču 

sabiedrības ieguvums ir ievērojami 
lielāks, jo sakārtota adresācija 

nodrošina arī operatīvo dienestu 
efektīvāku darbību, kas var ietekmēt 

ar cilvēku veselību un dzīvību 
saistītus jautājumus. 

Ja īpašnieki nolemj mainīt ēkai 
adresi, tad jāņem vērā, ka 

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 
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respondenta 
tiesības netiks 

ievērotas, jo Rīgas 
pilsētai jāņem 

vērā iedzīvotāju 
viedoklis. 

Respondenti 
norāda, ka 

piebraukšana ir no 
Sergeja 

Eizenšteina ielas, 
Druvienas ielas, 

Šmerļa ielas. 

vēlas pats dokumenta turētājs. 
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 

respondentu norādītais arguments par 
to, ka adrese ir sena nevar kalpot par 
pamatojumu adresi nemainīt, jo to 

neparedz normatīvie akti. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedokļi ir atzīstami kā 
nepamatoti, taču ēkas un zemes 
vienības adrese ir saglabājama. 

896 

0100 122 2062 
001 

Sergeja 
Eizenšteina 

iela 11 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka neredz 
nepieciešamību 
un pamatojumu 

mainīt adresi. Būs 
nepieciešama 
dokumentu 

maiņa, kas prasīs 
laika un naudas 
patēriņu. Var 

rasties problēmas 
ar sūtījumu 
saņemšanu. 
Lielākā daļa 
respondenti 
norāda, ka 

piebraukšana ir no 
Druvienas ielas. 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 19.punktam 
pilsētās, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko 
nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 
Proti, konkrētajā gadījumā, lai gan 

zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 122 2062, uz 
kuras atrodas ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 122 2062 001, no 
vienas puses robežojas ar Sergeja 

Eizenšteina ielu un no otras puses ar 
Druvienas ielu, piekļūšana pie ēkas 
ar autotransportu ir iespējama tikai 

no Druvienas ielas. Pie zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 

0100 122 2062 un ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 0100 122 2062 001 no 
Sergeja Eizenšteina ielas iespējams 
piekļūt tikai ar kājām, šķērsojot zaļo 

zonu. 
Ņemot vērā augstāk minēto pilsētas 
iedzīvotājiem un viesiem vieglāk 

būtu orientēties, kā arī operatīvajiem 
dienestiem būtu atvieglota objektu 

atrašana apvidū, ja adrese tiktu 
piesaistīta no Druvienas ielas. Taču 

tā kā zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 122 2062 un ēka 
ar kadastra apzīmējumu 0100 122 
2062 001 robežojas arī ar Sergeja 
Eizenšteina ielu un īpašniekiem ir 
iespējams izbūvēt nobrauktuvi no 

Sergeja Eizenšteina ielas, tad adresi 
var veidot ar piesaisti no abām ielām 

un tad Būvvalde ņems vērā 
respondentu viedokli un nemainīs 

adresi. 
Būvvalde norāda, ka gadījumā, ja 
kopīpašnieki vienojas par adreses 
maiņu, tad Būvvaldē nepieciešams 

897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 

 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 

922 



97 

iesniegt iesniegumu. 
Papildus Būvvalde norāda, ka mainot 

adresi, kas atbilst pilsētā 
pastāvošajam ielu tīklam, uzliek 

administratīvā akta adresātam ļoti 
nelielu ierobežojumu, taču 

sabiedrības ieguvums ir ievērojami 
lielāks, jo sakārtota adresācija 

nodrošina arī operatīvo dienestu 
efektīvāku darbību, kas var ietekmēt 

ar cilvēku veselību un dzīvību 
saistītus jautājumus. 

Ja īpašnieki nolemj mainīt ēkai 
adresi, tad jāņem vērā, ka 

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde 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. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedokļi ir atzīstami kā 
nepamatoti, taču ēkas un zemes 
vienības adrese ir saglabājama. 

923 

0100 122 2072, 
0100 122 0007 

001 

Sergeja 
Eizenšteina 

iela 21 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka esošā 

adrese ir 
pietiekami 

atpazīstama, ir 
saprotams, kur tā 
atrodas. Savukārt, 
Druvienas iela ir 

maza, zināma 
tikai vietējiem. 
Šādā situācijā 

nāksies vienmēr 
skaidrot, kur tas 

atrodas. 
Esošajā adresē 

nekad nevienam 
nav radušās 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Druvienas iela. 

Pie zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 0100 122 2072, uz 
kuras atrodas ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 122 0007 001, nav 
nodrošināta autotransporta piekļuve 

no Sergeja Eizenšteina ielas. 
No Sergeja Eizenšteina ielas pie 

minētās ēkas iespējams piekļūt tikai 
ejot ar kājām pa citai personai 

piederošu zemi. Tāpat jānorāda, ka 
lielākā daļa no respondentiem kā 

ielu, no kuras organizēta 
piebraukšana, norāda Druvienas ielu. 
Tāpat Būvvalde norāda, ka viens no 
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problēmas ar 
adreses atrašanu, 

kaut arī 
piebraucamais 
ceļš ir no citas 

ielas. 
Druvienas iela 
tuvāk ir tikai 

vienai - galējai 
kāpņutelpai. 

Pārējās ir pilnībā 
orientētas uz 

Sergeja 
Eizenšteina ielu. 
Lielākai mājas 

iedzīvotāju daļai 
nav jācieš dažu 
dzīvokļu dēļ. 

Piešķirot mājas 
numuru ar burtu, 
tiek tikai radīts 
juceklis esošajā 

sistēmā. 
Druvienas 15a 

meklēs Druvienas 
15 pagalmā, nevis 
aiz stūra, krietnu 

gabalu tālāk. Šāda 
adrešu 

sadrumstalotība ir 
nevēlama kā tāda. 

Tad jau visas 
adreses var 
nosaukt par 
Brīvības iela 

1aaaa, Brīvības 
iela 1aaab utt. 
Piedāvātais 
variants no 

Eizenšteina 21 uz 
Druvienas 15A ir  

pilnīgi 
nepieņemams, no 

vesela skaitļa 
mainīt uz tādu, 

kam ir 
nepieciešams 

papildu indekss ar 
burtu. Tik pat labi 

visus šīs ielas 
namus var 

nosaukt par 15. 
numuru un 
piešķirt visa 

alfabēta 
papildinājumus, ja 

vēl ar to 
nepietiek, tad 

pilnai skaidrībai 
varbūt 

pievienojiet kādus 
decimālskaitļus. 

Absolūti nav 

respondentu norādītajiem 
argumentiem par to, ka adrese ir sena 

un ielas nosaukums ir plaši 
pazīstams, nevar kalpot par 

pamatojumu adresi nemainīt, jo to 
neparedz normatīvie akti. 

Būvvalde norāda, ka nav patiess 
apgalvojums, ka Druvienas ielai 

tuvāk ir tikai galējā kāpņu telpa, bet 
pārejās kāpņu telpas pilnībā 

orientētas uz Sergeja Eizenšteina 
ielu, jo visas trīs ēkas kāpņu telpas ir 
redzamas tikai no Druvienas ielas. 
Būvvalde paskaidro, ka minētā ēka 

atrodas starp adresācijas objektiem ar 
adresēm Druvienas iela 15 (ēka ar 

kadastra apzīmējumu 0100 122 2072 
002, transformatora apakšstacija) un 
Druvienas iela 17 (ēka ar kadastra 
apzīmējumu 0100 122 0006 001, 
dzīvojamā ēka). Tā kā nav brīvu 

numuru, tad atbilstoši Adresācijas 
noteikumu 18.1.apakšpunktam, lai 

izvairītos no iepriekš piešķirtu 
numuru atkārtošanās zemes vienības 
vai ēkas numuru papildina ar vienu 

latviešu alfabēta lielo burtu (bez 
diakritiskām zīmēm). 

Attiecībā uz respondentu norādīto, ka 
šāds adreses pieraksts radīs 

apjukumu un adresi Druvienas 15A 
meklēs Druvienas 15 pagalmā, nevis 

aiz stūra, krietnu gabalu tālāk, 
paskaidro, ka, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 122 0007 001 
mainot adresi no Sergeja Eizenšteina 

ielas 21 uz Druvienas iela 15A, 
Druvienas ielā tiks izveidota secīga 

pieaugoša numerācija, kas tikai 
atvieglos spēju orientēties ielā, 
turklāt daudzi cilvēki 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. 
Būvvaldes ieskatā konkrētajā 

gadījumā respondents jauc adresi 
Sergeja Eizenšteina iela 15 ar adresi 

Druvienas iela 15, turklāt adrese  
Sergeja Eizenšteina iela 15 ir mainīta 

uz adresi Druvienas iela 7. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 
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skaidrs adreses 
maiņas 

pamatojums, tas 
nekur nav 

izklāstīts, līdz ar 
to nav iespējams 

izteikt 
pamatojumu, 
kāpēc nevajag 
mainīt adresi, 

izņemot to, ka tas 
ir nevajadzīgi, 
nelietderīgi, 
ņemot vērā 

neērtības, kas tam 
sekos vairāku 
gadu garumā 
(pieredze no 
citām adrešu 

maiņām). 
Piespiedu adreses 

maiņa 
respondentam 

radīs pietiekami 
lielus 

zaudējumus, jo 
nāksies mainīt 
adresi vairākos 
reģistros, datu 
bāzēs, pasta 
sūtījumiem, 

daudzviet datu 
maiņa ir maksas 

pakalpojums. 
Deklarētā adrese 

daudzviet 
neatjaunojas 

automātiski, to 
jāmaina manuāli. 

Likumīgās 
intereses būtiski 
ietekmē tas, ka 
respondentam ir 

tiesības, nemainot 
dzīvesvietu, 

turpināt dzīvot 
adresē, kuru 

respondents ir 
izvēlējies, jo 
maiņai nav 

nekāda 
pamatojuma. 

Adreses maiņu 
(būs jāizmaina 

visur adrese pasta 
sūtījumos no 

interneta 
veikaliem un 

cilvēkiem, kas 
vēlēsies atrast 

adresi, būs 
jāskaidro, ka nē, 

jūsu gps rāda 

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. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņu informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 
adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 

no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek 

nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

precizēta ēkā deklarēto personu 
adreses. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

araksts_iestadem_par_lemumu_NE
W.pdf ). 

Attiecībā uz respondentu jautājumu, 
kādēļ ēkām ar adresēm Sergeja 

Eizenšteina 11, Sergeja Eizenšteina 
13 un Sergeja Eizenšteina 19 nav 
plānots mainīt adresi, Būvvalde 

paskaidro sekojošo. 
Zemes vienības, uz kurām atrodas 
ēkas ar adresi Sergeja Eizenšteina 
iela 11, Sergeja Eizenšteina 13 iela 

un Sergeja Eizenšteina iela 17, 
robežojas gan ar Sergeja Eizenšteina 
ielu, gan ar Druvienas ielu, līdz ar to 
iespējams izbūvēt nobrauktuves no 
abām ielām. Tāpat ēkas ar adresi 

Sergeja Eizenšteina iela 13 viena no 
fasādēm atrodas paralēli Sergeja 

Eizenšteina ielai. 
Būvvalde paskaidro, ka pasta 
sūtījumu piegāde tiek veikta 

ievērojot sekojošas tiesību normas: 
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pareizi, tikai 
adrese ziniet gan 

ir cita) varētu 
piekrist vienīgi 

naudas 
kompensācijas vai 

nodokļu atlaižu 
gadījumā. 

Ēkas adrese ir 
izmantota jau 40 

gadus un ne 
iedzīvotājiem un 
citiem šīs adreses 

meklētājiem 
nekad nav bijuši 
nekādi iebildumi 

pret to. 
Esošā ēku adrese 
nav pretrunā ar 

Ministru kabineta 
Adresācijas 

noteikumu 10., 
17. un 19. punktu, 
jo atrodas vienlīdz 

tuvu un viegli 
sasniedzama gan 
no S.Eizenšteina 

ielas, gan no 
Druvienas ielas. 

Visiem ēkas 
iedzīvotājiem būs 
jāmaina īpašuma 
dokumenti, būs 
jāreģistrē jaunā 
deklarētā dzīves 
vietas adrese, kā 
arī tā jāiesniedz 

darba vietās, 
mācību iestādēs, 

bankās, utt. 
Nevajadzīgas 

neskaidrības un 
pārpratumi pasta 

sūtījumos. 
Piebraukšana ir 
no Druvienas 

ielas. 

Pasta likuma 1. panta 20. punkts 
nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. 

Sūtījuma izmērs un svars 
nepārsniedz šajā likumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Pasta noteikumu 
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

noteikts, ka adresi uz iekšzemes 
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 

norāda, ka pastnieki apvidū 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem. 

Attiecībā uz respondentu tiesību 
ievērošanu Būvvalde paskaidro, ka 
administratīvais akts par adreses 

maiņu būtiski neierobežo 
administratīvā procesa dalībnieku 
tiesības un tiesiskās intereses, jo 

vienīgais tiesiskais pienākums, kas 
izriet saistībā ar administratīvo aktu 
par adreses maiņu, ir jaunās adreses 

lietošana, kas nav vērtējama kā 
tiesību ierobežojums, bet gan kā 

pienākums, lai nodrošinātu saziņas 
un atrašanas iespējas. Adresācijas 

noteikumiem atbilstošu adrešu 
piešķiršana adresācijas objektiem 
valsts teritorijā nodrošina valsts, 

pašvaldības un sabiedrības būtiskās 
intereses, kas saistītas ar personas 

sasniedzamību, orientēšanos apvidū 
un adresācijas objektu identificēšanu. 

Salīdzinot sabiedrības un valsts 
pārvaldes intereses ar privātpersonai 
uzlikto pienākumu lietot piešķirto 

adresi, ir secināms, ka privātpersonas 
tiesiskās intereses netiek aizskartas 

vai kā savādāk ierobežotas, jo 
persona jau lieto adresi un tai jauns 
tiesisks pienākums netiek noteikts. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

932 0100 016 0067 Tilta iela 11 Respondenti Būvvalde informē, ka Adresācijas 
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933 001 k-4 adresācijas maiņu 
neatbalsta. 
Kopš mājas 
nodošanas 

ekspluatācijā 
adrese bija Tilta 

iela 11 k-4. 
Norāda, ka adrese 
nebūs loģiska un 
ar Ceļinieku ielu 
tai nav nekāda 

sakara. 
Visam 

transportam 
(atkritumu 
konteineru 

izvešana, pasts, 
kurjerpiegāde, 
pašvaldības 
transports, 

neatliekamā 
palīdzība, 

augstceltņa 
transports utt.) ir 
piebraukšana no 
galvenās ielas – 

Tilta ielas. Mājas 
izejas durvis iziet 

uz Tilta ielu. 
Korpuss Nr.4 
cieši pieguļ 

korpusam Nr.3, 
tādejādi, veidojot 

vienu kopīgu 
adrešu shēmu, 
kura, savukārt, 
sākas tieši no 

Tilta ielas. Līdz ar 
to visi četri 

korpusi veido 
harmonisku 

vienotu sistēmu. 
Nav jēgas atraut 
korpusus Nr.4 no 
kopējās adrešu 
sistēmas Tilta 

ielā. 
Ceļinieku iela 

nevar būt 
uzskatīta par 

nopietni ņemamu 
ielu, drīzāk par 

šķērsielu, 
sastāvošu no 5 
ēkām, ar 

ierobežotu 
satiksmi, bez 

luksoforiem utt. 
Korpusa Nr.4 
iedzīvotāju 

kopsapulcē tika 
secināts, ka 90% 

iedzīvotāju 

noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Ceļinieku iela, 

no kuras ir asfaltēta nobrauktuve. 
Viena no ēkas fasādēm pieguļ pie 

Sliežu ielas, taču piekļuve ir 
nodrošināta tieši no Ceļinieku ielas. 
Jānorāda, ka no Sliežu ielas pie ēkas 
var piekļūt tikai ar kājām, šķērsojot 

vismaz vienu citai personai 
piederošu zemes vienību. Savukārt, 
lai pie ēkas piekļūtu no Tilta ielas, 
nepieciešams šķērsot divas citām 

personām piederošas ēkas. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņu informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 
adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 

no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek 

nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

precizēta ēkā deklarēto personu 
adreses. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 
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nevēlas mainīt 
ielas nosaukumu 
un, ka tiks vākti 
paraksti maiņas 

atcelšanai. 
Ceļinieku iela 
cieši pieguļ 
darbojošai 

kapsētai. Fakts, ka  
korpusa adrese 
tiks mainīta uz 
Ceļinieku ielu 

rada nepatīkamas 
sajūtas korpusa 
iedzīvotājiem. 

Dzīvokļa 
pārdošanas vai 
maiņas procesā 

zudīs tā vērtība, jo 
korpusa adrese 

būs maznozīmīga 
šķērsiela, kura 
pieguļ kapsētai. 
50 gadus māja 

atradās Tilta ielā 
11, tāpēc nevajag 

radīt tās 
iedzīvotājiem 
grūtības un 
nepatīkamas 
raizes visu 
dokumentu 
pārtaisīšanai 

(Zemesgrāmata 
utt.). 

Viens no 
respondentiem 
iesaka labāk 

sakārtot Tilta ielas 
numerāciju, 

noņemot nost 
korpusus nevis 
gadiem lietotu 

pazīstamu adresi. 
Norāda, ka 
piebrauc no 

pagalma un nav 
tiešas ielas 

pieejas. 
Adreses maiņa 

izmainīs dzīvokļa 
kadastrālo vērtību 

un dzīvokļa 
pārdošanas cenu. 

Viens no 
respondentiem 
norāda, ka nav 

objektīva 
pamatojuma 
mainīt adresi, 

izņemot absurdos 
Adresācijas 

noteikuma 9. un 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iest ādēm 

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

araksts_iestadem_par_lemumu_NE
W.pdf ). 

Administratīvais akts par adreses 
maiņu būtiski neierobežo 

Administratīvā procesa dalībnieku 
tiesības un tiesiskās intereses, jo 

vienīgais tiesiskais pienākums, kas 
izriet saistībā ar administratīvo aktu 
par adreses maiņu, ir jaunās adreses 

lietošana, kas nav vērtējama kā 
tiesību ierobežojums, bet gan kā 

pienākums, lai nodrošinātu saziņas 
un atrašanas iespējas. Adresācijas 

noteikumiem atbilstošu adrešu 
piešķiršana adresācijas objektiem 
valsts teritorijā nodrošina valsts, 

pašvaldības un sabiedrības būtiskās 
intereses, kas saistītas ar personas 

sasniedzamību, orientēšanos apvidū 
un adresācijas objektu identificēšanu. 

Salīdzinot sabiedrības un valsts 
pārvaldes intereses ar privātpersonai 
uzlikto pienākumu lietot piešķirto 

adresi, ir secināms, ka privātpersonas 
tiesiskās intereses netiek aizskartas 

vai kā savādāk ierobežotas, jo 
persona jau lieto adresi un tai jauns 
tiesisks pienākums netiek noteikts. 
Būvvalde norāda, ka respondentu 
norādītais arguments par to, ka 
adrese un ēka ir veca, ietilpst 

kompleksā, tuvumā atrodas kapsēta 
un Ceļinieku iela ir maza šķērsiela, 
nevar kalpot par pamatojumu adresi 
nemainīt, jo to neparedz normatīvie 

akti. 
Papildus Būvvalde norāda, ka adrešu 

maiņa neietekmē īpašuma tirgus 
vērtību un kadastrālo vērtību, jo 

fiziski ēka nemaina savu atrašanās 
vietu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 
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19.punktus. 
Adreses maiņa ir 
pret respondenta 

tiesībām kā 
iedzīvotājam, 

aizskartu personas 
tiesības saņemt 
korespondenci 
laikā un bez 
novēlošanās. 
Respondenti 
norāda, ka 

piebraukšana ir no 
Tilta ielas. 

982 

0100 016 0065 
001 

Tilta iela 11 
k-5 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Piedāvātais 
risinājums 

(dzīvojamo māju 
grupai Tilta ielā 

11 - k-1, k-2, k-3, 
k-4 un k-5 - 
izmainīt divu 

korpusu adreses) 
nekādus sakarīgus 

uzlabojumus 
nesniedz: 

1) māju grupai 
pagalms ir kopīgs 
un caurbraucams - 
piebraukšana k-2, 

k-3, k-4 un k-5 
praktiski 

neatšķiras (tikai 
k-1 ir atsevišķs 
piebraucamais 

ceļš); 
2) k-5 nav brīvi 
stāvoša ēka, bet 
gan ir sabūvēta 

kopā ar k-1 (tāpat 
kā k-4 ar k-3). 

Cieši blakus esošu 
ēku adrešu 

sadalīšana pa 
dažādām ielām 

apgrūtina 
orientēšanos nevis 

to sekmē; 
3) māju grupu 

veido viena un tā 
paša projekta 
ēkas, kas Tilta 
ielā sastopamas 

vienīgi šajā 
adresē. Līdz ar to, 
tās šobrīd ir ērti 

atpazīstamas dabā 
(visas šī tipa 

mājas ir Tilta iela 
11, atšķiras tikai 
korpusu numuri). 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Ceļinieku iela. 
Lai pie ēkas piekļūtu no Tilta ielas, 
nepieciešams šķērsot divas citām 

personām piederošas ēkas. 
Būvvalde norāda, ka katra no 
respondenta norādītajām ēkām 

atrodas uz citas zemes vienības un 
tās neietilpst vienā īpašumā, kā arī 

nav pievienoti dokumenti, kas 
apstiprinātu, ka ir noslēgti servitūta 

līgumi vai cita veida teritorijas 
izmantošanas līgumi, kas ļautu 
pārvietoties pa citām personām 
piederošām zemes vienībām. 

