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

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

Rīgā 

17.05.2016. BV-16-14046-nd 

Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojums 

zemes vienību un ēku adrešu maiņai un 

piešķiršanai Čiekurkalna, Mežaparka un Teikas 

apkaimē 

Pamatojoties uz Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 „Rīgas pilsētas 

pašvaldības nolikums” 162.
5
 punktu, ja par adrešu piešķiršanu, mainīšanu, precizēšanu vai 

likvidēšanu tiek rīkota publiskā apspriešana, Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 

veic saņemtajās aptaujas anketās izteikto viedokļu apkopošanu. 

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Berģu, 

Čiekurkalna, Mežaparka un Teikas apkaimē tika rīkota no 23.08.2016. līdz 20.09.2016., 

pamatojoties uz Būvvaldes 19.08.2016. lēmumu Nr. BV-16-353-ls (publicēts laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis” 2016. gada 23. augustā, Nr. 162 (5734)). Publiskās apspriešanas 

sanāksme notika 2016. gada 15. septembrī. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas divi 

simti četras aptaujas anketas, trīsdesmit trīs iesniegumi un četri elektroniskā pasta ziņojumi. 

Adresācijas sistēmas normatīvais regulējums noteikts ar Ministru kabineta 08.12.2015. 

noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas noteikumi). 

Publiskajā apspriešanā izteikto viedokļu apkopojums 

1.tabula 

Nr.

p.k. 

Adresācijas objekta 

kadastra apzīmējums 
Esošā adrese 

Respondenta 

viedoklis par 

adreses maiņu 

Būvvaldes viedoklis par adreses maiņu 

1 
0100 086 0427 003, 

0100 086 0427 001 
Starta iela 30 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta un lūdz 

ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

086 0427 003 

piešķirt adresi 

Starta iela 30 k-3 un 

ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

086 0427 001 

piešķirt adresi 

Starta iela 30 k-4. 

Respondenta izteiktais viedoklis ir 

ņemts vērā, un ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 086 0427 003 tiks 

piešķirta adrese Starta iela 30 k-3 un ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 086 0427 001 tiks 

piešķirta adrese Starta iela 30 k-4.  

2 
0100 091 0407, 0100 

091 0407 002 

Ropažu iela 

140 k-4 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. 

Respondenta izteiktais viedoklis ir 

ņemts vērā, un ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 091 0407 002 un zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 091 

https://www.vestnesis.lv/laidiens/nr/5472
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0407 tiks 

piešķirta adrese Raiskuma iela 2. 

3 0100 086 0239 
Brīvības gatve 

245 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. 

Respondenta izteiktais viedoklis ir 

ņemts vērā, un ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 086 0239 001 un zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 086 

0239 tiks 

piešķirta adrese Piebalgas iela 12. 

4 
0100 914 0085, 0100 

908 8056 

Čiekur-kalna 

4. Šķērslīnija 

12 – 46, 

Čiekur-kalna 

4. Šķērslīnija 

12 – 47 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka materiāli, morāli 

sagādās lielas 

neērtības. 

Būvvalde paskaidro, ka šobrīd gan ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 087 0062 001, gan 

ēkai ar kadastra apzīmējumu  0100 087 0065 

001 ir adrese Čiekurkalna 4. Šķērslīnija 12, 

kas neatbilst Adresācijas noteikumu 8.1. 

apakšpunktam, kas nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst 

atkārtoties. Līdz ar to ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 087 0065 001 tiks piešķirta 

adrese Čiekurkalna 4. Šķērslīnija 14. 

Būvvalde norāda, ka ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 087 0062 001, kurā atrodas 

respondenta norādītais adresācijas objekts, 

adrese netiks mainīta, līdz ar to respondenta 

viedoklis ir uzskatāms par ņemtu vērā. 