Lai gan respondents uzskata, ka ēkas 
atrodas vienotā kompleksā, tās tomēr 

ir piecas ēkas, no kurām vairākas 
ēkas ir izbūvētas bloķēti, tās aptver 
teritoriju starp Sliežu ielu, Tilta ielu 

un Ceļinieku ielu un katrai ēkai 
atbilstoši Adresācijas noteikumiem ir 

jābūt adresei, kas piesaistīta 
tuvākajai ielai. 

Adresācijas noteikumiem atbilstošu 
adrešu piešķiršana adresācijas 

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

orientēšanos apvidū un adresācijas 
objektu identificēšanu. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

veikta adreses maiņa, pēc adreses 

983 



104 

Adrese ir viens no 
rekvizītiem, kas 

jānorāda 
saimnieciskajos, 

finanšu u.c. 
līgumos, 

reģistrējoties 
dalībai kādās 
programmās 

u.tml., tās maiņas 
gadījumā nereti ir 
pienākums veikt 

attiecīgus 
grozījumus. Tā kā 

līgumi, dalība 
programmās u.c. 

var būt arī 
ilgtermiņa, 

adreses maiņas 
gadījumā var 

gadīties piemirst 
izmainīt, 

piemēram, kādu 
senu līgumu, kas 

var novest pie 
sankcijām vai 

otras puses 
izvairīšanās no 
savu saistību 

pildīšanas šāda 
formāla 

līgumpārkāpuma 
dēļ. 

Šāda adrese ēkai 
ir jau 54 gadus. 

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. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņu informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 
adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 

no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek 

nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

precizēta ēkā deklarēto personu 
adreses. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iest ādēm 

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

araksts_iestadem_par_lemumu_NE
W.pdf ). 

Būvvalde norāda, ka respondenta 
norādītais arguments par to, ka 

adrese ir sena un ietilpst kompleksā, 
nevar kalpot par pamatojumu adresi 
nemainīt, jo to neparedz normatīvie 

akti. 
Ņemot vērā augstāk minēto 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

984 

0100 015 2007 
001, 

0100 015 2007 

Sarkandauga
vas iela 26 

k-8 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

Limbažu ielas T 
veida krustojums 

ar 
Sarkandaugavas 
ielu.  Minētais 
objekts nekādi 

nav pie/ uz 
Limbažu ielas. 

Vēsturiski ēka ir 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Limbažu iela. 

Zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 015 2007, uz 
kuras atrodas ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 015 2007 001, 
robežojas tikai ar Limbažu ielu. 
Tāpat arī viena no ēkas fasādēm 

robežojas ar Limbažu ielu. 
Papildus Būvvalde norāda, ka 
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997 bijusi 
Sarkandaugavas 

ielā. Neredz 
iemeslu mainīt 

ielas nosaukumu, 
būs juceklis. 
Limbažu iela 
beidzas līdz ar 

Sarkandaugavas 
ielu. Korpuss 8 

atrodas pagalmā, 
aiz tramvaja 

sliedēm. 
Norāda, ka 

Sarkandaugavas 
iela 26 ir vienots 
vēsturisks masīvs 

ar 9 māju 
kompleksu, kuru 
arī vēsturnieki 

dēvēpar "oficieru 
mājām". 

Kompleksā 
atrodas bumbu 

patversme, vecās 
telefoncentrāles, 
jeb komutatoru 

telpas. Zaļā zona 
veidota pēc 

vecajiem PSRS 
standartiem. 
Kompleksu 
jāsaglabā kā 

vēstures objektu, 
blakus Aldarim, 

Dauderiem. 
Viens no 

respondentiem 
norāda, ka adreses 
maiņa radīs haosu 

dzīvokļu 
numerācijā, kas 

sākas no 1. 
korpusa līdz 9. 

korpusam. 
Operatīvie 

dienesti lieto 
navigāciju, kurā 
iekļautas visas 
adreses. Kas un 
kādos termiņos 

izmainīs 
navigācijas datus. 
Jāveic dokumentu 

maiņa 
(Zemesgrāmata, 
darba līgumu, 
apdrošināšana, 
hipotekārais 

kredīts utt.), kas 
prasīs laiku un 

finanšu līdzekļus. 
Viens no 

Limbažu iela sākas pie krustojuma ar 
Tvaika ielu un beidzas pie zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 

0100 016 0062. 
Būvvalde norāda, ka respondenta 
norādītais arguments par to, ka 

adrese ir sena un ietilpst vēsturiskajā 
kompleksā nevar kalpot par 

pamatojumu adresi nemainīt, jo to 
neparedz normatīvie akti. 

Administratīvais akts par adreses 
maiņu būtiski neierobežo 

Administratīvā procesa dalībnieku 
tiesības un tiesiskās intereses, jo 

vienīgais tiesiskais pienākums, kas 
izriet saistībā ar administratīvo aktu 
par adreses maiņu, ir jaunās adreses 

lietošana, kas nav vērtējams kā 
tiesību ierobežojums, bet gan kā 

pienākums, lai nodrošinātu saziņas 
un atrašanas iespējas. Adresācijas 

noteikumiem atbilstošu adrešu 
piešķiršana adresācijas objektiem 
valsts teritorijā nodrošina valsts, 

pašvaldības un sabiedrības būtiskās 
intereses, kas saistītas ar personas 

sasniedzamību, orientēšanos apvidū 
un adresācijas objektu identificēšanu. 

Salīdzinot sabiedrības un valsts 
pārvaldes intereses ar privātpersonai 
uzlikto pienākumu lietot piešķirto 

adresi, ir secināms, ka privātpersonas 
tiesiskās intereses netiek aizskartas 

vai kā savādāk ierobežotas, jo 
persona jau lieto adresi un tai jauns 
tiesisks pienākums netiek noteikts. 

Attiecībā uz respondentu norādīto uz 
tiesībām atbilstoši Satversmes 

93.pantam, kas nosaka, ka ikviena 
tiesības uz dzīvību aizsargā likums. 

Būvvalde paskaidro, ka adreses 
maiņa neskar likumdošanu saistībā ar 

medicīnu, taču pēc adreses maiņas 
Būvvalde informāciju nodod Valsts 

adrešu reģistram, kura datus savukārt 
darbā izmanto operatīvie dienesti, 

piemēram, neatliekamā medicīniskā 
palīdzība. Savukārt, attiecībā par 

navigāciju Būvvalde paskaidro, ka 
kartogrāfijas un navigācijas 
pakalpojumu nodrošinātāji ir 

atbildīgi par savu produktu kvalitāti 
un atbilstību aktuālajai situācijai. 

Informāciju saviem produktiem un 
pakalpojumiem tie iegūst no 

dažādiem avotiem – gan no iestādēm 
un informācijas sistēmām, gan veicot 

kartogrāfisko datu iegūšanu no 
situācijas apvidū vai izmantojot 
tālizpētes tehnoloģijas. Aktuālie 

teksta dati par adresēm ir bez maksas 
pieejami Valsts zemes dienesta datu 

publicēšanas portāla 
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respondentiem 
vaicā, kādēļ mājas 
iedzīvotāji netika 

informēti par 
adreses maiņu, kā 

arī norāda uz 
tiesībām atbilstoši 
Satversmes 93.,  

96., 111. un 
115.pantam, 

cilvēktiesībām. 
Viens no 

respondentiem 
norāda, ka nevar 

mainīt adresi 
atsevišķiem 
korpusiem, 
veidosies 

numerācija, kad 
dzīvokļi ēkā sākas 

ar Nr.430 nevis 
Nr.1. 

Tiks traucēta 
korespondence. 
Tiek norādīts, ka 

adreses maiņa 
traucēs 

orientēšanās 
spējām, nav 

saprotama adreses 
maiņas 

motivācija. 
Operatīvajiem 
dienestiem būs 

problēmas atrast 
ēkas. 

Daži respondenti 
norāda, ka visi 

deviņi korpusi ir 
funkcionāli 

saistīti. 
Tiks ieviests 

haoss ēku grupas 
adresācijas 

uzskatāmībā. 
Viens no 

respondentiem 
norāda, ka 
atbilstoši 

Adresācijas 
noteikumu 

8.2.apakšpunktam  
funkcionāli 

saistītām ēkām 
piešķir vienu 
adresi un ēkas 

Sarkandaugavas 
ielā 26 k-1 līdz k-
9 ir funkcionāli 

saistītas. 

www.kadastrs.lv sadaļā „Valsts 
adrešu reģistrs”. Rīgas pilsētas 

oficiālā kartogrāfiskā informācija par 
ielām un arī adresēm ir pieejama 
Rīgas ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmā, kur informācija tiek 
nepārtraukti aktualizēta atbilstoši 

jaunākajiem pašvaldības lēmumiem. 
Ar vispārīgajiem administratīvajiem 
aktiem veiktās adresācijas izmaiņas 

tiks publicētas oficiālajā Rīgas 
pilsētas būvvaldes mājas lapā arī 
automatizētai apstrādei piemērotā 

formātā. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņu informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 
adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 

no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek 

nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

precizēta ēkā deklarēto personu 
adreses. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
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pastam u.c iest ādēm 
(http://rpbv.lv/uploads/news/040614/

Nosutisanas_s 
araksts_iestadem_par_lemumu_NE

W.pdf ). 
Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki pēc 

ēkas adreses maiņas vēlas 
pārnumurēt dzīvokļus, tad Būvvaldē 
nepieciešams iesniegt iesniegumu no 

visiem īpašniekiem. 
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 šķūnītis 
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. 

Satversmes 96.pants paredz, ka 
ikvienam ir tiesības uz privātās 

dzīves, mājokļa un korespondences 
neaizskaramību. Konkrētajā 
gadījumā šīs normas netiek 

pārkāptas, jo īpašumu, kurā dzīvot, 
respondents ir pats izvēlējies un 
iegādājies, bet īpašuma adreses 

maiņa nemaina fiziski ēkas atrašanās 
vietu, līdz ar to secināms, ka 

respondenti nepareizi interpretē 
likuma normas. Būvvalde norāda, ka 

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. 
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Sūtījuma izmērs un svars 
nepārsniedz šajā likumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Pasta noteikumu 
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

noteikts, ka adresi uz iekšzemes 
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 

norāda, ka pastnieki apvidū 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 

1009 

Respondents 
adresācijas maiņu 

atbalsta. 
Respondents cer, 
ka tiks mainīti arī 
dzīvokļu numuri. 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Limbažu iela. 
Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas mainīt 
ēkā esošo telpu grupu (dzīvokļu) 

numerāciju, tad Būvvaldē 
nepieciešams iesniegt iesniegumu no 

visiem īpašniekiem. 
Respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 

1010 

0100 015 2011 
001 

 
Sarkandauga
vas iela 26 

k-5 

Respondenti 
adresācijas maiņu 
neatbalsta. Adrese 
Sarkandaugavas 
ielā 26 k-5 viegli 

atrodama un 
vēsturiski 

pierasta, veca 
adrese. 

Nav nepieciešams 
mainīt adresi. Nav 
saprotams adreses 

maiņas 
pamatojums 

Adreses maiņa 
ietekmēs 

respondenta 
tiesības un 
likumiskās 
intereses. 
Norāda uz 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Limbažu iela. 

Zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 015 2011, uz 
kuras atrodas ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 015 2011 001, 
robežojas tikai ar Limbažu ielu. 

Būvvalde norāda, ka respondenta 
norādītais arguments par to, ka 

adrese ir vēsturiska nevar kalpot par 
pamatojumu adresi nemainīt, jo to 

neparedz normatīvie akti. 
Administratīvais akts par adreses 

maiņu būtiski neierobežo 
Administratīvā procesa dalībnieku 
tiesības un tiesiskās intereses, jo 

vienīgais tiesiskais pienākums, kas 
izriet saistībā ar administratīvo aktu 
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1031 dokumentu 
pārformēšanu, kas 
prasīs finanšu un 
laika patēriņu. 

Iespējamas 
problēmas ar 

korespondences 
saņemšanu. 

Norāda uz esošo 
dzīvokļu 

numerāciju, kas 
sākas no Nr.1 un 

vaicā vai būs 
jāmaina dzīvokļu 

numuri. 
 

par adreses maiņu, ir jaunās adreses 
lietošana, kas nav vērtējama kā 
tiesību ierobežojums, bet gan kā 

pienākums, lai nodrošinātu saziņas 
un atrašanas iespējas. Adresācijas 

noteikumiem atbilstošu adrešu 
piešķiršana adresācijas objektiem 
valsts teritorijā nodrošina valsts, 

pašvaldības un sabiedrības būtiskās 
intereses, kas saistītas ar personas 

sasniedzamību, orientēšanos apvidū 
un adresācijas objektu identificēšanu. 

Salīdzinot sabiedrības un valsts 
pārvaldes intereses ar privātpersonai 
uzlikto pienākumu lietot piešķirto 

adresi, ir secināms, ka privātpersonas 
tiesiskās intereses netiek aizskartas 

vai kā savādāk ierobežotas, jo 
persona jau lieto adresi un tai jauns 
tiesisks pienākums netiek noteikts. 
Adresācijas noteikumu 32. punkts 
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja 
precizēta pieraksta forma atbilstoši 

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņu informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 
adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 

no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek 

nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

precizēta ēkā deklarēto personu 
adreses. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iest ādēm 

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

araksts_iestadem_par_lemumu_NE
W.pdf ). 

Būvvalde norāda, ka 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 
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komersants to nogādā adresātam. 
Sūtījuma izmērs un svars 

nepārsniedz šajā likumā un citos 
normatīvajos aktos noteikto 

robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Pasta noteikumu 
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

noteikts, ka adresi uz iekšzemes 
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 

norāda, ka pastnieki apvidū 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem. 

Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas mainīt 
ēkā esošo telpu grupu (dzīvokļu) 

numerāciju, tad Būvvaldē 
nepieciešams iesniegt iesniegumu no 

visiem īpašniekiem. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1036 

0100 111 2043 
001 

Sniega iela 2 
k-1 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

iekšpagalma 
braucamā daļa 
nav iela, kura 
būtu pelnījusi 

adresāciju. 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā, atbilstoši 

apstiprinātajam un spēkā 
esošajam Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, ir Staru iela. Līdz ar to 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

111 2043 ir maināma adrese no 
Sniega iela 2 k-1uz Staru iela 21. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1037 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka Staru 

iela nav 
atpazīstama dabā 
kā iela – parasts 

iekšpagalma ceļš. 

1038 
0100 111 069 

0001 
Stiebru iela 

5 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka ēkā 
dzīvo 20 gadus, 

patīk ielas 
nosaukums, tā ir 
daudzdzīvokļu 
māja, kur dzīvo 

daudz pensionāri, 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā, atbilstoši 

apstiprinātajam un spēkā 
esošajam Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumam, ir Vijolīšu iela. Līdz ar 
to ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 
111 069 0001 ir maināma adrese no 
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kuri ir pret 
adreses maiņu. 

Nav godīgi mainīt 
adresi. 

Stiebru iela 5 uz Vijolīšu iela 6. 
Būvvalde norāda, ka respondenta 
norādītais arguments par to, ka 

adrese ir jau 20 gadus un ēkā dzīvo 
daudz pensionāri nevar kalpot par 
pamatojumu adresi nemainīt, jo to 
neparedz normatīvie akti un tas nav 

saistīts ar adrešu veidošanu. 
Pašvaldībai ir pienākums ieviest 
adresācijas sistēmu, kas atbilst 
Ministru kabineta noteikumu 

prasībām. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1039 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka būs 
neparedzētas 
izmaksas ar 
dokumentu 

maiņu. 

1040 

0100 121 2303 
001, 0100 121 

2303 

Andreja 
Saharova 
iela 25 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka pēc 

Adresācijas 
noteikumiem 

galvenie 
pamatprincipi – 

adresācija, kura ir 
saistīta ar tuvāko 
ielu, no kuras var 
nokļūt iedzīvotāju 
ēkā. Ēka pilnīgi 

atbilst Adresācijas 
noteikumiem, ir 

loģiska un 
praktiski 

pamatota, jo ēka 
atrodas tieši 

Andreja Saharova 
ielā. Jaunā adrese 
neatspoguļo reālo 
situāciju un mājas 
fasāde ir vērsta uz 
Andreja Saharova 
ielu. Uzskata, ka 
mainīt adresi uz 
Zemes ielu būtu 
pilnīgi neloģiski, 
ņemot vērā 

piebraukšanu, kā 
arī mājas adrese 
nav pretrunā ar 

citām uz Andreja 
Saharova ielas 
esošajām ēkām. 

Mājas garākā daļa 
(fasāde) vērsta 
pret Andreja 

Saharova ielu. 
Līdz šai ielai 

atrodas 
autostāvvieta, 

gājēju celiņš un 
zaļā zona. Pret 

Zemes ielu vēsta 
mājas šaurākā 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Zemes iela, 
turklāt zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 121 2303, uz 

kuras atrodas ēka, robežojas tikai ar 
Zemes ielu. No Zemes ielas pie ēkas 
ir nobrauktuve. No Andreja Saharova 
ielas pie ēkas nav iespējams piekļūt, 
jo priekšā atrodas citām personām 
piederošas zemes vienības, kuras 

robežojas ar Andreja Saharova ielu. 
Savukārt, no Akadēmiķa Mstislava 

Keldiša ielas nebūtu racionāli 
piešķirt adresi, jo zemes vienība, uz 

kuras atrodas ēka robežojas ar Zemes 
ielu un tai ir nodrošināta 

nobrauktuve, bet, lai no Akadēmiķa 
Mstislava Keldiša ielas piebrauktu 

pie ēkas nepieciešams šķērsot citām 
personām piederošas zemes vienības. 

Adresācija no Zemes ielas būs 
loģiska un pamatota, jo Zemes ielā 
veidosies pieaugoša numerācija un 
ēka ir viegli redzama no Zemes ielas, 

kas nav iespējams, ja ēka ir ar 
piesaisti Andreja Saharova ielai vai 
Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielai. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

izdevumi, kas rodas saistībā ar 
adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem. 
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1082 daļa, kurā nav ne 
logu, ne durvju. 

Kopš mājas 
uzbūvēšanas, tā 

vienmēr 
atradusies uz šīs 

ielas. 
Respondentam 

nav bijušas 
grūtības vai 
pārpratumi 

saistībā ar esošo 
adresi, taču 

uzskata, ka pēc 
adreses maiņas 
šādas grūtības 

radīsies. 
Esoša adrese ir 

norādīta daudzās 
iestādes, kas prasa 

nekavējoties 
informēt par 

personisko datu 
izmaiņām, tajā 

skaitā par adreses 
maiņu. 

Būs nepieciešams 
laiks un finanšu 

līdzekļi 
dokumentu 

(Zemesgrāmata, 
darba līgumi, 
bankas līgumi, 
notāra izdotās 
pilnvaras, vīza, 

automašīnas 
tehniskā pase utt.)  

noformēšanā. 
Būs sarežģījumi 
pasta sūtījumu 

saņemšanu. 
Par adreses maiņu 

būs jāpaziņo 
iestādēm, radiem, 

draugiem, 
interneta 

veikaliem, bankai. 
Var būt 

problēmas ar 
navigāciju, citiem 

cilvēkiem būs 
grūti atrast māju 

pēc jaunās 
adreses. 

Ātrā palīdzība, 
policija, 

taksometri utt. 
nevarēs atrast 
adresi un būs 
nepieciešams 
ilgās laiks, lai 
atrastu māju. 

Daļa no 

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņu informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 
adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 

no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek 

nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

precizēta ēkā deklarēto personu 
adreses. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iest ādēm 

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

araksts_iestadem_par_lemumu_NE
W.pdf ). 

Privātajā sarakstē personai ir 
pienākums paziņot savu aktuālo 

adresi. Būvvalde norāda, ka 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 
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respondentiem 
norāda, ka nav 

līdz galam 
saprasta adreses 

maiņas 
nepieciešamība, 
neredz vajadzību 

to mainīt. 
Adreses maiņa 

radīs neērtības un 
apjukumu 

apkalpojošajiem 
dienestiem, jo 

piekļūt pie mājas 
ieejas durvīm no 
Zemes ielas nav 

iespējams. Vairāk 
kā 30 gadu laikā 

pilsētas 
apkalpojošie 
dienesti ir 

apguvuši piekļuvi 
mājai, adreses 

maiņa būs 
maldinoša un 

dienesti ieradīsies 
ar nokavēšanos, 

kas ietekmēs 
respondenta 

tiesības pilnībā 
izmantot 

pakalpojumus. 
Respondenti 
norāda, ka 

piebraukšana ar 
mašīnu ir no 
Akadēmiķa 

Mstislava Keldiša 
ielas, ieeja ar 
kājām ir no 

Andreja Saharova 
ielas, Zemes ielas 

un Akadēmiķa 
Mstislava Keldiša 

ielas. 
Daļa no 

respondentiem 
norāda, ka 

piebraukšana ir no 
Andreja Saharova 

ielas. 
Ar adreses maiņas 
radītās izmaksas 

ietekmēs 
respondenta 
likumiskās 
intereses. 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 
norāda, ka pastnieki un citas 

personas  apvidū orientējas pēc 
numurzīmēm pie ēkām. Jo ātrāk pēc 

adrešu maiņas pie ēkas tiek 
piestiprināta numurzīme, jo vieglāk 
apvidū ir orientēties pastniekiem. 

Būvvalde paskaidro, ka pēc adreses 
maiņas Būvvalde informāciju nodod 
Valsts adrešu reģistram, kura datus 
darbā izmanto operatīvie dienesti, 

piemēram, neatliekamā medicīniskā 
palīdzība. Savukārt, attiecībā par 

navigāciju Būvvalde paskaidro, ka 
kartogrāfijas un navigācijas 
pakalpojumu nodrošinātāji ir 

atbildīgi par savu produktu kvalitāti 
un atbilstību aktuālajai situācijai. 

Informāciju saviem produktiem un 
pakalpojumiem tie iegūst no 

dažādiem avotiem – gan no iestādēm 
un informācijas sistēmām, gan veicot 

kartogrāfisko datu iegūšanu no 
situācijas apvidū vai izmantojot 
tālizpētes tehnoloģijas. Aktuālie 

teksta dati par adresēm ir bez maksas 
pieejami Valsts zemes dienesta datu 

publicēšanas portāla 
www.kadastrs.lv sadaļā „Valsts 
adrešu reģistrs”. Rīgas pilsētas 

oficiālā kartogrāfiskā informācija par 
ielām un arī adresēm ir pieejama 
Rīgas ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmā, kur informācija tiek 
nepārtraukti aktualizēta atbilstoši 

jaunākajiem pašvaldības lēmumiem. 
Ar vispārīgajiem administratīvajiem 
aktiem veiktās adresācijas izmaiņas 

tiks publicētas oficiālajā Rīgas 
pilsētas būvvaldes mājas lapā arī 
automatizētai apstrādei piemērotā 

formātā. 
Adreses maiņa atbilstoši Adresācijas 
noteikumiem ir iespējama vienīgi, 
izdodot administratīvo aktu, līdz ar 
ko administratīvā akta izdošana ir 

vienīgais iespējamais veids, lai 
nodrošinātu adresācijas objekta 
identificēšanu apvidū, ievērojot 
adresācijas sistēmas prasības. 

Administratīvais akts par adreses 
maiņu būtiski neierobežo 

Administratīvā procesa dalībnieku 
tiesības un tiesiskās intereses, jo 

vienīgais tiesiskais pienākums, kas 
izriet saistībā ar administratīvo aktu 
par adreses maiņu, ir jaunās adreses 

lietošana, kas nav vērtējama kā 
tiesību ierobežojums, bet gan kā 

pienākums, lai nodrošinātu saziņas 



114 

un atrašanas iespējas. Adresācijas 
noteikumiem atbilstošu adrešu 

piešķiršana adresācijas objektiem 
valsts teritorijā nodrošina valsts, 

pašvaldības un sabiedrības būtiskās 
intereses, kas saistītas ar personas 

sasniedzamību, orientēšanos apvidū 
un adresācijas objektu identificēšanu. 

Salīdzinot sabiedrības un valsts 
pārvaldes intereses ar privātpersonai 
uzlikto pienākumu lietot piešķirto 

adresi, ir secināms, ka privātpersonas 
tiesiskās intereses netiek aizskartas 

vai kā savādāk ierobežotas, jo 
persona jau lieto adresi un tai jauns 
tiesisks pienākums netiek noteikts. 
Ņemot vērā augstāk minēto 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1097 Nav norādīts 

Akadēmiķa 
Mstislava 

Keldiša iela 
36 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka vēlas 

zināt uz kāda 
pamata grib 

mainīt adresi uz 
Jasmuižas iela 17 

un kā iesniegt 
viedokli. 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Jasmuižas iela. 

Respondentam sniegta rakstiska 
atbilde par viedokļu iesniegšanas 

iespējām. 
Ņemot vērā augstāk minēto 

respondenta viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1098 
0100 121 1050 

011 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Respondents 

uzskatu, ka šādam 
lēmumam nav 

tiesiskā pamata un 
izskatāmajā 

gadījumā nav 
konstatējami 
adresācijas 

maiņas 
priekšnosacījumi, 

kas noteikti 
Adresācijas 

noteikumos, tai 
skaitā šo 

noteikumu 8., 9. 
un 19. punktā. 

Iespējamā 
adresācijas maiņa 
ir klaji pretrunā 
Administratīvā 

procesa likuma 4. 
punkta pirmajā 

daļā noteiktajiem 
principiem, 

tostarp, 
privātpersonas 

tiesību 
ievērošanas 
principam 
(5.pants), 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Jasmuižas iela. 

Proti ēka atrodas tiešā Jasmuižas 
ielas tuvumā aptuveni 10 metru 

attālumā, ēkas fasāde ir orientēta uz 
Jasmuižas ielu. Turpretī attālums līdz 
Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielai ir 

aptuveni 75 metri. Līdz ar to 
respondenta arguments par to, ka 
nepastāv priekšnosacījumi adreses 

maiņai atbilstoši Adresācijas 
noteikumu prasībām, nav patiess un 
atbilstoši šo noteikumu 19.punkta 
prasībām adrese ir maināma, lai 

izpildītu Ministru kabineta noteiktos 
adresācijas principus. 

Tāpat arī respondenta norādītie 
argumenti par Administratīvā 

procesa tiesiskuma principiem netiek 
pārkāpti, veicot adreses maiņu, jo 

Administratīvā procesa likuma 
5.pants paredz privātpersonas tiesību 
ievērošanas principu, kas izpaužas, 

pieņemot lēmumu pēc būtības. 
Iestāde, piemērojot tiesību normas, 
ievēro privātpersonas tiesības un 
tiesisko interešu aizsardzību, kas 

konkrētajā gadījumā netiek 
pārkāptas, jo Ministru kabineta 
noteikumu normu izpilde arī 
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tiesiskuma 
principam 

(7.pants) un 
samērīguma 
principam 
(13.pants). 
Pašreizējā 

adresācija tiek 
lietota vairāku 

desmitgadu 
garumā un pilnīgi 
atbilst Adresācijas 

noteikumu 
norādītajām 
prasībām. 

Dzīvojamā ēka ir 
vairāk saistīta 

tieši ar 
Akadēmiķa 

Mstislava Keldiša 
ielu, nekā ar 

Jasmuižas ielu. 
Šai ēkai var 

piebraukt tikai no 
Akadēmiķa 

Mstislava Keldiša 
ielas un visas 

ieejas šajā 
dzīvojamajā ēkā 
arī atrodas no 
Akadēmiķa 

Mstislava Keldiša 
ielas puses. 
Pašreizējā 

adresācija ir plaši 
zināma, bet tās 

maiņa radīs 
jucekli, kas it 
īpaši ir 

nepieņemami 
situācijā, kad 

jānodrošina ātrās 
palīdzības, 

ugunsdzēsēju, 
policijas un citu 

līdzīgu institūciju 
savlaicīga 
ierašanās. 

Adresācijas 
maiņas dēļ 

respondentam būs 
jāvēršas Būvvaldē 

pēc izziņas par 
mainīto adresi un 
speciāli rakstveidā 

jāinformē par 
adreses maiņu visi 

komunālo un 
elektronisko 

sakaru 
pakalpojumu 

sniedzēji, kā arī 
kredītiestādes un 

gadījumā, kad personas tam 
nepiekrīt,  nevar tikt iztulkota kā 

tiesiskuma principa pārkāpums. Tieši 
pretēji – izpildot tiesību normas, tiek 

nodrošinātas valsts garantētās 
tiesības gan indivīdam, gan 

sabiedrībai. 
Savukārt, tiesiskuma princips 

nosaka, ka iestādes rīcībai jāatbilst 
tiesību normām. Konkrētajā 

gadījumā Būvvalde, pieņemot 
lēmumu mainīt adresi no Akadēmiķa 

Mstislava Keldiša iela 36 uz 
Jasmuižas iela 17, ievēro Ministru 

kabineta normas par adreses 
veidošanas principiem. 

Adreses maiņa ēkai ir nepieciešama, 
lai nodrošinātu normatīvajos aktos 
noteikto adrešu veidošanas kārtību, 
kas noteikta, lai radītu iespējas ātri 

un viennozīmīgi valsts teritorijā 
identificēt adresācijas objektu 

apvidū. Adreses maiņa ir tiesiski 
pamatota, un ar adreses maiņu 

faktiski tiks sasniegts tiesisks mērķis. 
Adreses maiņa atbilstoši Adresācijas 
noteikumiem ir iespējama vienīgi, 
izdodot administratīvo aktu, līdz ar 
ko administratīvā akta izdošana ir 

vienīgais iespējamais veids, lai 
nodrošinātu adresācijas objekta 
identificēšanu apvidū, ievērojot 
adresācijas sistēmas prasības. 

Administratīvais akts par adreses 
maiņu būtiski neierobežo 

Administratīvā procesa dalībnieku 
tiesības un tiesiskās intereses, jo 

vienīgais tiesiskais pienākums, kas 
izriet saistībā ar administratīvo aktu 
par adreses maiņu, ir jaunās adreses 

lietošana, kas nav vērtējama kā 
tiesību ierobežojums, bet gan kā 

pienākums, lai nodrošinātu saziņas 
un atrašanas iespējas. Adresācijas 

noteikumiem atbilstošu adrešu 
piešķiršana adresācijas objektiem 
valsts teritorijā nodrošina valsts, 

pašvaldības un sabiedrības būtiskās 
intereses, kas saistītas ar personas 

sasniedzamību, orientēšanos apvidū 
un adresācijas objektu identificēšanu. 

Salīdzinot sabiedrības un valsts 
pārvaldes intereses ar privātpersonai 
uzlikto pienākumu lietot piešķirto 

adresi, ir secināms, ka privātpersonas 
tiesiskās intereses netiek aizskartas 

vai kā savādāk ierobežotas, jo 
persona jau lieto adresi un tai jauns 
tiesisks pienākums netiek noteikts. 
Ievērojot Administratīvā procesa 

likuma 13. pantā noteikto 
samērīguma principu, ir secināms, ka 

labumu, ko sabiedrība un valsts 
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apdrošināšanas 
sabiedrības, ar 

kurām ir noslēgti 
vairāki l īgumi. 

Turklāt 
respondentam kā 

saimnieciskās 
darbības veicējam 

un 
pašnodarbinātajai 

personai būs 
jāpasūta jaunās 
vizītkartes un 

veidlapas, kā arī 
jāinformē par 

adresācijas maiņu 
visas personas, ar 
kurām tiek veikta 
gan personiskā, 

gan lietišķā 
sarakste. 

Tāpat 
respondentam, kā 

arī visiem 
pārējiem šajā ēkā 
esošo dzīvokļa 
īpašumu 

īpašniekiem, būs 
jāsedz izdevumi 
sakarā ar ēkas 
numura zīmes 

maiņu. 
Ņemot vērā 

minēto, secināms, 
ka adresācijas 

maiņas dēļ 
respondentam 

nāksies veltīt ļoti 
daudz laika un 

pūļu, lai 
informētu par 

adresācijas maiņu 
visas ieinteresētās 

personas un 
sakārtotu visas 

attiecīgās 
formalitātes, kā 

arī segt visus ar to 
saistītus 

izdevumus no 
saviem 

personīgajiem 
naudas 

līdzekļiem. 
Respondents 
uzskatu, ka tā 

tiesību un 
likumisko interešu 
aizskārums, kas 

radīsies 
adresācijas 

maiņas dēļ, acīm 
redzami nav 

pārvalde iegūst ar noteikto 
ierobežojumu, proti, lietot 

administratīvā akta adresātam 
mainīto adresi, kas atbilst pilsētā 
pastāvošajam ielu tīklam, uzliek 

administratīvā akta adresātam ļoti 
nelielu ierobežojumu, taču 

sabiedrības ieguvums ir ievērojami 
lielāks, jo sakārtota adresācija 

nodrošina arī operatīvo dienestu 
efektīvāku darbību, kas var ietekmēt 

ar cilvēku veselību un dzīvību 
saistītus jautājumus. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

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_NE
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samērīgs un nevar 
tikt attaisnots ar 

varbūtēju 
sabiedrības 

ieguvumu no 
iespējamās 
adresācijas 

maiņas. 

W.pdf ). 
Tāpat respondenta norādītais 

arguments par to, ka adrese ir sena 
un ēkā dzīvo gados vecāki cilvēki, 

nevar kalpot par pamatojumu adresi 
nemainīt, jo to neparedz normatīvie 

akti. 
Būvvalde norāda, ka sūtījumu 
piegāde tiek veikta ievērojot 

sekojošas tiesību normas: Pasta 
likuma 1. panta 20. punkts nosaka, 

ka pasta sūtījums ir adresēts sūtījums 
galīgajā formā, kādā pasta 

komersants to nogādā adresātam. 
Sūtījuma izmērs un svars 

nepārsniedz šajā likumā un citos 
normatīvajos aktos noteikto 

robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Pasta noteikumu 
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

noteikts, ka adresi uz iekšzemes 
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 

norāda, ka pastnieki apvidū 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem. 

Papildus Būvvalde norāda, ka pēc 
pieprasījuma var sagatavot 

bezmaksas izziņu par adreses maiņu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1099 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka grib, 
lai paliek vecā 
iela, jo jau 32 

gadus respondents 
dzīvo Akadēmiķa 
Mstislava Keldiša 

ielā, otrkārt, 
jāpārtaisa visi 

dokumenti, līgumi 
utt. Būs jātērē 
nauda un laiks 

dokumentu 
pārformēšanai, 

jākavē darbs, līdz 
ar to zaudēs algu 

1100 Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

adresācijas maiņa 
skar cilvēku (it 
sevišķi gados 

vecākiem – t.sk. 
pensionāriem) 
finansiālās un 
psiholoģiski 

morālās intereses 
– dokumentu 
maiņa, kā arī 

palīdzības 
sniegšanas 

pakalpojumi, 
pasta sūtījumi utt. 

Dokumenti un 
līgumi ir 

noformēti uz 
vienu adresi, bet 
pēc adresācijas 

maiņas jāpierāda 
ka adrese ir tā 
pati, uz kuru 
dokumenti ir 
noformēti. 

1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 

1110 

1111 

0100 121 2340 
001 

Andreja 
Saharova 
iela 20 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka visi 

līgumi un 
dokumenti ir uz 
konkrēto adresi. 

Adrese eksistē jau 
vairāk nekā 25 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Pļavnieku iela. 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
18.1. apakšpunktam, lai izvairītos no 
adrešu atkārtošanā, adresi papildina 
ar latviešu alfabēta lielo burtu, proti, 

1112 

1113 
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gadus. Ja būs 
izmainīta adrese, 
tad svešinieks var 

apmaldīties. 

ēka atrodas starp objektiem ar 
adresēm 2, 2A, 2C un 4, līdz ar to 
ēkai plānots mainīt adresi uz 

Pļavnieku iela 2E. Tāpat jānorāda, ka 
zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 0100 121 2340, uz 
kuras atrodas ēka pieguļ pie 

Pļavnieku ielas. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

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_NE

W.pdf ). 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 
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iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Tāpat jānorāda, ka 
apvidū personas orientējas pēc ēkas 
numurzīmēm, līdz ar to vēlams pēc 
adreses maiņas pēc iespējas ātrāk 
izvietot jauno ēkas numuru zīmi. 

Tāpat respondentu norādītais 
arguments par to, ka adrese ir sena 
nevar kalpot par pamatojumu adresi 
nemainīt, jo to neparedz normatīvie 

akti. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1114 

0100 017 0149 
001, 0100 017 

0149 

Duntes iela 
26 k-2 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

Duntes iela ir 
atpazīstamāka. 
Nepieciešams 

mainīt 
dokumentus. 
Norāda, ka 

piebraukšana ir no 
Duntes ielas, 

piebraukšana no 
Ozolu ielas notiek 

maznozīmīgā 
apjomā. Norāda, 
ja tiek piedāvāts 
likvidēt adresi 
Duntes iela 26, 
nomainot tās uz 
Ozolu ielu, tad 

Duntes ielā paliek 
adreses Nr.24 un 
Nr.28 un izpaliek 
Nr.26 un rodas 

neloģiska 
situācija. 

Respondents 
neredz 

pamatojumu 
adreses maiņai. 

Visi dienesti zina 
ēku pēc esošās 

adreses. 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Ozolu iela. 

Zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 017 0149, uz 

kuras atrodas ēka robežojas tikai ar 
Ozolu ielu. No Duntes ielas, kas 

atrodas aptuveni 115 m attālumā, nav 
iespējams piebraukt ar 

autotransportu. 
Būvvalde paskaidro, ka adresācija 
Duntes ielā atbildīs normatīvo aktu 

prasībām, jo arī bez adrešu 
numura 26 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. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 

1141 
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izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde 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_NE

W.pdf ). 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Tāpat jānorāda, ka 
apvidū personas orientējas pēc ēkas 
numurzīmēm, līdz ar to vēlams pēc 
adreses maiņas pēc iespējas ātrāk 
izvietot jauno ēkas numura zīmi. 

Pēc adreses maiņas Būvvalde 
informāciju nodod Valsts adrešu 

reģistram, kura datus savukārt darbā 
izmanto operatīvie dienesti, 

piemēram, neatliekamā medicīniskā 
palīdzība. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 

1142 
Respondents 

adresācijas maiņu 
atbalsta. 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Ozolu iela. 

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 
1143 

0100 017 0148 
001 

Duntes iela 
26 k-1 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka būs 

jāmaina 
dokumenti, kas 
prasa naudu un 

finanšu līdzekļus. 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Ozolu iela. 

Zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 017 0148, uz 

kuras atrodas ēka, robežojas tikai ar 

1144 
1145 
1146 
1147 
1147 
1148 
1149 
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1150 Neredz 
pamatojumu 

adreses maiņai. 
Ozolu iela ir maz 

zināma iela. 

Ozolu ielu. No Duntes ielas, kas 
atrodas aptuveni 115 m attālumā nav 

iespējams piebraukt ar 
autotransportu. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

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_NE

W.pdf ). 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Tāpat jānorāda, ka 

1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 

1169 
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apvidū personas orientējas pēc ēkas 
numurzīmēm, līdz ar to vēlams pēc 
adreses maiņas pēc iespējas ātrāk 
izvietot jauno ēkas numura zīmi. 

Pēc adreses maiņas Būvvalde 
informāciju nodod Valsts adrešu 

reģistram, kura datus savukārt darbā 
izmanto operatīvie dienesti, 

piemēram, neatliekamā medicīniskā 
palīdzība. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 
1170 

0100 121 1289 
034 

Jukuma 
Vācieša iela 

1 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

atbalsta. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Tīnūžu iela. 

Respondentu viedoklis ir ņemts vērā. 

1171 
1172 

1173 

1174 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka, lai 
izteiktu parastu 

viedokli, jāuzrok 
dokumenti, kuri 

jau vairākus 
gadus nav lietoti. 

Anketai jābūt 
vienkāršai un 

brīvi saprotamai. 
Kāds pamatojums 
ir šai vajadzībai? 
Respondents jau 
vairākus gadus 

dzīvo šajā adresē, 
un vienmēr ir bijis 

lepns, ka dzīvo 
adresē, kas 

nosaukta kādam 
par godu, 

neskatoties uz to, 
ka J.Vācietis 
nebija gluži 
uzticīgākais 

Latvijas pilsonis, 
tomēr tā ir 
vēsture. 

Respondents 
vaicā - ja Jums 
par godu tiktu 
nosaukta kāda 
vieta un tad to 

"saīsinātu" kā Jūs 
justos? 

Respondents 
saprot, ka 

J.Vācietis ir jau 
sen aizgājis, 

tomēr uzskata, ka 
tā ir necieņa, pret 

viņu, kā arī 
uzskata, ņemot 

Būvvalde norāda, ka Jukuma Vācieša 
ielai netiek mainīts ielas nosaukums, 

bet gan paredzēts ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 121 1289 034 

mainīt adresi, jo Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Tīnūžu iela. 
Turklāt zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 121 0113, uz 

kuras atrodas minētā ēka, robežojas 
tikai ar Tīnūžu ielu. Arī piebraukšana 
un ieeja ēkā ir organizēta no Tīnūžu 

ielas. 
Attiecībā uz anketu, Būvvalde 

norāda, ka tai ir nepieciešams zināt 
ēkas vai zemes vienības kadastra 
objektu, lai viennozīmīgi spētu 

identificēt objektu, par kuru izsakās 
respondents. 

Tāpat respondenta norādītais 
arguments par to, ka Pļavnieku 
teritorijā ir daudz gados vecāki 
krievvalodīgie rīdzinieki, nevar 
kalpot par pamatojumu adresi 

nemainīt, jo to neparedz normatīvie 
akti. 

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņu informē Valsts zemes 
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vērā, to, ka šī 
adrese ir tieši 

Pļavnieku rajonā, 
kur ir diezgan 

daudz 
krievvalodīgo 
rīdzinieku, tad 
domā, ka arī 
vecāka gada 

gājuma cilvēku 
šajā pusē ir 

sašutuši par šo 
lēmumu. 

Līdz ar adreses 
maiņu, rodas 
daudz jaunu 
problēmu, 

jāmaina adreses 
visos dokumentos 

utt. 

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_NE

W.pdf ). 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1175 
0100 112 0029 

001 
Emmas iela 

7A 
Nav norādīts. 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecmīlgrāvja 

2.līnija. 
Tā kā ir saņemts iesniegums par 

Vecmīlgrāvja 2.līnijas pārdēvēšanu, 
tad jautājums par adreses maiņu ir 

atliekams līdz ielas nosaukuma 
pārdēvēšanai, kas nodrošinās 

optimālu orientēšanos teritorijā. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir ņemts vērā., 
bet adreses maiņa tiks veikta pēc 

ielas pārdēvēšanas. 

1176 

0100 124 2009 
001, 0100 124 

2009 

Kvēles iela 
15 k-15 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka vēlas, 
lai ēkai saglabā 

esošo ielas 
nosaukumu un 
iespēju robežās 

maina mājas 
numerāciju. 

Būvvalde norāda, ka tiesiski 
pamatota piekļuve pie ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 0100 124 2009 
001 ir nodrošināta vienīgi no 

Umurgas ielas, jo zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 0100 124 2009, 
uz kuras atrodas ēka, robežojas tieši 

ar Umurgas ielu. 
Savukārt, atbilstoši respondentu 

sniegtajam viedoklim, lai saglabātu 
ēkai adreses piesaisti tieši no Kvēles 

ielas, lūdzam līdz 18.12.2017. 
iesniegt līgumu par servitūta tiesību 
nodibināšanu uz braucamo ceļu par 
labu ēkas īpašniekiem, kas noslēgts 
ar zemes vienību īpašniekiem, kuru 

zemes vienības ir jāšķērso, lai 
piekļūtu pie ēkas no Kvēles ielas. 