5 0100 087 0065 

Čiekur-kalna 

4. Šķērslīnija 

12 – 13 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka esošais mājas 

numurs nav 

pretrunā ar citiem 

mājas numuriem, 

kas atrodas uz šīs 

ielas. Radīs daudz 

komplikāciju un 

papildu izmaksas 

īpašniekiem, lai 

sakārtotu 

dokumentāciju, kas 

saistīta ar adreses 

maiņu. Respondents 

kā mājas iedzīvotājs 

neredz nekādu 

būtisku iemeslu, lai 

mainītu mājas 

numuru un uzskata, 

ka šī ir mākslīgi 

ražota situācija, kā 

rezultātā īpašnieki 

ir spiesti tērēt laiku 

un naudu uz 

dokumentu 

sakārtošanu. 

Respondents uzdod 

jautājumu par to vai 

Būvvalde 

kompensēs visus 

īpašniekiem ražotos 

izdevumus.  

6 0100 908 8749 

Čiekur-kalna 

4. Šķērslīnija 

12 – 17 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka nav būtiska 

pamatojuma 

adreses maiņai, ja 

lielākā daļa 

dzīvokļu īpašnieku 

izsaka viedokli pret 

adreses maiņu, tad 

nav tiesību to 

mainīt. 

7 0100 088 0045 001 
Čiekur-kalna 

2. Līnija 38/40 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

Būvvalde paskaidro, ka adresi 

Čiekurkalna 2. Līnija 38/40 nepieciešams 

mainīt, lai tā atbilstu Adresācijas 
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ka adresē atrodas 

divi zemes gabali 

un ir ieceres 

nākotnē par  zemes 

gabala turpmāko 

izmantošanu. 

Adresācijas maiņa 

apgrūtinās 

turpmākās darbības 

ar īpašumu. 

noteikumu 8.6.apakšunktam, kas nosaka, ka 

adresācijas objektu numuros izmanto 

naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu 

cipariem. Tāpat atbilstoši  8.2.apakšpunktam 

katram adresācijas objektam piešķir vienu 

adreses numuru nevis divus, kas atdalītas ar 

škērszīmi. Līdz ar to ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 088 0045 001 un zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 088 

0045 tiks piešķirta adrese Čiekurkalna 2. 

Līnija 38. 

Būvvalde paskaidro, ka adrese Čiekurkalna 2. 

Līnija 38/40 ir tikai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 088 0045.  

Adreses maiņa zemes vienībai netraucē šo 

zemes vienību sadalīt, apvienot ar citu zemes 

vienību utt. Turklāt gadījumā, ja uz zemes 

vienības tiktu uzbūvēta vēl kāda dzīvošanai, 

saimnieciskai, administratīvai vai publiskai 

darbībai paredzēta ēka, tad tai būtu jāpiešķir 

adrese. Gadījumā, ja tiktu uzbūvēta jauna ēka 

vai esošā zemes vienība tiktu sadalīta un 

piekļuve pie objekta tiktu nodrošināta no 

Čiekurkalna 2. Līnijas, tad būtu iespējams 

piešķirt adresi Čiekurkalna 2. Līnija 40, kas 

šobrīd nav piešķirta nevienam adresācijas 

objektam.  

Ņemot vērā augstāk minēto personas 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

8 
0100 088 0045, 0100 

088 0045 001 

Čiekur-kalna 

2. Līnija 38/40 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka nesen jau visi 

dokumenti tika 

sakārtoti ar esošo 

adresi. Respondents 

norāda, ka nav 

nepieciešami visi ar 

adreses maiņu 

saistītie izdevumi 

un problēmas. 

Būvvalde paskaidro, ka adresi 

Čiekurkalna 2. Līnija 38/40 nepieciešams 

mainīt, lai tā atbilstu Adresācijas 

noteikumu 8.6.apakšunktam, kas nosaka, ka 

adresācijas objektu numuros izmanto 

naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu 

cipariem. Tāpat atbilstoši  8.2.apakšpunktam 

katram adresācijas objektam piešķir vienu 

adreses numuru nevis divus, kas atdalītas ar 

škērszīmi. Līdz ar to ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 088 0045 001 un zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 088 

0045 tiks piešķirta adrese Čiekurkalna 2. 