Papildus Būvvalde norāda, ka 
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, 

1177 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

Umurgas iela nav 
labā tehniskā 

stāvoklī. Piekļuve 
pie ēkas tiek 

nodrošināta no 
Juglas ielas. 

adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

1178 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka uz 
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esošo brīdi nav 
papildus 

informācijas par 
to, kā rīkoties 

dzīvokļu 
īpašniekam, 

kuram 
Zemesgrāmatā ir 
norādīta esošā 
adrese, ja ēkai 

esošā adrese tiek 
nomainīta uz 

jauno adresi. Vai 
dzīvokļa 
īpašniekiem 

pašiem jādodas uz 
Zemesgrāmatu, 

jātērē savi 
līdzekļi, lai 

saņemtu jaunus 
dokumentus? Kā 

jaunā adrese 
atspoguļotos citās 

sistēmās kā 
banku, 

deklarācijas 
sistēmās - 

automātiski vai 
arī īpašniekam 

pašam jākārto šis 
jautājums? 
Ir daudz 

jautājumu par 
adreses maiņu, 

tāpēc 
šobrīdatbilde ir 

nē. 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumu par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

interneta abonēšanu u.c.). 
Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņas informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 
adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 

no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

lemumu_NEW.p df ). 
Respondentu sniegtā informācija par 

tiesiski sakārtotu piekļuvi var 
ietekmēt adreses veidošanu. Līdz ar 

to respondentu viedoklis par 
piekļuves nodrošināšanu ir būtisks 

un atzīstams par pamatotu. Gadījumā 
ja Būvvalde nomainītu adresi, taču 

pie ēkas tiktu nodrošināta 
piebraukšana no citas ielas, tad 

adrese būtu jāmaina divas reizes, 
tādēļ adreses maiņa ir atliekama līdz 
brīdim, kad ēkas īpašnieki iesniegs 
būvvaldē informāciju par tiesisku 

piekļuves nodrošināšanu. 
Respondentu viedoklis ir ņemts vērā 

daļēji. 

1179 
0100 124 2010 

001 
Kvēles iela 

15 k-14 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka vēlas, 
lai ēkai saglabā 

esošo ielas 
nosaukumu un 
iespēju robežās 

maina mājas 
numerāciju. 

Būvvalde norāda, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Umurgas iela. 

Savukārt, atbilstoši respondentu 
sniegtajam viedoklim, lai saglabātu 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

124 2010 001 (turpmāk – Ēka) 
adreses piesaisti tieši no Kvēles ielas, 

lūdzam līdz 18.12.2017. iesniegt 
līgumu par servitūta tiesību 

nodibināšanu uz braucamo ceļu par 
1180 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
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Norāda, ka nav 
zināmi argumenti 

adresācijas 
maiņai, tās jēga, 
kā arī nosaukums 
nav labskanīgs. 

Būs jāveic 
izmaiņas 

dokumentācijā, 
jāinformē radi un 
darījuma partneri. 

labu ēkas īpašniekiem, kas noslēgts 
ar zemes vienību īpašniekiem, kuru 

zemes vienības ir jāšķērso, lai 
piekļūtu pie ēkas no Kvēles ielas. 

Papildus Būvvalde norāda, ka 
Adresācijas noteikumu 32. punkts 
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja 
precizēta pieraksta forma atbilstoši 

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde 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_NE

W.pdf ). 
Respondentu sniegtā informācija par 

tiesiski sakārtotu piekļuvi var 
ietekmēt adreses veidošanu. Līdz ar 

to respondentu viedoklis par 
piekļuves nodrošināšanu ir būtisks 

un atzīstams par pamatotu. Gadījumā 
ja Būvvalde nomainītu adresi, taču 

pie ēkas tiktu nodrošināta 
piebraukšana no citas ielas, tad 

adrese būtu jāmaina divas reizes, 
tādēļ adreses maiņa ir atliekama līdz 
brīdim, kad ēkas īpašnieki iesniegs 
būvvaldē informāciju par tiesisku 

piekļuves nodrošināšanu. 
Respondentu viedoklis ir ņemts vērā 

daļēji. 

1181 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

adresācijas maiņa 
sarežģīs 

dokumentācijas 
lietas. 

1182 0100 124 2007 
001 

Kvēles iela 
15 k-12 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

iespējama daudzu 
dokumentu 
nomaiņa. 

Būvvalde norāda, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Juglas iela. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 1183 Respondenti 
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adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Norāda, ka esošā 
adresācija 
darbojas 

nevainojami, 
nekādu problēmu, 

pārpratumu vai 
juceklis nav bijis; 
adresācijas maiņa 

neizbēgami 
novedīs pie 

nevajadzīgiem 
laika un naudas 

zudumiem; 
paziņas vai 

iestādes, kurām 
respondents būs 
aizmirsis paziņot 
par adreses maiņu 
varēs izvirzīt pret 
respondentu savas 

pretenzijas; 
ir pamats domāt, 

ka juceklis ar 
saņemto 

korespondenci var 
turpināties vēl 10-

20 gadus; 
nav neviena 
pamatota un 

objektīva iemesla 
adresācijas 

maiņai. Visas 
aktivitātes, 
saistītas ar 

adresācijas maiņu 
nekādā ziņā 
neveicinās 

respondenta 
labklājību, bet 

gluži pretēji, - ir 
pretrunā ar 

Latvijas 
Republikas 

Satversmes pirmo 
teikumu: 

"...nodrošinātu 
Latvijas tautas un 
ikviena brīvību un 

sekmētu 
labklājību." 

Pie tam, visus 
darbus, kurus 
respondentam 
nāksies izpildīt 
mainot esošiem 
dokumentiem 
adresi, savācot 

izziņas vai 
informējot 

iestādes, par ko 
respondentam 

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. 

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_NE

W.pdf ). 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. 

Tāpat Būvvalde norāda, ka 
respondenta Satversmes pantu 

interpretācija un piemērošana nav 
adekvāta, jo nenodrošina 

likumdevēja iecerēto mērķu 
sasniegšanu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
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neviens 
nemaksās, bet 
nāksies pašam 

tērēt savu naudu, 
spēkus un laiku, 

respondents 
uzskata par 
piespiedu 

darbiem. Tā tiks 
pārkāpts LR 
Satversmes 
106.pants: 

"...Piespiedu 
darbs ir aizliegts." 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

 

1184 
0100 124 2006 

001 
Kvēles iela 

15 k-13 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka esošā 
adrese nekad nav 

radījusi 
problēmas, pie 

mājas ir iespējams 
piebraukt arī no 

Kvēles ielas 
puses. 

Respondents 
norāda, ka Kvēles 

ielā 15 ir ļoti 
daudz korpusu, 
bet nedomā, ka 
adreses maiņa 
ļaus vieglāk 

orientēties, gluži 
otrādi, ņemot vērā 
apdzīvotību, tas 
radīs vēl lielākas 
neērtības, jo pat 
blakus esošām 
mājām nu būs 

katrai savs ielas 
nosaukums. 

Radīsies grūtības 
par adreses maiņu 
informēt iestādes, 

ar kurām ir 
nodibinātas 

tiesiskās 
attiecības, kā arī 

personas, ar 
kurām notiek 
personiskā un 

lietišķā sarakste, 
var rasties 
nevajadzīgi 
pārpratumi. 

Būvvalde norāda, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Juglas iela. 

Privātajā sarakstē personai ir 
pienākums paziņot savu aktuālo 

adresi. Būvvalde norāda, ka sūtījumu 
piegāde tiek veikta ievērojot 

sekojošas tiesību normas: Pasta 
likuma 1. panta 20. punkts nosaka, 

ka pasta sūtījums ir adresēts sūtījums 
galīgajā formā, kādā pasta 

komersants to nogādā adresātam. 
Sūtījuma izmērs un svars 

nepārsniedz šajā likumā un citos 
normatīvajos aktos noteikto 

robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Pasta noteikumu 
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

noteikts, ka adresi uz iekšzemes 
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 
norāda, ka pastnieki un citas 

personas  apvidū orientējas pēc 
numurzīmēm pie ēkām. Jo ātrāk pēc 

adrešu maiņas pie ēkas tiek 
piestiprināta numurzīme, jo vieglāk 
apvidū ir orientēties pastniekiem. 
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 
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normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde 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_NE

W.pdf ). 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondenta viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 

1185 
0100 124 2043 

001 
Kvēles iela 

15 k-8 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta un 
negrib. 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 17.1. 

apakšpunktam ēkām piešķir numurus 
no ielas sākuma augošā secībā 

virzienā no apdzīvotās vietas centra 
uz nomali ielas kreisajā pusē piešķir 
nepāra numurus, labajā pusē – pāra 

numurus. Atbilstoši Adresācijas 
noteikumu 18.punktam tikai 

gadījumos, kad nav brīvi pieejami 
numuri, ēkām piešķir numuru to 
papildinot ar burtu vai korpusu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1186 
0100 124 2042 

001 
Kvēles iela 

15 k-3 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka visos 

īpašuma 
dokumentos būs 
jāmaina adrese, 
jādeklarējas par 

jaunu, visos 
līgumos jāmaina 

adrese - īsts 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 17.1. 

apakšpunktam ēkām piešķir numurus 
no ielas sākuma augošā secībā 

virzienā no apdzīvotās vietas centra 
uz nomali ielas kreisajā pusē piešķir 
nepāra numurus, labajā pusē – pāra 

numurus. Atbilstoši Adresācijas 
noteikumu 18.punktam tikai 

gadījumos, kad nav brīvi pieejami 
numuri, ēkām piešķir numuru to 
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juceklis. Kam tas 
vajadzīgs? Vai 
mākslīgi jārada 

jauns darba 
apjoms valsts 

iestādēm? 
Respondents ir 
pret adresācijas 

maiņu. 

papildinot ar burtu vai korpusu. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

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_NE

W.pdf ). 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija  ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Tāpat jānorāda, ka 
apvidū personas orientējas pēc ēkas 
numurzīmēm, līdz ar to vēlams pēc 
adreses maiņas pēc iespējas ātrāk 
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izvietot jauno ēkas numura zīmi. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1187 

0100 124 2011 
001 

Kvēles iela 
15 k-4 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 17.1. 

apakšpunktam ēkām piešķir numurus 
no ielas sākuma augošā secībā 

virzienā no apdzīvotās vietas centra 
uz nomali ielas kreisajā pusē piešķir 
nepāra numurus, labajā pusē – pāra 

numurus. Atbilstoši Adresācijas 
noteikumu 18.punktam tikai 

gadījumos, kad nav brīvi pieejami 
numuri, ēkām piešķir numuru to 
papildinot ar burtu vai korpusu. 
Būvvalde norāda, ka par adrešu 

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

precizēta ēkā deklarēto personu 
adreses. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 

1188 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta, jo 
jāveic izmaiņas 

Zemesgrāmatā un 
dzīvesvietas 
deklarācijas 

reģistrā. 

1189 

0100 124 2013 
001 

Kvēles iela 
15 k-5 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

nesaprot, kāpēc 
jāmaina adrese. 

Būs neērtības, lai 
nomainītu visus 
līgumus. Rada 
neērtības gan 
ātrās palīdzības, 

policijas vai 
taksometra 

izsaukšanai, jo 
navigācijas kartēs 

adreses nav 
mainīts. 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši 
Adresācijas noteikumu 17.1. 

apakšpunktam ēkām piešķir numurus 
no ielas sākuma augošā secībā 

virzienā no apdzīvotās vietas centra 
uz nomali ielas kreisajā pusē piešķir 
nepāra numurus, labajā pusē – pāra 

numurus. Atbilstoši Adresācijas 
noteikumu 18.punktam tikai 

gadījumos, kad nav brīvi pieejami 
numuri, ēkām piešķir numuru to 
papildinot ar burtu vai korpusu. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

1190 
1191 
1192 
1193 

1194 
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Adresācijas noteikumu 32. punkts 
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja 
precizēta pieraksta forma atbilstoši 

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde 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_NE

W.pdf ). 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija  ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Tāpat jānorāda, ka 
apvidū personas orientējas pēc ēkas 
numurzīmēm, līdz ar to vēlams pēc 
adreses maiņas pēc iespējas ātrāk 
izvietot jauno ēkas numuru zīmi. 

Pēc adreses maiņas 
Būvvalde informāciju nodod Valsts 

adrešu reģistram, kura datus savukārt 
darbā izmanto operatīvie dienesti, 

piemēram, neatliekamā medicīniskā 
palīdzība. Savukārt, attiecībā par 

navigāciju Būvvalde paskaidro, ka 
kartogrāfijas un navigācijas 
pakalpojumu nodrošinātāji ir 

atbildīgi par savu produktu kvalitāti 
un atbilstību aktuālajai situācijai. 

Informāciju saviem produktiem un 
pakalpojumiem tie iegūst no 

dažādiem avotiem – gan no iestādēm 
un informācijas sistēmām, gan veicot 

kartogrāfisko datu iegūšanu no 
situācijas apvidū vai izmantojot 
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tālizpētes tehnoloģijas. Aktuālie 
teksta dati par adresēm ir bez maksas 
pieejami Valsts zemes dienesta datu 

publicēšanas portāla 
www.kadastrs.lv sadaļā „Valsts 
adrešu reģistrs”. Rīgas pilsētas 

oficiālā kartogrāfiskā informācija par 
ielām un arī adresēm ir pieejama 
Rīgas ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmā, kur informācija tiek 
nepārtraukti aktualizēta atbilstoši 

jaunākajiem pašvaldības lēmumiem. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1195 

0100 112 0034 
001 

Emmas iela 
9 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norada, ka 

Vecmīlgrāvja 
2.līnija nepastāv. 
Nav jēgas mainīt 
adresi, jo tā nav 
taisna iela, to 

nevar izbraukt ne 
no viena gala. 
Emmas iela ir 
visās grāmatās. 
Vecmīlgrāvja 

2.līnija ir 
aizmūrēta iela, uz 
tās uzbūvēta māja, 

nevar izbraukt. 
Trīs reizes garāks 
nosaukums. Nav 
iebildumu pret 
līniju, ja tā būtu 
izbraucama bez 

līkumiem. 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecmīlgrāvja 

2.līnija. Būvvalde piekrīt, ka 
vēsturiski Vecmīlgrāvja 2.līnija bija 
no Skuju ielas līdz Emmas ielai, taču 

šobrīd iet no Melīdas ielas līdz 
zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 112 0028 un    
atbilstoši apstiprinātajam un spēkā 
esošajam Rīgas pilsētas teritorijas 
plānojumam tā ir tuvākā iela, lai 

piekļūtu pie ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 0100 112 0034 001. 

No Emmas ielas, kas atrodas 
aptuveni 95 m attālumā, nav 

iespējams piebraukt ar autotransportu 
un ir nepieciešams šķērsot vairākas 
citām personām piederošas zemes 

vienības, savukārt zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 0100 112 0034, 
uz kuras atrodas ēka, tieši robežojas 
ar Vecmīlgrāvja 2.līniju un arī ēkas 
fasāde un ieejas durvis ir vērstas uz 

šo ielu. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 

1196 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norada, ka 
operatīvais 

dienests jau sen 
izmanto 

bezmaksas 
elektroniskās 
maršrutēšanas 

sistēmas. Adreses 
maiņa izsauks 

liekus 
sarežģījumus 

parastam gājējam, 
pasta 

pakalpojumu 
izmantotājam. 
Nepieciešama 
dokumentu 

maiņa. Jaunā 
adrese būs garāka 
nekā iepriekšējā 

adrese. Nav 
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vēlama ielu 
nosaukumu 
veidošana ar 
numuriem. 

prasībām, dokumenti, kuros lietota 
iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde 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. 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija  ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Tāpat jānorāda, ka 
apvidū personas orientējas pēc ēkas 
numurzīmēm, līdz ar to vēlams pēc 
adreses maiņas pēc iespējas ātrāk 
izvietot jauno ēkas numuru zīmi. 
Tā kā ir saņemts iesniegums par 

Vecmīlgrāvja 2.līnijas pārdēvēšanu, 
tad jautājums par adreses maiņu ir 

atliekams līdz ielas nosaukuma 
pārdēvēšanai, kas nodrošinās 

optimālu orientēšanos teritorijā. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir ņemts vērā 
daļēji. 

1197 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norada, ka adrešu 

maiņa izraisīs 
ķēdes reakciju 

dokumentu apritē. 

1198 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norada, ka ielas 
pārdēvēšana nav 

praktiska, lai 
uzlabotu pilsētas 
izkārtojumu un 

optimizētu 
adresāciju. 

1199 

0100 112 0029 
001 

Emmas iela 
7A 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka būs 
nepieciešama 
dokumentu 

noformēšana. 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecmīlgrāvja 

2.līnija. 
Lai pie minētās ēkas piekļūtu no 

Emmas ielas, nepieciešams šķērsot 
citām personām piederošas zemes 

vienības, savukārt zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 0100 112 0029, 
uz kuras atrodas ēka, tieši robežojas 

ar Vecmīlgrāvja 2.līniju un ir 
izveidota nobrauktuve. 

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 

1200 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 46 
gadus bija šis 

nosaukums un būs 
nepieciešams 

mainīt 
dokumentus un 

tērēt finanšu 
līdzekļus. 
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dokumentu maiņa nav jāveic, 
izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde 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. 
Tā kā ir saņemts iesniegums par 

Vecmīlgrāvja 2.līnijas pārdēvēšanu, 
tad jautājums par adreses maiņu ir 

atliekams līdz ielas nosaukuma 
pārdēvēšanai, kas nodrošinās 

optimālu orientēšanos teritorijā. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir ņemts vērā 
daļēji. 

1201 

0100 112 0074 
001 

Emmas iela 
11 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

neuzskata par 
pamatotu 

pašvaldības 
naudas tērēšanu 
ielas nosaukuma 

nomaiņai, jo 
mikrorajonā ielu 
izvietojums nav 
mainījies kopš 

māja tika nodota 
ekspluatācijā 

aptuveni 45 gadi 
atpakaļ. 

Būs jātērē laiku 
un nauda 

dokumentu 
kārtošanai sakarā 
ar iespējamo un 

nelietderīgo 
adreses 

nosaukuma 
nomaiņu. 

Būvvalde informē, ka Adresācijas 
noteikumu 19.punkts nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vecmīlgrāvja 

2.līnija. 
Zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 0100 112 2028, uz 
kuras atrodas ēka, tieši robežojas ar 
Vecmīlgrāvja 2.līniju. Lai piekļūtu 

pie ēkas, nepieciešams šķērsot 
Vecmīlgrāvja 2.līniju un, tad 

iekšpagalma piebraucamos ceļus. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 

1202 

1203 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka būs 

divu ciparu 
izmantošana – 
ielas un mājas 

nosaukumā. Pārāk 
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garš nosaukums. prasībām, dokumenti, kuros lietota 
iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde 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. 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija  ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Tāpat jānorāda, ka 
apvidū personas orientējas pēc ēkas 
numurzīmēm, līdz ar to vēlams pēc 
adreses maiņas pēc iespējas ātrāk 
izvietot jauno ēkas numura zīmi. 

Tāpat respondentu norādītais 
arguments par to, ka adrese ir veca 

un jaunā adrese būs gara, nevar 
kalpot par pamatojumu adresi 

nemainīt, jo to neparedz normatīvie 
akti. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 
Tā kā ir saņemts iesniegums par 

Vecmīlgrāvja 2.līnijas pārdēvēšanu, 
tad jautājums par adreses maiņu ir 

atliekams līdz ielas nosaukuma 
pārdēvēšanai, kas nodrošinās 

optimālu orientēšanos teritorijā. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir ņemts vērā 
daļēji. 

1204 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka neredz 

jēgu no adreses 
maiņas. Radīs 

finanšu 
zaudējumus un 

neērtības. 

1205 

0100 012 0149 
001 

Eksporta iela 
15 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka  
nesaskata 

pamatojumu 
mainīt esošo 

adresi. Adreses 
maiņa radīs tikai 

neērtības un 
papildus 

Būvvalde norāda, ka Adresācijas 
noteikumu 17.1. apakšpunkts nosaka, 

ka pilsētās un ciemos apbūvei 
paredzētu zemes vienību un ēku 
numurus piešķir no ielas sākuma 

augošā secībā virzienā no apdzīvotās 
vietas centra uz nomali ielas kreisajā 
pusē piešķir nepāra numurus, labajā 

pusē – pāra numurus. 
Savukārt, Adresācijas noteikumu 

19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir 

1206 
1207 
1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 

1214 



136 

izdevumus katram 
mājas 

iedzīvotājam, jo 
jākārto dokumenti 

un jāinformē 
bankas, skola, 

visas 
kontaktpersonas, 
valsts iestādes utt. 
par esošās adreses 

maiņu. 
Respondenti 
norāda uz 

potenciāluīpašum
a tirgus vērtības 

krišanos. 

ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot 
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā 

situācijā ir Mastu iela, no kuras ir 
organizēta piebraukšana pie ēka. 

Līdz ar to ēkai ir maināma adrese no 
Eksporta iela 15 uz adresi Mastu iela 

2. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

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_NE

W.pdf ). 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija  ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
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pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 
dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Tāpat jānorāda, ka 
apvidū personas orientējas pēc ēkas 
numurzīmēm, līdz ar to vēlams pēc 
adreses maiņas pēc iespējas ātrāk 
izvietot jauno ēkas numura zīmi. 

Papildus Būvvalde norāda, ka adrešu 
maiņa neietekmē īpašuma tirgus 
vērtību un kadastrālo vērtību, jo 

fiziski ēka nemaina savu atrašanās 
vietu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 

1215 

Respondents 
adresācijas maiņu 

atbalsta. 
Respondentu 

uztrauc neērtības, 
kas radīsies 

mainot 
Zemesgrāmatas 
ierakstus, kā arī 
paziņojot par 
adreses maiņu 

uzņēmumiem, ar 
kuriem ir noslēgti 

līgumi. 

Būvvalde norāda, ka Adresācijas 
noteikumu 17.1. apakšpunkts nosaka, 

ka pilsētās un ciemos apbūvei 
paredzētu zemes vienību un ēku 
numurus piešķir no ielas sākuma 

augošā secībā virzienā no apdzīvotās 
vietas centra uz nomali ielas kreisajā 
pusē piešķir nepāra numurus, labajā 

pusē – pāra numurus. 
Savukārt, Adresācijas noteikumu 

19.punkts nosaka, ka pilsētā, kur ir 
ielas, ēkai numuru piešķir, ņemot 
vērā tuvāko ielu, kas konkrētajā 

situācijā ir Mastu iela, no kuras ir 
organizēta piebraukšana pie ēka. 

Līdz ar to ēkai ir maināma adrese no 
Eksporta iela 15 uz adresi Mastu iela 

2. 
Adresācijas noteikumu 32. punkts 
nosaka, ja adrese mainīta, kā arī, ja 
precizēta pieraksta forma atbilstoši 

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

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

araksts_iestadem_par_lemumu_NE
W.pdf ). 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 

1216 

0100 012 0218 
001 

Eksporta iela 
18 

Respondenti 
adresācijas maiņu 
neatbalsta. Neredz 
iemeslu kādēļ ir 
jāmaina adrese, 

kas atbilst 
adresācijas 

pamatprincipiem. 
Norāda, ka būs 

jāmaina 
dokumenti, kas 
prasīs laika un 

finanšu patēriņu. 
Viens no 

respondentiem 
vaicā, kur atrodas 

pārējās piecas 
mājas, ja 

konkrētajai ēkai 
tiek piedāvāts 

Nr.6. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir Ūmeo 
iela, no kuras ir organizēta 

piebraukšana pie ēkas. Līdz ar to 
ēkai ir maināma adrese no Eksporta 

iela 18 uz adresi Ūmeo iela 6. 
Jānorāda, ka zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 0100 012 2038, 
uz kuras atrodas ēka, robežojas tieši 
ar Ūmeo ielu un arī ieeja mājā no 

kāpņu telpām ir vērsta uz Ūmeo ielu. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

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 

1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 

1224 
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adresēm tiek paziņota arī 
Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 

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

Nosutisanas_s 
araksts_iestadem_par_lemumu_NE

W.pdf ). 
Būvvalde paskaidro, ka loģiska un 

sakārtota adresācija  ir 
priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. Tāpat jānorāda, ka 
apvidū personas orientējas pēc ēkas 
numurzīmēm, līdz ar to vēlams pēc 
adreses maiņas pēc iespējas ātrāk 
izvietot jauno ēkas numura zīmi. 

Būvvalde norāda, ka ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 012 0210 002 

(mācību punkts) ir adrese Ūmeo iela 
2, ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

012 0210 001 (Transformatoru 
apakšstacija TP 175) ir adrese Ūmeo 
iela 4 un secīgi nākamajai ēkai tiek 

piedāvāts mainīt adresi uz Ūmeo iela 
6. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 

1224 
0100 017 0082 

001 
Ozolu iela 2 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

adreses maiņa 
sagādās lielākas 

neērtības 
(dokumentu 

pārreģistrācija, 
informācijas 

iesniegšana utt.), 
nekā labumu. 

Respondents ir 
informēts, ka citā 
mikrorajonā ir vēl 
viena Ozolu iela 
ar citiem māju 

numuriem, bet tas 
netraucē. Ar 
glābšanas 
dienestiem 

problēmu nav - 
ugunsdzēsēji un 
ātrā palīdzība 

atrod bez 
problēmām. 

Būvvalde norāda, ka Rīgā nav divas 
ielas ar nosaukumu Ozolu iela. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir Mazā 
Ozolu iela. 

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde 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 
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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_NE

W.pdf ). 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1225 

0100 025 0029 
001 

Krišjāņa 
Valdemāra 

iela 120 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka būs 

jāmaina 
dokumenti, kas 

radīs zaudējumus. 
Iespējamas pasta 
sūtījumu piegādes 

problēmas. 
Ēku atrast nav 
problēmas, jo 

Krišjāņa 
Valdemāra iela ir 
zināma iela. Nav 

saprotams 
pamatojums 

plānotajai adreses 
maiņai. 

Viens no 
respondentiem 
norāda, ka, ja 
māja atrodas 

Valdemāra ielā, 
tad nākotnē 

varbūt varētu to 
vieglāk un dārgāk 

pārdot. Var 
pazemināties 
īpašuma vērtība. 
Norāda, ka nav 
nepieciešams 

mainīt vēsturisko 
adresi. Nav 

norādīts, kas segs 
ar adreses maiņu 

saistītos 
izdevumus. 
Māja ir labi 
redzama no 

Krišjāņa 
Valdemāra ielas. 
Ēkai piesaistītajā 

zemesgabalā, 
saskaņojot ar 
Rīgas domi un 
VAS Latvijas 

valsts autoceļi, ir 
uzstādītas 

transportlīdzekļu 
stāvēšanu 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 
ielu, kas konkrētajā situācijā ir Upes 

iela, no kuras ir organizēta 
piebraukšana pie ēkas, turklāt pie 
ēkas nav iespējams piekļūt no 

Krišjāņa Valdemāra ielas. Līdz ar to 
ēkai ir maināma adrese no Krišjāņa 
Valdemāra iela 120 uz adresi Upes 

iela 2A. 
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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumu par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

interneta abonēšanu u.c.). 
Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņas informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 
adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 

no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
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ierobežojošas ceļa 
zīmes ar norādi 

"Tikai ar Krišjāņa 
Valdemāra 120 

atļaujām". Zīmju 
nomaiņas 

izmaksas veido 
apmēram EUR 
1500. Bez tam 
nav institūcijas, 
kas uzņemtos 

zīmju nomaiņu. 
Ēkā reģistrētas 

juridiskās adreses 
29 uzņēmumiem 
(skat. Lursoft.lv). 

Šo personu 
juridisko personu 

adrešu maiņa 
saistīta ar 

ievērojamām 
izmaksām 

(pārreģistrācija 
komercreģistrā, 

izmaiņas interneta 
mājas lapās, 

veidlapu maiņas, 
vēstules 

sadarbības 
partnerim utml.). 
Šobrīd glābšanas 
dienesti un dažādi 

servisi 
(taksometri, 

piegādes 
kompānijas) 

izmanto GPS, 
tādēļ ar ēkas 

atrašanu pēc tās 
adreses nav 
problēmas. 

Sarežģītāk pēc 
adreses ir 

atrodamas tās 
ēkas 

iekšpagalmos, 
kuros ir daudzi 

korpusi. 

nodota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

lemumu_NEW.p df ). 
Būvvalde paskaidro, ka pasta 
sūtījumu piegāde tiek veikta 

ievērojot sekojošas tiesību normas: 
Pasta likuma 1. panta 20. punkts 

nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. 

Sūtījuma izmērs un svars 
nepārsniedz šajā likumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Pasta noteikumu 
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

noteikts, ka adresi uz iekšzemes 
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 

norāda, ka pastnieki apvidū 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem, kaimiņiem u.c. 
Tāpat respondentu norādītie 

argumenti par to, ka adrese ir jau 
ilgstošu laiku un nepieciešams mainīt 

ceļa zīmi, nevar kalpot par 
pamatojumu adresi nemainīt, jo to 

neparedz normatīvie akti. 
Būvvalde jautājumu par ceļa zīmes 

nomaiņu aicina risināt ar ēkas 
apsaimniekotāju. 

Savukārt, attiecībā par navigāciju 
Būvvalde paskaidro, ka kartogrāfijas 

un navigācijas pakalpojumu 
nodrošinātāji ir atbildīgi par savu 
produktu kvalitāti un atbilstību 

aktuālajai situācijai. Informāciju 
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saviem produktiem un 
pakalpojumiem tie iegūst no 

dažādiem avotiem – gan no iestādēm 
un informācijas sistēmām, gan veicot 

kartogrāfisko datu iegūšanu no 
situācijas apvidū vai izmantojot 
tālizpētes tehnoloģijas. Aktuālie 

teksta dati par adresēm ir bez maksas 
pieejami Valsts zemes dienesta datu 

publicēšanas portāla 
www.kadastrs.lv sadaļā „Valsts 
adrešu reģistrs”. Rīgas pilsētas 

oficiālā kartogrāfiskā informācija par 
ielām un arī adresēm ir pieejama 
Rīgas ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmā, kur informācija tiek 
nepārtraukti aktualizēta atbilstoši 

jaunākajiem pašvaldības lēmumiem. 
Ar vispārīgajiem administratīvajiem 
aktiem veiktās adresācijas izmaiņas 

tiks publicētas oficiālajā Rīgas 
pilsētas būvvaldes mājas lapā arī 
automatizētai apstrādei piemērotā 

formātā. 
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. 

1273 

0100 111 4027 
001 

Kalngales 
iela 3 

 
Respondenti 

adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Adresācijas maiņa 
radīs papildus 

izmaksas un laika 
patēriņu, kārtojot 
dokumentus. Nav 

zināms 
adresācijas 

maiņas 
pamatojums. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Sarmas iela, no kuras ir organizēta 

piebraukšana pie ēkas. 
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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

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

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

lemumu_NEW.p df ). 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1281 

0100 092 0626 
004 

Kaivas iela 
50 k-5 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka būs 

jāmaina 
dokumenti un 

jāpārslēdz līgumi. 
Viens no 

respondentiem 
norāda, ka 

dzīvojamā māja 
Kaivas ielā 50 k-5 
celta kā vienots 
dzīvojamo māju 
komplekss (5 
mājas kopā) ar 
kopīgu adresi 
Kaivas ielā, 

sadalot mājas pa 
korpusiem. Līdz 
ar to pašvaldībai 

būtu jādomā 
kompleksi, vai 
šāda adreses 

maiņa tikai vienai 
mājai ir lietderīga 
un nav sabiedrību 

maldinoša. 
Respondenta 

tiesības ir dzīvot 
sakārtotā vidē un 
no pašvaldības 

puses pārdomātā 
teritoriālajā 

plānošanā. Uz 
doto brīdi 

piešķiramā adrese 
- Ēvalda Valtera 

iela - nav 
izbūvēta, nav 

izveidoti 
pievedceļi, nav 

asfaltēta, apkārtne 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Ēvalda Valtera iela. 

Tāpat respondenta norādītais 
arguments par to, ka ēkas veido 

kompleksu, nevar kalpot par 
pamatojumu adresi nemainīt, jo to 

neparedz normatīvie akti. 
Adresācijas sistēma ir nozīmīgs 

pilsētvidi raksturojošs nosacījumu 
kopums, kura ieviešana nodrošina 
katras ēkas identificēšanu. Atsauce 
par ēku kompleksu nevar ietekmēt 
adreses veidošanu, jo orientēšanās 

mērķis ir viennozīmīga ēkas 
identificēšana. Orientēšanās 

kompleksos pilsētvidē nav definēta 
normatīvajos aktos un tās 

nodrošināšana ir brīvi iespējama. 
Ēvalda Valtera ielas posms ir 

labiekārtots, izbūvēts un nodrošina 
tiešu piekļuvi pie ēkas. Norādītie 
apstākļi par teritorijas kvalitāti ir 

nepatiesi un nevar ietekmēt adreses 
maiņu, jo mainot adresi tieši tiek 
sasniegts likumdevēja noteiktais 

mērķis par ēkas adreses sasaisti ar 
tuvāko ielu, no kuras pie tās var 

piekļūt. 
Teritorijas izmantošana un apbūve 
Rīgas pilsētā ir iespējama atbilstoši 
Rīgas pilsētas teritorijas apbūves 

noteikumu prasībām, kas konkrētajā 
gadījumā ir izpildīts un apbūve ir 

veikta atbilstoši teritorijas plānošanas 
mērķiem un izteiktais arguments par 
teritorijas plānošanu ir bezjēdzīgs un 
nevar ietekmēt adreses veidošanu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1282 
1283 
1284 
1285 

1286 



144 

piegružota un 
nekopta. Neredz 
pamatojumu, lai 
vienai mājai no 
piecām mājām 
tiktu mainīta 

adrese. 

 

1287 

0100 111 2126 
001, 0100 111 

2126 
Kāvu iela 6 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka adrese 

ir loģiska, 
pamatota un 

secīga: tā 
izveidojas kā 

atzars no galvenās  
Kāvu ielas, tā 

seko Kāvu ielai 4. 
Tā ir viegli 
atrodama. 

Staru ielā atrodas 
dažas ēkas, 
atsevišķos 

kvartālos, bez 
jebkādas loģiskas 
numerācijas. Nav 
saprotams, kur 

Staru iela sākas, 
kur turpinās 

(Staru iela 18 
atrodas pretim 
Kāvu ielai 6, 

savukārt Staru 
iela 22 ir viena no 
divstāvu dzīvokļu 
ēkām blakus 

kvartālā blakus 
Sniega ielas un 

Kāvu ielas ēkām). 
Kāvu ielas adrešu 
"optimizācija" jau 
notika 2015. gada 

beigās, kā 
rezultātā Kāvu 
iela 1 k-2 tika 
pārdēvēta par 

Staru 22. 
Respondents 
vairakkārt ir 
saskāries ar 

situācijām, ka 
piegādātāji nespēj 

atrast Staru 22, 
kurā atrodas 

neliels pārtikas 
veikals, jo šī ēka 

atrodas starp 
Kāvu ielas un 
Sniega ielas 
ēkām, kam nav 
nekāda loģiska 
izskaidrojuma. 

Līdzko Kāvu iela 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir Staru 
iela. 

Būvvalde norāda, ka esošā adrese 
nav loģiska un secīga, proti, ēka 

atrodas Staru ielā, pie tās iespējams 
piekļūt tikai no Staru ielas, turklāt 
respondenta norādītais “Kāvu ielas 
atzars” ir Staru iela. Staru ielu veido 

divi posmi – no Sniega ielas līdz 
Kāvu ielai un no Kāvu ielas līdz 

zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 0100 111 0075. 

Vēsturiski Staru iela sākās no Skuju 
ielas, taču laika gaitā mainoties 

apbūvei Staru ielas sākumposms no 
Skuju ielas līdz Martas Rinkas ielai 

ir izzudis. 
Staru ielas labajā pusē ir sekojoši 
numuri 16A, 18, 22, 24, 26, bet 

kreisajā pusē pēc adresācijas maiņas 
būs sekojoši numuri – 15, 21 

rezervējot numurus iesējamajai 
apbūvei nākotnē. 

Būvvalde norāda, ka apvidū cilvēki 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem, kaimiņiem u.c. 

Attiecībā uz respondentu norādīto, ka 
nav izprotams, kāpēc adresācijas 

maiņa skar tikai ēku ar adresi Kāvu 
iela 6 nevis arī ēkas ar adresēm Kāvu 

iela 4, Kāvu iela 10, Būvvalde 
paskaidro, ka ēka ar adresi Kāvu iela 
4 atrodas Kāvu ielas un Staru ielas 
krustojumā un zemes vienība uz 

kuras atrodas attiecīgā ēka, robežojas 
ar abām minētajām ielām. Savukārt, 
tuvākā iela, lai piekļūtu pie ēkas ar 

adresi Kāvu iela 10 ir Kāvu iela, līdz 
ar to arī šī adrese atbilst Adresācijas 

noteikumu prasībām. 
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 
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6 tiks pārdēvēta 
par Staru 15 - tā 

atradīsies 
atsevišķi starp 

Kāvu un Martas 
Rinkas ielām. 

2015. gadā tika 
"sakārtota" adrese 
garāžai Kāvu ielā 
10, to pārdēvējot 
par Kāvu 12A, 

kas ir saprotams, 
jo tā atrodas tieši 
tādā pašā attiecībā 

pret galveno 
piebraucamo ielu 
- Kāvu ielu - kā 

Kāvu iela 6, proti, 
tā ir atzars 
galvenajai 

piebraucamajai 
ielai. 

Bez Kāvu ielas 6, 
attiecībā pret 

galveno 
piebraucamo ielu 
- Kāvu ielu - ir 
tādas ēkas, kā 
Kāvu iela 4 un 
Kāvu iela 10. Ir 
skaidrs, kādēļ šo 
māju adreses ir 
tādas, kādas ir, 

taču absolūti nav 
izprotams, kādēļ 

adreses 
"sakārtošana" skar 
tikai Kāvu ielu 6. 

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 piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

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 
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Plānotā jaunā 
adrese Staru iela 

15 būs grūtāk 
atrodama, jo 

būvniecības gaitā 
Staru iela ir 
degradēta, 

sadalīta divās 
daļās un 

patreizējā namu 
numerācija Staru 

ielā ir pilnīgi 
haotiska. Staru 

iela drīzāk 
izskatās pēc 
iebrauktuves 
iekšpagalmos 

nevis pēc ielas. 
Radīsies 

nevajadzīgi 
finansiālie 

izdevumi un laika 
patēriņš 

dokumentu 
nomaiņai. 
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Varētu būt iespēja 
nesaņemt pasta un 
citus sūtījumus. 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

araksts_iestadem_par_lemumu_NE
W.pdf ). 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 
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Kāvu ielu 6 pēc 
adresācijas 

maiņas par Staru 
ielu 15, radīs 

grūtības vispār to 
atrast, jo Staru 

ielā atrodas dažas 
ēkas, dažādos 

kvartālos un kuru 
numerācija 

neatbilst nekādai 
loģikai. Kāvu iela 

6 ir atzars 
galvenajai 

piebraucamajai - 
Kāvu ielai un tā 
atrodas blakus 
Kāvu ielai 4, 

kurai nav 
paredzēta 

adresācijas maiņa.      
Radīs pilnīgi 
nevajadzīgus 
finansiālus 
izdevumus. 

1291 

0100 025 0181 
003, 0100 025 
0181 002, 0100 
025 0181 001 

Krišjāņa 
Valdemāra 

iela 151 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka būs 

jāveic dokumentu 
maiņu, kas prasīs 
papildus laiku un 
finanšu līdzekļus. 

Norāda, ka 
galvenā 

pieraukšana pie 
ēkas tiek 

organizēta caur 
regulējamu 
Krišjāņa 

Valdemāra un 
Ierēdņu ielas 
krustojumu. 

Mājas 
infrastruktūra 

vēsturiski 
veidojusies no 

Krišjāņa 
Valdemārā ielas - 

divvirzienu 
piebraucamais 

ceļš ar 
autostāvvietām un 
gājēju ietvi visas 
ēkas garumā. 
Galvenā ieeja 
ēkās no Krišjāņa 
Valdemāra ielas 
puses. No mājas 

Atbilstoši Kadastra informācijas 
sistēmas datiem ir nevis viena ēka, 
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. 

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, 

robežojas ar Zirņu ielu, no kuras ir 
izbūvēta nobrauktuve 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. Līdz ar to ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 025 0181 
003 tiks mainīta adrese uz Zirņu iela 
5, ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 
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1324 otras puses ir 
šaurs vienvirziena 
iekšpagalma ceļš, 

kas praktiski 
paredzēts sadzīves 

atkritumu 
izvešanai. Nama 
7.ieejai nav izejas 

uz Zirņu ielas 
pusi. Adreses 
maiņa radīs 

jucekli 
operatīvajam 
transportam. 

Krišjāņa 
Valdemāra ielas 
151 māja ir viena 

vesela celtne 
nevis 3 ēkas. 

Mājas dalīšana uz 
3 ēkām nav 

pamatota, jo tā ir 
funkcionāli 

saistīta, kā arī tai 
ir kopēja zeme, 

uzkrājumu fonds 
utt. 

Mainot adresi 
mainīsies īpašuma 

vērtība. 
Ēku vieglāk atrast 

no Krišjāņa 
Valdemāra ielas, 
šī iela ir tuvāk 
ēkai nekā Zirņu 

iela. 
Adreses maiņa 

radīs 
nepieciešamību 

pārdeklarēt adresi. 
Tiks apgrūtināta 
korespondences 
un pakalpojumu 

saņemšana. 
Respondenti 

norāda, ka adrese 
ir vēsturiska. 

Jāmaina 
uzņēmuma 

reģistrētā adrese. 
Tiek norādīts, ka 

adrese atbilst 
Adresācijas 
noteikumu 
8.punkta 
prasībām, 
16.punkts 

neparedz vairāku 
adrešu piešķiršanu 

vienai ēkai, 
19.punkts paredz, 
ka adresi piešķir 
no tuvākās ielas, 

025 0181 002 uz adresi Zirņu iela 5 
k-1 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 025 0181 001 tiks mainīta 
adrese uz Zirņu iela 5 k-2. 

Attiecībā uz sniegto informāciju, ka 
tiks apgrūtināts operatīvo dienestu 

darbs Būvvalde paskaidro sekojošo. 
Pēc adrešu maiņas Būvvalde 

informāciju nodod Valsts adrešu 
reģistram, kura datus savukārt darbā 

izmanto operatīvie dienesti, 
piemēram, neatliekamā medicīniskā 

palīdzība. Turklāt loģiska un 
sakārtota adresācija ir 

priekšnoteikums, lai maksimāli 
vienkāršā un ērtā veidā pilsētas 

iedzīvotāji un viesi varētu orientēties 
pilsētvidē, kā arī operatīvajiem 

dienestiem būtu atvieglota objektu 
atrašana apvidū. 

Būvvalde norāda, ka adrešu maiņa 
neietekmē īpašuma tirgus vērtību un 

kadastrālo vērtību, jo fiziski ēka 
nemaina savu atrašanās vietu. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

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 
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izvērtējot 
situāciju, līdz ar 

to adresi nav 
jāmaina. 

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

precizēta ēkā deklarēto personu 
adreses. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm. 

Uzņēmumu reģistrā adreses nomaiņa 
ir jāveic pašiem, taču valsts nodeva – 

ja adrese reģistrā tiek mainīta, 
atsaucoties uz Būvvaldes lēmumu, 

nav jāmaksā. 
Būvvalde norāda, ka respondentu 
norādītais arguments par to, ka 
adrese ir veca nevar kalpot par 

pamatojumu adresi nemainīt, jo to 
neparedz normatīvie akti. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 
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0100 024 0100 
001 

Krišjāņa 
Valdemāra 
iela 143 k-1 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka būs 

jāmaina 
dokumenti, kas 
prasīs laika un 

finanšu patēriņu. 
Norāda, ka 

adreses maiņu 
varēs izmantot 

zemes īpašnieks, 
lai uzceltu 
daudzstāvu 

dzīvojamo ēku 
priekšā. Norāda, 

ka galvenā 
piebraukšana ir 
organizēta no 

Krišjāņa 
Valdemāra ielas. 

Norāda uz 
iespējamām 

problēmām ar 
korespondences 

saņemšanu. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 
ielu, kas konkrētajā situācijā ir Jāņa 

Daliņa iela. Zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 0100 024 0100, 

uz kuras atrodas konkrētā ēka, 
robežojas tikai ar Jāņa Daliņa ielu un 
ir izbūvētas nobrauktuves. Savukārt, 

lai pie ēkas piekļūtu no Krišjāņa 
Valdemāra ielas, nepieciešams 

šķērsot vismaz vienu citai personai 
piederošu zemes vienību. 

Respondenta arguments par to, ka 
adreses maiņu varēs izmantot zemes 
īpašnieks, lai uzceltu daudzstāvu 
dzīvojamo ēku ir noraidāms kā 
nepamatots, jo adreses maiņa 

neietekmē un nav saistīta 
būvniecības iecerēm. 

Attiecībā par iesniedzēju sniegto 
informāciju, ka adreses maiņas 

gadījumā būs problēmas ar 
korespondenci, Būvvalde paskaidro 
sekojošo. Privātajā sarakstē personai 
ir pienākums paziņot savu aktuālo 

adresi. Būvvalde norāda, ka sūtījumu 
piegāde tiek veikta ievērojot 

sekojošas tiesību normas - Pasta 
likuma 1. panta 20. punkts, kas 

nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. 

Ministru kabineta 27.03.2010. 
noteikumi Nr.392 „Noteikumi par 
kārtību, kādā adresāta un sūtītāja 

adrese norādāma uz pasta sūtījuma” 
2.2.apakšpunkts nosaka, ka adresāta 

un sūtītāja adrese šo noteikumu 
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izpratnē ir pasta sūtījuma adrese, kas 
ietver adresāta un sūtītāja adresi, kas 

saskaņā ar adresācijas sistēmas 
noteikumiem identificē adresāta un 

sūtītāja atrašanās vietu un šo 
noteikumu 13. punktā ir noteikts, ka 
adresi uz iekšzemes pasta sūtījuma 

raksta saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem, ievērojot 

adreses elementu rakstības atbilstību 
Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai 

adresei. Būvvalde norāda, ka 
pastnieki un citas personas  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, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 
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0100 025 2007 
001 

Krišjāņa 
Valdemāra 
iela 147 k-2 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka adresē 

darbojas 
uzņēmums, kuram 

adreses maiņa 
radīs finansiālos 

zaudējumus. 
Iesniegumā 

respondenti lūdz 
apstiprināt, ka 
esošā adrese 

netiks mainīta, ja 
ar ēkas Krišjāņa 
Valdemāra ielā 

147 k-2 
īpašniekiem būs 

savstarpēja 
vienošanās par 
piebrauktuvi no 

Krišjāņa 
Valdemāra ielas. 

Būvvalde norāda, ka tiesiski 
pamatota piekļuve pie ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 0100 025 2007 
001 ir nodrošināta vienīgi no Zirņu 
ielas, jo zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 0100 025 2007, uz 

kuras atrodas ēka, robežojas tieši ar 
Zirņu ielu. 

Pie Ēkas iespējams piebraukt arī no 
Krišjāņa Valdemāra ielas, šķērsojot 
citām personām piederošo zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 

0100 025 2006. Lai saglabātu ēkai 
adreses piesaisti tieši no Krišjāņa 

Valdemāra ielas, līdz 18.12.2017. ir 
jāiesniedz līgums par servitūta 

tiesību nodibināšanu uz braucamo 
ceļu par labu ēkas īpašniekiem, kas 

noslēgts ar zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 0100 025 2006 
īpašniekiem, kuru zemes vienību ir 
jāšķērso, lai piekļūtu pie ēkas no 

Krišjāņa Valdemāra ielas. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir ņemts vērā. 
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Nav norādīts 

Krišjāņa 
Valdemāra 
ielas 143 k-
5, Krišjāņa 
Valdemāra 
ielas 145 k-
2, Krišjāņa 
Valdemāra 
ielas 145 k-
3, Krišjāņa 
Valdemāra 

ielas 145 k-5 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

adreses maiņa 
ietekmēs 

nekustamā 
īpašuma tirgus 
vērtību, kā arī 

korespondences 
saņemšanu. 

Būvvalde norāda, ka adrešu maiņa 
neietekmē īpašuma tirgus vērtību un 

kadastrālo vērtību, jo fiziski ēka 
nemaina savu atrašanās vietu. 

Attiecībā par iesniedzēju sniegto 
informāciju, ka adreses maiņas 

gadījumā būs problēmas ar 
korespondenci, Būvvalde paskaidro 
sekojošo. Privātajā sarakstē personai 
ir pienākums paziņot savu aktuālo 

adresi. Būvvalde norāda, ka sūtījumu 
piegāde tiek veikta ievērojot 

sekojošas tiesību normas - Pasta 
likuma 1. panta 20. punkts, kas 

nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. 

1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 

1360 
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Ministru kabineta 27.03.2010. 
noteikumi Nr.392 „Noteikumi par 
kārtību, kādā adresāta un sūtītāja 

adrese norādāma uz pasta sūtījuma” 
2.2.apakšpunkts nosaka, 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 un šo 
noteikumu 13. punktā ir noteikts, ka 
adresi uz iekšzemes pasta sūtījuma 

raksta saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem, ievērojot 

adreses elementu rakstības atbilstību 
Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai 

adresei. Būvvalde norāda, ka 
pastnieki un citas personas  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, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1361 

0100 024 0357 
001 

Krišjāņa 
Valdemāra 
iela 143 k-4 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka būs 

naudas izdevumi 
un dokumentu 
sakārtošana. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 
ielu, kas konkrētajā situācijā ir Jāņa 

Daliņa iela. Zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 0100 024 0357, 

uz kuras atrodas konkrētā ēka, 
robežojas tikai ar Jāņa Daliņa ielu un 
ir izbūvētas nobrauktuves. Savukārt, 

lai pie ēkas piekļūtu no Krišjāņa 
Valdemāra ielas, nepieciešams 

šķērsot vismaz divas citām personām 
piederošas zemes vienības. 

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 

1362 
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dokumenti, kuros ir fiksēta cita 
adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 

to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

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 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1363 

0100 024 0351 
001 

Krišjāņa 
Valdemāra 
iela 145 k-5 

 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka būs 

papildus izdevumi 
dokumentu 

nomaiņai un laika 
patēriņš 

informējot 
iestādes un citas 

personas. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Vesetas iela. 

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. 

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 

1364 
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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 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1365 

0100 024 2080 
001 

Krišjāņa 
Valdemāra 
iela 145 k-2 

Respondents 
adresācijas maiņu 

atbalsta. 

Ēkas galvenā  fasāde ir orientēta uz 
Zirņu ielu un arī tuvākā piekļuve pie 
ēkas ar autotransportu ir organizēta 
no Zirņu ielas. Līdz ar to atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 19. punktam 
ēkai ir maināma adrese no Krišjāņa 

Valdemāra iela 145 k-2 uz Zirņu iela 
8. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir ņemts vērā. 

1366 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka laika 
gaitā adrese ir 

lietota gan 
privātajai, gan 

lietišķajai 
sarakstei. Adreses 
maiņa prasīs laika 

un finanšu 
resursus, lai par 
adreses maiņu 
informētu citas 

iestādes. 

Ēkas galvenā  fasāde ir orientēta uz 
Zirņu ielu un arī tuvākā piekļuve pie 
ēkas ar autotransportu ir organizēta 
no Zirņu ielas. Līdz ar to atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 19. punktam 
ēkai ir maināma adrese no Krišjāņa 

Valdemāra iela 145 k-2 uz Zirņu iela 
8. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 
laikā ir iespējamas grūtības vai 

neērtības, kas varētu būt saistīts ar 
adreses maiņu, taču atbilstoši 

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

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

taisītie izdevumi. 
Privātajā sarakstē personai ir 

pienākums paziņot savu aktuālo 
adresi. Būvvalde norāda, ka sūtījumu 

piegāde tiek veikta ievērojot 
sekojošas tiesību normas - Pasta 
likuma 1. panta 20. punkts, kas 

nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. 

Ministru kabineta 27.03.2010. 
noteikumi Nr.392 „Noteikumi par 
kārtību, kādā adresāta un sūtītāja 

adrese norādāma uz pasta sūtījuma” 
2.2.apakšpunkts nosaka, 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 un šo 
noteikumu 13. punktā ir noteikts, ka 
adresi uz iekšzemes pasta sūtījuma 

raksta saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem, ievērojot 
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adreses elementu rakstības atbilstību 
Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai 

adresei. Būvvalde norāda, ka 
pastnieki un citas personas  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, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1367 

0100 024 0352 
001 

Krišjāņa 
Valdemāra 
iela 145 k-4 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka ēkas 
ar numuriem 143 

un 145 ar 
korpusiem ir 

izkārtotas loģiski 
(viena aiz otras) 

un ir viegli 
atrodamas. Pēc 
adreses maiņas 
ēkas atradīsies uz 

trīs ielām, kas 
radīs sajukumu 

gan iedzīvotājiem, 
gan ciemiņiem. 

Krišjāņa 
Valdemāra iela 

145 k-4 un 
Krišjāņa 

Valdemāra iela 
145 k-3 mājas 

atrodas aiz 
stāvvietas 

(stāvvieta atrodas 
uz Zirņu ielas) un 
no Zirņu ielas uz 

šīm mājām nav ne 
celiņu, ne auto 
iebrauktuves. 
Norāda, ka 

piebraukšana ir 
iespējama no 

Krišjāņa 
Valdemāra ielas, 
Vesetas ielas un 

Jāņa Daliņa ielas. 
Pēc adreses 

maiņas būs jāveic 
dokumentu 

maiņa, problēmas 
ar deklarēto 

adresi. 
Nav saprotams 

adresācijas 
maiņas 

pamatojums. 

Būvvalde norāda, ka adresācija ir 
sarežģīta, jo kvartālā, ko ieskauj 
četras ielas un lielākā daļa ēku 

izvietojas gar visām četrām ielām, 
adreses ir ar piesaisti Krišjāņa 

Valdemāra ielai, nevis tuvākajai ielai 
kā to paredz Adresācijas noteikumu 

19.punkts. 
Atbilstoši pilsētas teritorijas 

plānojumam piekļuve pie ēkas ir 
iespējama no Zirņu ielas, Jāņa Daliņa 

ielas, Vesetas ielas un Krišjāņa 
Valdemāra ielas. Respondenta 
norādītās piekļuves, kas tiek 

izmantotas šajā gadījumā, nevar 
ietekmēt adreses veidošanas 

principus, jo zemes vienības tieši 
robežojas ar Zirņu ielas sarkanajām 

līnijām un atbilstoši adresācijas 
sistēmas mērķiem, adreses, kas tiek 
veidotas no tuvākās ielas, nodrošina 
viennozīmīgu iespēju gan atrast, gan 

identificēt adresācijas objektu. 
Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas 

laikā ir iespējamas grūtības vai 
neērtības, kas varētu būt saistīts ar 

adreses maiņu, taču atbilstoši 
Civillikuma 863. panta prasībām 

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

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

taisītie izdevumi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam, 

tāpat arī uzņēmumam, kas darbojas 
nekustamajā īpašumā, kuram ir 

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

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

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 
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adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņu informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 
adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 

no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek 

nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

precizēta ēkā deklarēto personu 
adreses. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 

1370 
0100 024 2019 

001 

Krišjāņa 
Valdemāra 
iela 153 k-2 

Respondents 
adresācijas maiņu 
neatbalsta, jo tiks 
mainīta deklarētā 

dzīvesvietas 
adrese, kas 
nozīmē, ka 

jebkurā iestādē, 
arī darba līgumā, 
u.c. informācijas 
avotu vietās būs 
jāmaina dati par 

deklarēto 
dzīvesvietu. 

Šis fakts sagādās 
liekas neērtības 
un tērēs laiku. 

Adreses maiņas 
gadījumā par to 
būs jāinformē arī 
Zemesgrāmata un 
jānoformē jauna 
Zemesgrāmatas 
apliecība, kas 
atkal aizņems 
laiku un radīs 
izdevumus. 

Šobrīd adreses 
maiņai neredz 

nekādu 
argumentētu 
pamatojumu. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Vesetas iela. 

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

šajos noteikumos minētajām 
prasībām, dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un 
dokumentu maiņa nav jāveic, 

izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. Tādējādi šajā 
gadījumā, ja līdz šim tika izdoti 
dokumenti, kuros ir fiksēta cita 

adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un 
to maiņa veicama tikai tad, ja to 
vēlas pats dokumenta turētājs. 

Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņu informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 
adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 

no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek 

nodota Kadastra informācijas 
sistēmai un Valsts vienotajai 

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

precizēta ēkā deklarēto personu 
adreses. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondenta viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 
1371 0100 024 0355 Krišjāņa Respondents Adresācijas noteikumu 19.punkts 
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001 Valdemāra 
iela 143 k-5 

adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Norāda, ka būs 
jāveic izmaiņas 
Zemesgrāmatā, 

banku noslēgtajos 
līgumos, kas 

prasīs finansiālos 
izdevumus un 
laika patēriņus. 
Adreses maiņa 

var negatīvi 
ietekmēt īpašuma 

tirgus vērtību. 
Norāda, ka 

informācijas 
paziņošanas veids 

par publisko 
apspriešanu ir 
nepieņemams. 

nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Vesetas iela, turklāt ēkas fasāde ir 

vērsta uz Vesetas ielu, kā arī 
piebraukšana ir organizēta no 

Vesetas iela. 
Būvvalde norāda, ka adrešu maiņa 

neietekmē īpašuma tirgus vērtību un 
kadastrālo vērtību, jo fiziski ēka 
nemaina savu atrašanās vietu. 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumu par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

interneta abonēšanu u.c.). 
Būvvalde norāda, ka par adrešu 
maiņas informē Valsts zemes 

dienestu, kas aktualizē datus Valsts 
adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 

no Valsts adrešu reģistra par 
aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm. 

Personas norādītie apsvērumi par 
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informācijas paziņošanas veidu 
neattiecās uz adreses veidošanas 
kārtību. Būvvalde 13.10.2017. 
lēmumu Nr.BV-17-146-ls “Par 
publiskās apspriešanas rīkošanu 
adresācijas optimizēšanai Rīgas 
pilsētas mikrorajonu apbūves 

teritorijās” ir publicējusi Latvijas 
oficiālajā laikrakstā Latvijas 
vēstnesis. Personas norādītais 

arguments par dažādām 
pastāvošajām varbūtībām ir 
nebūtisks un ir noraidāms kā 

nepamatots, jo jau fakts, ka persona 
ir sniegusi viedokli Būvvaldei norāda 

par informācijas pieejamību. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1372 

0100 064 2034 
001 

Kandavas 
iela 8 k-9 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka 

adreses maiņa ir 
pilnīgi neloģiska, 
jo ēka visu laiku 
atradusies vienā 

vietā, līdzās citām 
tāda tipa ēkām, 

kas visas atrodas 
Kandavas ielā ar 

dažādiem korpusa 
numuriem. 

Visi normāli māk 
atrast šo māju, 

vienkārši 
piebraucot no 
Kandavas ielas 

puses, kur atrodas 
Āgenskalna 
sākumskola. 

Būs nepieciešama 
dokumentu 

maiņa. 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Rododendru iela, turklāt zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 
064 2034, uz kuras atrodas ēka, 

robežojas tikai ar Rododendru ielu. 
Lai piekļūtu pie ēkas no Kandavas 
ielas nepieciešams šķērsot vismaz 
divas citām personām piederošas 

zemes vienības. 
Būvvalde norāda, ka kvartālā starp 
Kandavas ielu, Rododendru ielu, 
Dzirciema ielu un Tapešu ielu ir 
problemātiska adresācija, jo liela 

daļa īpašumu ir izveidoti bez tiešas 
piekļuves pie kādas no ielām. 

Savukārt, šajā gadījumā adreses 
maiņa uzlabos orientēšanos, jo ēka 

būs viegli ieraugāma no Rododendru 
ielas. 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

1373 
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maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis ir noraidāms 

kā nepamatots. 
1374 

0100 064 2081 
001 

Kandavas 
iela 8 k-6 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka mājas 

numuri ir 
pietiekami 

loģiski, kā arī  
izmantojot 

navigāciju atrast 
adreses ir 

pietiekami viegli. 
Norāda, ka 

galvenā 
piebraukšana ir 
organizēta no 

Kandavas ielas, 
kur ir platāks ceļš, 
paredzēts kravas 
un lielgabarīta 

mašīnām. 
Esošā adrese 

atbilst Adresācijas 
noteikumiem. 

Mājas fasāde un 
kāpņu telpas 

ieejas orientētas 
uz Kandavas ielas 

turpinājumu, 
kamēr uz 

Rododendru ielu 
ir vērsts tikai ēkas 
gals. Ēka fiziski 

atrodas Kandavas 
ielas kvartālā un 

pēc adreses 
maiņas tiks 
“izrauta” no 

vienotas apkārtējo 
māju adresācijas. 

No četrām 
paralēli stāvošām 
ēkām tikai trim 
ēkām tiek mainīta 

adrese. Jaunā 

Adresācijas noteikumu 19.punkts 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir 
Rododendru iela. Lai piekļūtu pie 

ēkas no Kandavas ielas, 
nepieciešams šķērsot vismaz divas 
citām personām piederošas zemes 

vienības. 
Būvvalde norāda, ka kvartālā starp 
Kandavas ielu, Rododendru ielu, 
Dzirciema ielu un Tapešu ielu ir 
problemātiska adresācija, jo liela 

daļa īpašumu ir izveidoti bez tiešas 
piekļuves pie kādas no ielām. 

Savukārt, šajā gadījumā adreses 
maiņa uzlabos orientēšanos, jo ēka 
būs viegli redzama no Rododendru 

ielas. 
Būvvalde norāda, ka respondenta 

norādītais “Kandavas ielas 
turpinājums” ir iekšpagalma 

piebraucamais ceļš, kas atrodas uz 
citām personām piederošas zemes. 
Būvvalde norāda, ka ēkai ar adresi 

Kandavas iela 8 k-8 adrese nav 
paredzēts mainīt, jo zemes vienība, 
uz kuras atrodas ēka, robežojas ar 

Kandavas ielu. 
Būvvalde norāda, ka Rododendru 

ielas pāra pusē būs sekojošas adreses 
6, 8, 10, 12, 14, 18, rezervējot 

numurus iespējamiem adresācijas 
objektiem un nepāra adreses – 1, 3, 

5, 7. 
Būvvalde paskaidro ielas nosaukums 
Rododendru iela atbilst Adresācijas 
noteikumu 8.3.apakšpunktam, kas 

nosaka, ka adresācijas objekta 
nosaukumu veido atbilstoši Valsts 

valodas likumā noteiktajām prasībām 
un normatīvajiem aktiem vietvārdu 

informācijas jomā. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 
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adrese apgrūtinās 
ēkas atrašanu, jo 
blakus ir ēkas ar 

adresēm 
Rododendru iela 3 

un 5, tātad 
Rododendru ielas 

14 atrašana 
pretējā ielas pusē 
ir neloģisks un 

mulsinošs 
risinājums. Jaunā 
adrese būs garāka, 
grūtāk izrunājama 

un nepatīkami 
skanoša, 

neatbildīs latviešu 
valodas fonētikai, 

jo izveidota no 
svešvalodas 

vārda. 
Rododendru iela 

pastāv īsāku 
posmu nekā 

Kandavas iela. 
Būs jāpārslēdz 

līgumi ar 
pakalpojumu 

sniedzējiem ar 
sliktākiem 

nosacījumiem, 
adreses maiņa 
nedos nekādus 

uzlabojumus ēkas 
atrašanai, būs 

jāpaziņo bankām, 
darba devējam utt. 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1377 

0100 012 0014 
003 

Eksporta iela 
17 

Respondenti 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 
Norāda, ka būs 
nepieciešams 

laiks un naudas 
resursi, lai visus 
informētu par 

adreses maiņu un 
sakārtotu 

dokumentus. 
Norādīts, ka ēkai 
piekļūst no Mastu 

ielas un tuvākā 
iela ir Eksporta 
iela, nevis Vēžu 

iela. 
Eksporta ielas 
nosaukums ir 

labskanīgāks par 
Vēžu ielu. 

Numerācijas 
maiņa pasliktinās 

orientāciju 
pilsētvidē, jo 
neloģiski ka 3 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
17.1.apakšpunktam ielās ēkām 

numurus piešķir no ielas sākuma 
augošā secībā virzienā no apdzīvotās 
vietas centra uz nomali ielas kreisajā 
pusē piešķir nepāra numurus, labajā 
pusē – pāra numurus. Ēka atrodas 

ielas pāra numuru pusē, bet tās 
adresē ir nepāra numurs 17, līdz ar to 

adrese ir jāmaina. Savukārt, 
Adresācijas noteikumu 19.punkts 

nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu, kas konkrētajā situācijā ir Vēžu 
iela, tā atrodas apmēram 30 m 

attālumā, savukārt Eksporta iela 
atrodas apmēram 80 m attālumā. 
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 
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1400 paralēli esošām ar 
adresēm Eksporta 

15; 16 un 17 
plānotas adreses 

Mastu 2, Eksporta 
16 un Vēžu 9. 

Adreses maiņas 
procesā pastāv 

iespēja nesaņemt 
vēstules un citu 

informāciju. 
Respondenti 
norāda, ka 
piebrauc no 
Mastu ielas, 

Eksporta ielas. 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

lemumu_NEW.p df ). 
Datus no Valsts adrešu reģistra savā 
darbā izmanto operatīvie dienesti un 

valsts iestādes. 
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 
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adresāta un sūtītāja adrese šo 
noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

noteikts, ka adresi uz iekšzemes 
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 

norāda, ka pastnieki apvidū 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem, kaimiņiem u.c. 

Būvvalde norāda, ka komersantiem  
ir par adreses maiņu jāinformē 
Uzņēmumu reģistrs, iesniedzot 

iesniegumu (adreses maiņa 
Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas, ja 

pašvaldība par adreses maiņu ir 
pieņēmusi lēmumu). 

Ielas nosaukums ir īss un saistīts ar 
ūdens iemītnieku tematiku upes 

tuvuma dēļ. Rīgā šī ielas pastāv jau 
no 1887.gadā. Par ielas nosaukuma 

pārdēvēšanu respondents var vērsties 
ar iesniegumu Rīgas domē. 

Būvvalde paskaidro, ka  respondenta 
norādītais arguments par to, ka 
adrese ir sena nevar kalpot par 

pamatojumu adresi nemainīt, jo to 
neparedz normatīvie akti. 

Būvvalde paskaidro, ka pēc 
noteiktiem principiem sakārtotas 

adreses atvieglo orientēšanās spēju 
pilsētas vidē. Līdz ar to adresēm ir 

tiešs sakars ar pilsētas vides 
sakārtošanu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 
respondentu viedoklis noraidāms kā 

nepamatots. 

1409 
Respondents 

adresācijas maiņu 
atbalsta. 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
17.1.apakšpunktam ielās ēkām 

numurus piešķir no ielas sākuma 
augošā secībā virzienā no apdzīvotās 
vietas centra uz nomali ielas kreisajā 
pusē piešķir nepāra numurus, labajā 
pusē – pāra numurus. Ēka atrodas 

ielas pāra numuru pusē, bet tās 
adresē ir nepāra numurs 17, līdz ar to 

adrese ir jāmaina. Savukārt, 
Adresācijas noteikumu 19.punkts 

nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 
1410 01000250056001 Lāču iela 3 Respondenti Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
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1411 adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Dokumentu maiņa 
būs jātērē laiks un 
finanšu līdzekļi. 
Norāda, ka būs 
jāgroza līgumi, 
kam jātērē laiks 
un nauda, kā arī 

jātērē līdzekļi par 
adreses plāksnītes 

maiņu, var tikt 
nesaņemti pasta 

sūtījumi. 
Nepatīk ielas 
nosaukums. 

Viens no 
respondentiem 

norāda, ka nevēlas 
13 numuru, jo 

māņticīgie 
ārzemju kolēģi 

negribēs 
ciemoties mājā ar 
šādu numuru, kā 
arī numura dēļ 
samazināsies 
īpašuma vērtība. 

Viens no 
respondentiem 
uzskata, ka nav 
sniegts pamatots 
izskaidrojums 

adresācijas maiņai 
un nav norādīts 

labums kādu no tā 
gūs iedzīvotāji. 
Ēka atrodas ar 
skatu uz Lāču 

ielu, pret Ieroču 
ielu, ēkai iziet 
tikai tās gals. 
Respondents 

nebūtu iegādājies 
īpašumu, ja tas 

atrastos uz Ieroču 
ielas, jo 

nosaukums 
saistīts ar 

negācijām, kara 
darbību. 

Vēsturiski ēka ir 
pieguļoša Lāču 

ielai un tas, ka tai 
priekšā ir 

uzbūvēta cita ēka 
respondenta 
ieskatā nav 

iemesls 
adresācijas 

maiņai. 
Viens no 

respondentiem 

19.punktam pilsētu teritoriju daļās, 
kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, 
ņemot vērā tuvāko ielu, ko nosaka, 

izvērtējot konkrēto situāciju. 
Konkrētajā situācijā ēkai tuvākā iela 

ir Ieroču iela. 
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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

lemumu_NEW.p df ). 
Datus no Valsts adrešu reģistra savā 
darbā izmanto operatīvie dienesti un 

valsts iestādes. 
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adresācijas maiņu 
neatbalsta, jo 
vēsturiskajā 
centrā būtu 
jāsaglabā 

vēsturiskās 
adreses. Pieeja 
ēkai ir no Lāču 
ielas. Ar ēkas 

adresi nekad nav 
bijuši sarežģījumi. 
Tiks apdraudētas 
tiesības dzīvot 

izvēlētajā adresē, 
jo uzskatīja, ka 

Rīgas vēsturiskajā 
centrā adreses 

nekad 
nemainīsies. 
Adresācijas 

likumā vajadzētu 
iekļaut normas 
par rīcību Rīgas 

vēsturiskajā 
centrā. 

Piebraukšana no 
Ieroču ielas. 

Būvvalde paskaidro, ka pasta 
sūtījumu piegāde tiek veikta 

ievērojot sekojošas tiesību normas: 
Pasta likuma 1. panta 20. punkts 

nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. 

Sūtījuma izmērs un svars 
nepārsniedz šajā likumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Pasta noteikumu 
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

noteikts, ka adresi uz iekšzemes 
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 

norāda, ka pastnieki apvidū 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem, kaimiņiem u.c. 

Būvvalde norāda, ka komersantiem  
ir par adreses maiņu jāinformē 
Uzņēmumu reģistrs, iesniedzot 

iesniegumu (adreses maiņa 
Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas, ja 

pašvaldība par adreses maiņu ir 
pieņēmusi lēmumu). Adreses maiņa 

ir nepieciešama, lai nodrošinātu 
normatīvajos aktos noteikto adrešu 
veidošanas kārtību, kas noteikta, lai 
radītu iespējas ātri un viennozīmīgi 

valsts teritorijā identificēt adresācijas 
objektu apvidū. Adreses maiņa ir 
tiesiski pamatota, un ar adreses 

maiņu faktiski tiks sasniegts tiesisks 
mērķis. Adreses maiņa atbilstoši 

Adresācijas noteikumiem ir 
iespējama vienīgi, izdodot 

administratīvo aktu, līdz ar ko 
administratīvā akta izdošana ir 
vienīgais iespējamais veids, lai 
nodrošinātu adresācijas objekta 
identificēšanu apvidū, ievērojot 
adresācijas sistēmas prasības. 

Administratīvais akts par adreses 
maiņu būtiski neierobežo 

Administratīvā procesa dalībnieku 
tiesības un tiesiskās intereses, jo 

vienīgais tiesiskais pienākums, kas 
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izriet saistībā ar administratīvo aktu 
par adreses maiņu, ir jaunās adreses 

lietošana, kas nav vērtējama kā 
tiesību ierobežojums, bet gan kā 

pienākums, lai nodrošinātu saziņas 
un atrašanas iespējas. Adresācijas 

noteikumiem atbilstošu adrešu 
piešķiršana adresācijas objektiem 
valsts teritorijā nodrošina valsts, 

pašvaldības un sabiedrības būtiskās 
intereses, kas saistītas ar personas 

sasniedzamību, orientēšanos apvidū 
un adresācijas objektu identificēšanu. 

Salīdzinot sabiedrības un valsts 
pārvaldes intereses ar privātpersonai 
uzlikto pienākumu lietot piešķirto 

adresi, ir secināms, ka privātpersonas 
tiesiskās intereses netiek aizskartas 

vai kā savādāk ierobežotas, jo 
persona jau lieto adresi un tai jauns 
tiesisks pienākums netiek noteikts. 
Ievērojot Administratīvā procesa 

likuma 13. pantā noteikto 
samērīguma principu, ir secināms, ka 

labumu, ko sabiedrība un valsts 
pārvalde iegūst ar noteikto 
ierobežojumu, proti, lietot 

administratīvā akta adresātam 
mainīto adresi, kas atbilst pilsētā 
pastāvošajam ielu tīklam, uzliek 

administratīvā akta adresātam ļoti 
nelielu ierobežojumu, taču 

sabiedrības ieguvums ir ievērojami 
lielāks, jo sakārtota adresācija 

nodrošina arī operatīvo dienestu 
efektīvāku darbību, kas var ietekmēt 

ar cilvēku veselību un dzīvību 
saistītus jautājumus. 

Ielas nosaukums ir saistīts ar 
teritorijas kultūrvides vēsturisko 

identitāti, kas atspoguļo nozīmīgu 
informāciju par teritorijas 

izmantošanu. 
Par ielas nosaukuma pārdēvēšanu 

respondents var vērsties ar 
iesniegumu Rīgas domē. 

Būvvalde paskaidro, ka  respondenta 
norādītais arguments par to, ka 
adrese ir sena nevar kalpot par 

pamatojumu adresi nemainīt, jo to 
neparedz normatīvie akti. 

Būvvalde norāda, ka 
Tā kā adrese Ieroču iela 11 šobrīd 

nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā 
un nav piešķirta nevienam 

adresācijas objektam, tad Būvvalde 
ņems vērā 7 respondentu lūgumu 
piešķirt ēkai adresi Ieroču iela 11. 
Ņemot vērā augstāk minēto 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots, bet 7 respondentu 

viedoklis ir ņemts vērā daļēji. 
1432 0100 086 2037 Ropažu iela Respondenti Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
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1433 001, 0100 086 
2037 

30 adresācijas maiņu 
neatbalsta. 
Norāda, ka 

piekļuve ēkai un 
zemesgabalam 

iespējama tikai no 
Ropažu ielas; 
- sabiedriskais 

transports, 
iedzīvotājiem 
nepieciešamā 
infrastruktūra 

atrodas Ropažu 
ielas virzienā; 
-Bērzpils iela 

dabā nav 
izbūvēta, faktiski 
tādas nemaz nav; 
adreses maiņa no 
Ropažu ielas uz 

Bērzpils ielu būtu 
maldinoša gan 
apmeklētājiem, 
gan palīdzības 
dienestiem, jo 
piekļūšana ar 
transportu no 
Bērzpils ielas, 

kura dabā 
neeksistē, nav 

iespējama. 
Laika un naudas 

tērēšana 
dokumentu 
nomaiņai. 

Adreses maiņas 
gadījumā būs 

jāmaina 
dokumenti, kas 
prasīs laika un 

naudas patēriņu. 
Tiks 

neatgriezeniski 
kavēts laiks 
operatīvā 

transporta (ātrās 
palīdzības, 

avārijas dienesta, 
ugunsdzēsēju) 
izsaukšanas 
gadījumos, 

skaidrojot adreses 
un piebraukšanas 

iespēju 
nesakritību. 

Ja tiks atvērta 
piekļuve no 

Bērzpils ielas, 
brauktuve pie 

mājas var kļūt par 
jebkura 

transportlīdzekļa 
caurbraucamo 

19.punktam, kas nosaka, ka pilsētā, 
kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, 
ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā situācijā ir Bērzpils iela. 
Piekļuve ēkai no Bērzpils ielas būs 

iespējama tiklīdz tās īpašnieki 
demontēs stabus, kas liedz šo 

piekļuvi. Kā arī respondentam kā 
īpašniekam kopā ar pārējo īpašnieku 
piekrišanu ir tiesības liegt izmantot 
savu īpašumu citiem subjektiem. 

Adreses maiņa neietekmē sabiedriskā 
transporta pieturvietu izmantošanas 

iespējas. 
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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 
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ceļu, nedrošu, pat 
bīstamu un 

trokšņainu vietu 
mājas 

iedzīvotājiem. 
Ja tiks aizvērta 

piekļuve no 
Ropažu ielas 

puses, Bērzpils 
ielas katastrofālā 

ceļa seguma 
(bezseguma) dēļ 

tiks bojāts 
privātais 

transportlīdzeklis, 
kas nesīs jaunus 

izdevumus 
neparedzamos 
apmēros, kā arī 

bojāti apavi, 
apģērbs un nervu 

sistēma, 
pārvietojoties pa 
šo ielu kājām. 

Kontaktu maiņa 
adresē 

reģistrētajam 
uzņēmumam radīs 

neparedzētus 
izdevumus, pat 
zaudējumus, kā 
arī nopietnas 

neērtības 
līgumsaistībās ar 
Latvijas Valsts 
institūcijām un 
ārzemju 

kompānijām. 
Pievedceļš pie 
ēkas ir izbūvēts 
no Ropažu ielas 
puses, lielākā 

zemesgabala daļa, 
uz kura atrodas 
ēka, ir uz Ropažu 

ielas pusi. 
Ēkas galā, kas 
orientēts uz 

Ropažu ielas pusi, 
atrodas veikals, 
pie kura preču 

piegādātāji 
nevarēs piekļūt no 

Bērzpils ielas 
pusi. 

Ar adreses maiņu 
tiks pārkāpts 

Administratīvā 
procesa likuma 

13.pantā 
noteiktais 

samērīguma 
princips. 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

lemumu_NEW.p df ). 
Datus no Valsts adrešu reģistra savā 
darbā izmanto operatīvie dienesti un 

valsts iestādes. 
Būvvalde paskaidro, ka pasta 
sūtījumu piegāde tiek veikta 

ievērojot sekojošas tiesību normas: 
Pasta likuma 1. panta 20. punkts 

nosaka, ka pasta sūtījums ir adresēts 
sūtījums galīgajā formā, kādā pasta 
komersants to nogādā adresātam. 

Sūtījuma izmērs un svars 
nepārsniedz šajā likumā un citos 

normatīvajos aktos noteikto 
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par 
adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz 
tā iesaiņojuma norādīta sūtījuma 

saņēmēja adrese. Pasta noteikumu 
2.2 apakšpunktā ir noteikts, ka 
adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma 
adrese, kas ietver adresāta un sūtītāja 

adresi, kas saskaņā ar adresācijas 
sistēmas noteikumiem identificē 

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

noteikts, ka adresi uz iekšzemes 
pasta sūtījuma raksta saskaņā ar 

adresācijas sistēmas noteikumiem, 
ievērojot adreses elementu rakstības 

atbilstību Valsts adrešu reģistrā 
reģistrētajai adresei. Būvvalde 

norāda, ka pastnieki apvidū 
orientējas pēc numurzīmēm pie 

ēkām. Jo ātrāk pēc adrešu maiņas pie 
ēkas tiek piestiprināta numurzīme, jo 

vieglāk apvidū ir orientēties 
pastniekiem, kaimiņiem u.c. 

Būvvalde norāda, ka komersantiem  
ir par adreses maiņu jāinformē 
Uzņēmumu reģistrs, iesniedzot 

iesniegumu (adreses maiņa 
Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas, ja 

pašvaldība par adreses maiņu ir 
pieņēmusi lēmumu). 

Būvvalde norāda, ka zemes vienība, 
uz kuras atrodas ēka, tieši robežojās 
ar Bērzpils ielu, bet ne ar Ropažu 

ielu, jo starp tiem atrodas citas zemes 
vienības. 

Kadastrālās vērtības aprēķinā netiek 
ņemta vērā adrese, bet gan īpašuma 
objekta raksturojošie rādītāji, tādi kā 

nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis, platība, nekustamā īpašuma 

objekta apgrūtinājumi, zemes 
lietošanas veidi. 

Atbilstoši Administratīvā procesa 
likuma 13.pantam labumam, ko 
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Samazināsies 
vērtība. 

 
 

 
 

sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, 
kas uzlikti adresātam, ir jābūt 
lielākam nekā viņa tiesību vai 

tiesisko interešu ierobežojumam. 
Būtiski privātpersonas tiesību vai 
tiesisko interešu ierobežojumi ir 
attaisnojami tikai ar nozīmīgu 
sabiedrības labumu. tiesiskuma 

principiem. Veicot adreses maiņu, 
netiks pārkāpts Administratīvā 

procesa likuma 13.pants, jo Ministru 
kabineta noteikumu normu izpilde 

arī gadījumā, kad personas tam 
nepiekrīt,  nevar tikt iztulkota kā 
tiesiskuma principa pārkāpumus. 

Tieši pretēji – izpildot tiesību normas 
tiek nodrošinātas valsts garantētās 

tiesības gan indivīdam, gan 
sabiedrībai. 

Savukārt, tiesiskuma princips 
nosaka, ka iestādes rīcībai jāatbilst 

tiesību normām. Konkrētajā 
gadījumā Būvvalde pieņemot 

lēmumu mainīt adresi no Ropažu iela 
30, Rīga uz Bērzpils iela 7, Rīga, 

ievēro Ministru kabineta normas par 
adreses veidošanas principiem. 

Adreses maiņa ēkai ir nepieciešama, 
lai nodrošinātu normatīvajos aktos 
noteikto adrešu veidošanas kārtību, 
kas noteikta, lai radītu iespējas ātri 

un viennozīmīgi valsts teritorijā 
identificēt adresācijas objektu 

apvidū. Adreses maiņa ir tiesiski 
pamatota, un ar adreses maiņu 

faktiski tiks sasniegts tiesisks mērķis. 
Adreses maiņa atbilstoši Adresācijas 
noteikumiem ir iespējama vienīgi, 
izdodot administratīvo aktu, līdz ar 
ko administratīvā akta izdošana ir 

vienīgais iespējamais veids, lai 
nodrošinātu adresācijas objekta 
identificēšanu apvidū, ievērojot 
adresācijas sistēmas prasības. 

Administratīvais akts par adreses 
maiņu būtiski neierobežo 

Administratīvā procesa dalībnieku 
tiesības un tiesiskās intereses, jo 

vienīgais tiesiskais pienākums, kas 
izriet saistībā ar administratīvo aktu 
par adreses maiņu, ir jaunās adreses 

lietošana, kas nav vērtējama kā 
tiesību ierobežojums, bet gan kā 

pienākums, lai nodrošinātu saziņas 
un atrašanas iespējas. Adresācijas 

noteikumiem atbilstošu adrešu 
piešķiršana adresācijas objektiem 
valsts teritorijā nodrošina valsts, 

pašvaldības un sabiedrības būtiskās 
intereses, kas saistītas ar personas 

sasniedzamību, orientēšanos apvidū 
un adresācijas objektu identificēšanu. 

Salīdzinot sabiedrības un valsts 
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pārvaldes intereses ar privātpersonai 
uzlikto pienākumu lietot piešķirto 

adresi, ir secināms, ka privātpersonas 
tiesiskās intereses netiek aizskartas 

vai kā savādāk ierobežotas, jo 
persona jau lieto adresi un tai jauns 
tiesisks pienākums netiek noteikts. 
Ievērojot Administratīvā procesa 

likuma 13. pantā noteikto 
samērīguma principu, ir secināms, ka 

labumu, ko sabiedrība un valsts 
pārvalde iegūst ar noteikto 
ierobežojumu, proti, lietot 

administratīvā akta adresātam 
mainīto adresi, kas atbilst pilsētā 
pastāvošajam ielu tīklam, uzliek 

administratīvā akta adresātam ļoti 
nelielu ierobežojumu, taču 

sabiedrības ieguvums ir ievērojami 
lielāks, jo sakārtota adresācija 

nodrošina arī operatīvo dienestu 
efektīvāku darbību, kas var ietekmēt 

ar cilvēku veselību un dzīvību 
saistītus jautājumus. 

Būvvalde paskaidro, ka  respondenta 
norādītais arguments par to, ka 
adrese ir sena nevar kalpot par 

pamatojumu adresi nemainīt, jo to 
neparedz normatīvie akti. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis noraidāms kā 
nepamatots. 

1485 

0100 086 2069 
001, 0100 086 

2069 

Ropažu iela 
18 

Respondenti 
adresācijas maiņu 
neatbalsta, jo šķiet 

neloģiski, ka 
piedāvā adreses 
maiņu uz 1A, jo 

māja atrodas 
Lēdmanes ielas 
sākumā, kā arī 
daudzdzīvokļu 

mājai būtu 
piešķirams 

numurs 1, bet 1A 
būtu jāpiešķir 
uzņēmumam. 

Pēc adrese maiņas 
būs nepieciešams 

tērēt naudas 
līdzekļus, kārtojot 

ierakstu 
zemesgrāmatā un  

pasūtot jaunu 
inventarizācijas 

lietu. 
Piebraukšana no 
Lēdmanes ielas. 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 
19.punktam, kas nosaka, ka pilsētā, 

kur ir ielas, ēkai numuru piešķir, 
ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā situācijā ir Lēdmanes iela, 
kā arī šī iela tiek izmantota 

piekļūšanai pie ēkas. Atbilstoši 
adresācijas noteikumu 18. Lai 
izvairītos no iepriekš piešķirtu 

numuru atkārtošanās, pašvaldība 
savā teritorijā, piemērojot vienotu 
praksi, apbūvei paredzētas zemes 

vienības vai ēkas numuru papildina 
ar vienu no šādiem adreses 

papildelementiem - 
latviešu alfabēta lielo burtu (bez 

diakritiskām zīmēm) vai mazo burtu 
“k” un defisi. Aiz defises norāda 

korpusa numuru. 
Tā kā adrese Lēdmanes iela 1, Rīga 
jau ir piešķirta, tad, lai nepieļautu 

adrešu atkārtošanos ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 01000862069001 ir 

maināma adrese no Ropažu iela 18 
uz Lēdmanes iela 1A, Rīga. 

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. 

1486 

Respondents 
adresācijas maiņu 
neatbalsta, jo līdz 
šim nav bijušas 
problēmas ar 
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esošās adreses 
atrašanu, līdz ar to 

nav 
nepieciešamība 
adreses maiņai. 
Ja tomēr adrese 

maina notiks, tad 
pēc respondenta 
domām, jaunajai 

adresei jābūt 
Lēdmanes iela 1, 
bez A, jo māja 
atrodas ielas 

sākumā. Attiecīgi 
teritorijai, kura 

atrodas aiz mājas 
jāpiešķir, piem., 
numurs 3 vai 1A. 
Dokumentācijas 

maiņa un 
iespējamie 

papildus izdevumi 
par tiem; 

korespondences 
iespējamā 

nesaņemšana, jo 
būs mainīta 

adrese. 
Piebraukšana no 
Lēdmanes ielas. 

Respondenta 
vaicā, ja 

pamatojums 
adreses maiņai ir 

tāds, ka tas ir 
atkarīgs no 

piekļūšanas vai 
piebraukšanas 
ceļa, tad kāpēc 
adreses netiek 

mainītas arī citām 
mājām, piem., 
Ropažu 18A, 
Ropažu 20, 
Ropažu 22, 
Ropažu 24, 
Ropažu 26, 

Ropažu 28, jo pie 
šīm ēkām arī var 
piebraukt tikai 
uzbraucot uz 

Lēdmanes ielas? 
 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

lemumu_NEW.p df ). 
Datus no Valsts adrešu reģistra savā 
darbā izmanto operatīvie dienesti un 

valsts iestādes. 
Kā viens no adrešu sakārtošanas 

pamatojumiem ir objektam piešķirtās 
adreses  neatbilstība Adresācijas 

noteikumu 19. punkta prasībām, kas 
nosaka, ka pilsētā, kur ir ielas, ēkai 
numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko 

ielu. Attiecīgi zemes vienības ar 
Ropažu ielas adrešu numuriem 18A, 
20,  22, 24, 26 robežojās ar Ropažu 
ielu, bet zemes vienībai ar adrešu 
numuru 28 tuvākā iela ir Ropažu 
iela. Savukārt zemes vienība, uz 
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kuras atrodas ēka ar pašreizējo adresi 
Ropažu iela 18, Rīga robežojās tikai 
ar Lēdmanes ielu, kas arī ir tuvākā 

iela. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis noraidāms kā 
nepamatots. 

1487 

0100 065 2022 
001, 0100 065 

2022 

Dzirciema 
iela 35 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Būvvalde atliks plānoto adreses 
maiņu, lai noskaidrotu papildus 

apstākļus par piekļuves iespējām pie 
ēkas no Dzirciema ielas un 

iedzīvotāji iesniegtu Būvvaldei 
dokumentu par servitūta tiesību 

nodibināšanu uz braucamo ceļu no 
Dzirciema ielas līdz ēkai. 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis noraidāms kā 
nepamatots, taču adreses maiņa ir 

atliekama. 

1488 

Respondents 
adresācijas maiņu 

neatbalsta 
Blakus esošām 

mājām adreses ir 
Jaunsaules iela 

3A un Dzirciema 
iela 37. 

Respondents 
vaicā kāpēc vīdu 
jābūt Purva 36. 

Māja stāv malā no 
Purvas ielas, un 
uzskata, labāk 

atstāt pašreizējo 
adresi, vai 
jāmaina uz 

Jaunsaules 3B vai 
Dzirciema 37A. 

1489 

0100 064 0043 
001, 0100 064 

2169 

Dzirciema 
iela 5 

Respondents 
adresācijas maiņu 
neatbalsta. Tā kā 
esošā adrese ir 

spēkā jau vairāk 
kā 50 gadus, 

grūtības 
orientēties rajonā 
nav radījusi, visi 
sen ir pieraduši 

pie tās, apkārt nav 
būvju ar līdzīgu 

adresi, tad 
nepastāv situācija, 

ka kādam būtu 
grūtības atrast šo 
ēku. Līdz ar to 
respondents 
nesaskatu 

lietderību un 
pamatojumu 

adresācijas maiņai 
konkrētajam 

zemesgabalam un 
daudzdzīvokļu 

dzīvojamai mājai. 
Tā tikai 

apgrūtinās 
dzīvokļu 

īpašniekus, radot 
nepieciešamību 
veikt ar adreses 
maiņu saistītās 

izmaiņas 

Būvvalde paskaidro, ka  respondenta 
norādītais arguments par to, ka 
adrese ir sena nevar kalpot par 

pamatojumu adresi nemainīt, jo to 
neparedz normatīvie akti. 

Atbilstoši Adresācijas 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. 
Līdz ar to adresēm nav noteikts 

nemainīguma princips. 
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 19. 
punkta prasībām -  pilsētu teritoriju 

daļās, kur ir ielas, ēkai numuru 
piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, ko 

nosaka, izvērtējot konkrēto situāciju. 
Konkrētajā situācijā ēkai tuvākā iela 

ir Jūrmalas gatve, tā robežojās ar 
zemes vienību uz kuras atrodas ēka 
un no tās ir īsāks piebraukšanas ceļš 
pie ēkas. Zemes vienība, uz kuras 

atrodas ēka, nerobežojas ar 
Dzirciema ielu, tās atdala cita zemes 
vienība, kā arī, lai ēkai piekļūtu no 

Dzirciema ielas nepieciešams šķērsot 
citu personu īpašumus. 

Atbilstoši Civillikuma 863. panta 
prasībām personai, kas bauda vai 

1490 
1491 

1492 



170 

dokumentos, 
līgumos u. tml., 

radīs neskaidrības 
pēc adreses 

maiņas (sūtījumu 
piegāde, kurjeru 
pasta un ēdienu 

piegādes u. tml.), 
bet nenesīs 

nekādu konkrētu 
labumu 

mikrorajona 
iedzīvotājiem un 

sabiedrībai 
kopumā. 

Piebraukšana no 
Jūrmalas gatves. 

 
 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

lemumu_NEW.p df ). 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1493 
0100 064 0045 
002, 0100 064 

0140 

Dzirciema 
iela 3 

Respondents 
atbalsta 

adresācijas maiņu. 

Būvvalde izsaka pateicību par 
izteikto viedokli. 

1494 0100 065 0057 Dzirciema Respondenti Ņemot vērā, ka respondenti 
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1495 

001, 0100 065 
0057 

iela 45 adresācijas maiņu 
neatbalsta. 

Iespējamā adreses 
maiņa neatbilst  
noteikumiem, jo 
tuvākā iela un 
iebraukšana ir 

Dzirciema ielas. 
Vircavas iela nav 
nekāda iela - tas ir 
nogrieznis starp 

nekurieni un 
nekurieni. 

Vircavas ielas 
nosaukums ir 
nelabskanīgs. 

Līgumi ar visiem 
pakalpojumu 
sniedzējiem ir 
reģistrēti uz 

konkrētu adresi 
un tie būs 
jāpārslēdz. 
Viens no 

respondentiem 
norāda, ka blakus 
esošās skolas un 
bērnudārza dēļ ir 

intensīva satiksme 
un nepieciešams 

uzstādīt 
luksoforu. 
Īpašuma 

pārdošanas 
gadījumā - to būs 
grūti izdarīt, jo 
zinu, ka cilvēki 
nelabprāt grib 

dzīvot ielā ar tādu 
nosaukumu. 

Tiks aizskartas arī 
Dzirciema ielas 

47.nama 
iedzīvotāju 
likumīgās 
intereses. 
Piedāvāta 

numerācija ir 
neloģiska. 
Viens no 

respondentiem 
norāda, ka 
galvenie 

adresācijas 
sistēmai noteiktie 
un piemērojamie 
principi: ēkām un 

apbūvei 
paredzētām zemes 
vienībām numuru 

piešķir, ņemot 
vērā tuvāko ielu, 

ko nosaka, 

norādījuši, ka pie ēkas piekļūst arī pa 
Purva ielu un respondentiem nepatīk 

Vircavas ielas nosaukums, tad 
Būvvalde ņems vērā respondentu 

sniegto informāciju un ēkai piešķirs 
adresi Purva iela 25. 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

lemumu_NEW.p df ). 
Būvvalde informē, ka Latvijā ir 
vairākas skaistas vietas, kuru 

nosaukumā ir vārds “Vircava”, kā 

1496 
1497 

1498 
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izvērtējot 
konkrēto 

situāciju. Ēkai ir 
jāpiešķir adrese 
no tās ielas, kura 

ir vistuvākā. 
Vistuvākā ir 

Dzirciema iela, un 
šis nosaukums jau 

ir piešķirts. 
 

piemēram, muižas – Kroņvircavas 
muiža un Bērvircavas muiža, 

apdzīvotas vietas - Vircavas pagasts, 
ciemi Vircava, Bērvircava, 

Lielvircava, kā arī upe ar nosaukumu 
Vircava. 

Ministru kabineta noteikumu normu 
izpilde arī gadījumā, kad personas 

tam nepiekrīt,  nevar tikt iztulkota kā 
tiesiskuma principa pārkāpumus. 

Tieši pretēji – izpildot tiesību normas 
tiek nodrošinātas valsts garantētās 

tiesības gan indivīdam, gan 
sabiedrībai. 

Savukārt, tiesiskuma princips 
nosaka, ka iestādes rīcībai jāatbilst 

tiesību normām. Konkrētajā 
gadījumā Būvvalde pieņemot 

lēmumu mainīt adresi ēkai un zemes 
vienībai Dzirciema ielā 45, Rīgā, 

ievēro Ministru kabineta normas par 
adreses veidošanas principiem 

(Adresācijas noteikumu 19.punkts). 
Adreses maiņa ir nepieciešama, lai 

nodrošinātu normatīvajos aktos 
noteikto adrešu veidošanas kārtību, 
kas noteikta, lai radītu iespējas ātri 

un viennozīmīgi valsts teritorijā 
identificēt adresācijas objektu 

apvidū. Adreses maiņa ir tiesiski 
pamatota, un ar adreses maiņu 

faktiski tiks sasniegts tiesisks mērķis. 
Adreses maiņa atbilstoši Adresācijas 
noteikumiem ir iespējama vienīgi, 
izdodot administratīvo aktu, līdz ar 
ko administratīvā akta izdošana ir 

vienīgais iespējamais veids, lai 
nodrošinātu adresācijas objekta 
identificēšanu apvidū, ievērojot 
adresācijas sistēmas prasības. 

Administratīvais akts par adreses 
maiņu būtiski neierobežo 

Administratīvā procesa dalībnieku 
tiesības un tiesiskās intereses, jo 

vienīgais tiesiskais pienākums, kas 
izriet saistībā ar administratīvo aktu 
par adreses maiņu, ir jaunās adreses 

lietošana, kas nav vērtējama kā 
tiesību ierobežojums, bet gan kā 

pienākums, lai nodrošinātu saziņas 
un atrašanas iespējas. Adresācijas 

noteikumiem atbilstošu adrešu 
piešķiršana adresācijas objektiem 
valsts teritorijā nodrošina valsts, 

pašvaldības un sabiedrības būtiskās 
intereses, kas saistītas ar personas 

sasniedzamību, orientēšanos apvidū 
un adresācijas objektu identificēšanu. 

Salīdzinot sabiedrības un valsts 
pārvaldes intereses ar privātpersonai 
uzlikto pienākumu lietot piešķirto 

adresi, ir secināms, ka privātpersonas 
tiesiskās intereses netiek aizskartas 
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vai kā savādāk ierobežotas, jo 
persona jau lieto adresi un tai jauns 
tiesisks pienākums netiek noteikts. 
Ievērojot Administratīvā procesa 

likuma 13. pantā noteikto 
samērīguma principu, ir secināms, ka 

labumu, ko sabiedrība un valsts 
pārvalde iegūst ar noteikto 
ierobežojumu, proti, lietot 

administratīvā akta adresātam 
mainīto adresi, kas atbilst pilsētā 
pastāvošajam ielu tīklam, uzliek 

administratīvā akta adresātam ļoti 
nelielu ierobežojumu, taču 

sabiedrības ieguvums ir ievērojami 
lielāks, jo sakārtota adresācija 

nodrošina arī operatīvo dienestu 
efektīvāku darbību, kas var ietekmēt 

ar cilvēku veselību un dzīvību 
saistītus jautājumus. 

Būvvalde informē, ka kadastrālās 
vērtības aprēķinā netiek ņemta vērā 
adrese, bet gan ēkas raksturojošie 

rādītāji, tādi kā platība, būves 
lietošanas veids, būves fiziskais 

nolietojums u.c. 
Ņemot vērā augstāk minēto, četri 

respondentu viedokļi tiek ņemti vērā 
daļēji un viens respondenta viedoklis 

ir atzīts par neapmatotu. 
1499 

0100 065 0060 
001, 0100 065 

0060 

Dzirciema 
iela 43 

Respondenti 
adresācijas maiņu 
neatbalsta. Viens 
no respondentiem 

nesaskata tam 
nekādu jēgu, 

mājai Nr. nav ne 
ar a, b, c, ne 

korpusi vai kas 
cits, kas varētu 

apgrūtināt 
konkrētās adreses 
atrašanu. Ir katrai 

mājai viens 
konkrēts Nr. 

Vircavas ielas 
nosaukums nav 

labskanīgs. 
Pēc adreses 
maiņas būs 

jākārto 
dokumenti, 

vairākās iestādēs 
būs jāmaina 
informācija. 

 
 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 19. 
punkta prasībām, kas nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vircavas iela 
(tā atrodas aptuveni 26 m attālumā, 

savukārt Dzirciema iela atrodas 
aptuveni 125 m attālumā), kā arī no 
šīs ielas iespējams piekļūt pie ēkas, 

bet no respondenta norādītās 
Dzirciema ielas nav iespējama tieša 
piekļūšana. Līdz ar to ēka jāpiesaista 

Vircavas ielai. 
Ēka, kurai plānots mainīt adresi uz  
Vircavas iela 9, Rīga atrodas blakus 
ēkai, kam reģistrēta adrese Vircavas 
iela 7, Rīga, kas atbilst Adresācijas 

noteikumu 17.1.apakšpunktā 
noteiktajai augošajai secībai, līdz ar 

to respondenta viedoklis par 
neloģisku numuru secību nav 

pamatots. 
Vircavas ielas nosaukums ir saistīts 
ar ciemu, pagastu un upi Latvijā, un 
atbilstoši spēkā esošajam teritorijas 
plānojumam šāds ielas nosaukums 

eksistē un ir saistošs veidojot 
adresāciju Rīgas pilsētā. 

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 

1500 
1501 

1502 
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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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

lemumu_NEW.p df ). 
Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondentu viedoklis ir noraidāms 
kā nepamatots. 

1503 

0100 065 2013 
001, 0100 065 

2013 

Dzirciema 
iela 41 

Respondenti 
neatbalsta 

adresācijas maiņu. 
Norāda, ka adresē 
nav vēlams Nr.13. 

Viens no 
respondentiem 

norāda, ka 
pilsētas apbūvei 
veidojoties laika 

Atbilstoši Adresācijas 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. 
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1513 gaitā, ne visas 
ielas ir pilnīgi 
taisnas. Tas 
noticis arī ar 

Dzirciema ielu, 
kurai ir nelielas 
lauztas līnijas, 

taču šo ielu nekad 
nevarēs padarīt 

par pilnīgi taisnu, 
ielas nosaukuma 

maiņa to arī 
neatrisinās. Tādas 

ielas ir visos 
Rīgas 

mikrorajonos. 
Paredzētie 

Vircavas ielas 
numuri arī nav 
izkārtoti secībā 
pēc kārtas. Ja 

Dzirciema 41 tiks  
pārsaukta par 

Vircavas 13, bet 
tās tuvākā blakus 
māja Dzirciema 
43 būs Vircavas 
9, tad numerācija 
nav pēc kārtas. 

Kategoriski 
iebilstu pret 

Dzirciema ielas 
pārdēvēšanu 

neglītā Vircavas 
nosaukumā, kam 
turklāt latviešu 

valodā ir 
neviennozīmīga 

semantiskā 
nozīme. 

Būs jāmaina 
dokumenti, kas 
prasīs laika un 

naudas resursus. 
Radīsies 

problēmas ar 
komunikāciju, jo 
virknei radu un 
paziņu, t. sk., to, 

ar kuriem kontakti 
ir retāki nebūs 

iespējams paziņot 
par adreses 

maiņu. 
Iedzīvotājus skars 
arī tie materiālie 

izdevumi, kas būs 
saistīti ar mājas 

plāksnīšu un 
citām izmaiņām. 

Viens no 
respondentiem 

norāda, ka 

Ēkas adrese Dzirciema iela 41, Rīga 
neatbilst Adresācijas noteikumu 19. 

punkta prasībām, kas nosaka, ka 
pilsētā, kur ir ielas, ēkai numuru 

piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 
konkrētajā situācijā ir Vircavas iela 

un Purva iela (tās robežojas ar zemes 
vienību, uz kuras atrodas ēka, 

savukārt Dzirciema iela atrodas 
aptuveni 120 m attālumā), kā arī no 

šīm ielām iespējams piekļūt pie ēkas, 
bet no respondentu norādītās 

Dzirciema ielas nav iespējama tieša 
piekļūšana. 

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. Jaunā 
adrese jāpaziņo personām, ar kurām 

ir līguma saistības un līguma 
noteikumi paredz obligātu adreses 
maiņas informācijas paziņošanu 

līdzējiem (iespējami gadījumi par 
apdrošināšanas līgumiem, līgumi par 

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

maiņu informē Valsts zemes 
dienestu, kas aktualizē datus Valsts 

adrešu reģistrā. Savukārt, informācija 
no Valsts adrešu reģistra par 

aktuālajām adresēm elektroniski tiek 
nodota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai un 

Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām 
iestādēm, kurām ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Valsts zemes 
dienestu. Papildus Būvvalde norāda, 

ka informācija par mainītajām 
adresēm tiek paziņota arī 

1514 
1515 
1516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 

1522 

1523 

1524 



176 

adresācijas maiņu 
neatbalsta, jo 
uzskata, ka ir 
neloģiski ēku 

piesaistīt Vircavas 
ielai, pareizāk 
būtu piesaistīt 
Purva ielai, jo 
piebraukšana 

notiek no Purva 
ielas. 

 
 

Latvenergo, Lattelecom, Latvijas 
pastam u.c iestādēm 

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

lemumu_NEW.p df ). 
Ņemot vērā, ka zemes vienība, uz 
kuras atrodas ēka, robežojas gan ar 
Vircavas ielu, gan ar Purva ielu un 

respondentiem nepatīk Vircavas ielas 
nosaukums, tad ir iespējams veidot 
adresi ar piesaisti Purva ielai, proti, 

Purva iela 29. 
Ministru kabineta noteikumu normu 
izpilde arī gadījumā, kad personas 

tam nepiekrīt,  nevar tikt iztulkota kā 
tiesiskuma principa pārkāpumus. 

Tieši pretēji – izpildot tiesību normas 
tiek nodrošinātas valsts garantētās 

tiesības gan indivīdam, gan 
sabiedrībai. 

Savukārt, tiesiskuma princips 
nosaka, ka iestādes rīcībai jāatbilst 

tiesību normām. Konkrētajā 
gadījumā Būvvalde pieņemot 

lēmumu mainīt adresi ēkai un zemes 
vienībai Dzirciema ielā 41, Rīgā, 

ievēro Ministru kabineta normas par 
adreses veidošanas principiem 

(Adresācijas noteikumu 19.punkts). 
Adreses maiņa ir nepieciešama, lai 

nodrošinātu normatīvajos aktos 
noteikto adrešu veidošanas kārtību, 
kas noteikta, lai radītu iespējas ātri 

un viennozīmīgi valsts teritorijā 
identificēt adresācijas objektu 

apvidū. Adreses maiņa ir tiesiski 
pamatota, un ar adreses maiņu 

faktiski tiks sasniegts tiesisks mērķis. 
Adreses maiņa atbilstoši Adresācijas 
noteikumiem ir iespējama vienīgi, 
izdodot administratīvo aktu, līdz ar 
ko administratīvā akta izdošana ir 

vienīgais iespējamais veids, lai 
nodrošinātu adresācijas objekta 
identificēšanu apvidū, ievērojot 
adresācijas sistēmas prasības. 

Administratīvais akts par adreses 
maiņu būtiski neierobežo 

Administratīvā procesa dalībnieku 
tiesības un tiesiskās intereses, jo 

vienīgais tiesiskais pienākums, kas 
izriet saistībā ar administratīvo aktu 
par adreses maiņu, ir jaunās adreses 

lietošana, kas nav vērtējama kā 
tiesību ierobežojums, bet gan kā 

pienākums, lai nodrošinātu saziņas 
un atrašanas iespējas. Adresācijas 

noteikumiem atbilstošu adrešu 
piešķiršana adresācijas objektiem 
valsts teritorijā nodrošina valsts, 

pašvaldības un sabiedrības būtiskās 
intereses, kas saistītas ar personas 

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

pārvaldes intereses ar privātpersonai 
uzlikto pienākumu lietot piešķirto 

adresi, ir secināms, ka privātpersonas 
tiesiskās intereses netiek aizskartas 

vai kā savādāk ierobežotas, jo 
persona jau lieto adresi un tai jauns 
tiesisks pienākums netiek noteikts. 
Ievērojot Administratīvā procesa 

likuma 13. pantā noteikto 
samērīguma principu, ir secināms, ka 

labumu, ko sabiedrība un valsts 
pārvalde iegūst ar noteikto 
ierobežojumu, proti, lietot 

administratīvā akta adresātam 
mainīto adresi, kas atbilst pilsētā 
pastāvošajam ielu tīklam, uzliek 

administratīvā akta adresātam ļoti 
nelielu ierobežojumu, taču 

sabiedrības ieguvums ir ievērojami 
lielāks, jo sakārtota adresācija 

nodrošina arī operatīvo dienestu 
efektīvāku darbību, kas var ietekmēt 

ar cilvēku veselību un dzīvību 
saistītus jautājumus. 

Ņemot vērā augstāk minēto, četru 
respondentu viedoklis tiek ņemts 
vērā pilnībā, bet daļēji ņemts vērā 

viedoklis ir 6 respondentiem. 
Divpadsmit respondentu viedoklis ir 

noraidāms kā nepamatots. 
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