Līnija 38. 

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. Savukārt, ja tiek mainīta 

adrese objektam, kurā ir reģistrēts uzņēmums, 

tad komersantam ir jāinformē LR Uzņēmumu 

reģistrs par adreses maiņu iesniedzot 

iesniegumu, adreses maiņa LR Uzņēmumu 

reģistrā ir bez maksas. 

Tāpat Būvvalde norāda, ka atbilstoši 

Civillikuma 863. Panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 

labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 
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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 norāda, ka 

nepieciešamības gadījumā var sagatavot 

respondentam pagaidu numurzīmi. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

argumenti nevar ietekmēt pieņemamo 

lēmumu un respondenta izteiktais viedoklis ir 

noraidāms kā nepamatots. 

9 

0100 087 0016 001, 

0100 087 0016 002 un 

0100 087 0016 

Čiekur-kalna 

2. Šķērslīnija 

2 

Respondenti 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Respondenti vaicā 

par to, kas maksās 

par zemesgrāmata 

akta nomaiņu, 

zemes robežu plāna 

maiņu, ēkas numura 

zīmes uzstādīšanu 

un adrešu 

sakārtošanu pa 

telpu grupām. 

Būvvalde paskaidro, ka šobrīd gan ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 087 0016 001, gan 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 087 0016 

002 ir adrese Čiekurkalna 2. Šķērslīnija 2, kas 

neatbilst Adresācijas noteikumu Adresācijas 

noteikumu 8.1. apakšpunktam, kas paredz, ka 

administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst 

atkārtoties. 

Līdz ar to ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

087 0016 002 atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 18.1. apakšpunktam, kas paredz, 

ka, lai vairītos no iepriekš piešķirtu numuru 

atkārtošanās ēkas numuru papildina ar 

latviešu alfabēta lielo burtu (bez diakritiskām 

zīmēm) tiks piešķirta adrese Čiekurkalna 2. 

Šķērslīnija 2A. 

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. Savukārt, ja tiek mainīta 

adrese objektam, kurā ir reģistrēts uzņēmums, 

tad komersantam ir jāinformē LR Uzņēmumu 

reģistrs par adreses maiņu iesniedzot 

iesniegumu, adreses maiņa LR Uzņēmumu 

reģistrā ir bez maksas. 

Tāpat Būvvalde norāda, ka atbilstoši 

Civillikuma 863. Panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 

labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 

pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai vai 

tās dēļ taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma 

īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam, kas 

darbojas nekustamajā īpašumā, kuram ir 

veikta adreses maiņa, pēc adreses maiņas ir 

jālieto jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas 

saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem. 

Papildus Būvvalde norāda, ka 

nepieciešamības gadījumā var sagatavot 

respondentam pagaidu numurzīmi. 

Būvvalde norāda, ka telpu grupu numuru 

sakārtošana tiks veikta reizē ar ēkas adreses 

maiņu.   
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Ņemot vērā augstāk minēto respondentu 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

10 0100 087 0245 004 
Trikātas iela 6 

k-2 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Norāda, ka 

nepieciešama arī 

dzīvokļu numuru 

sakārtošana, jo 

namā ir 2 dzīvokļi 

ar Nr.7 un Nr.8, kas 

jāmaina uz Nr.1 un 

Nr.2. Respondents 

norāda, ka adreses 

sakārtošana pozitīvi 

ietekmēs tā 

likumiskās 

intereses. 

Būvvalde norāda, ka telpu grupu numuru 

sakārtošana tiks veikta reizē ar ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 0100 087 0245 004 

adreses maiņu. 

Respondenta izteiktais viedoklis ir 

ņemts vērā. 

11 0100 087 0245 004 
Trikātas iela 6 

k-2 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Norāda, ka 

atvieglos 

adresācijas objekta 

atrašanu trešajām 

personām, 

apgrūtinās 

īpašumtiesību 

dokumentācijas 

sakārtošanu. 

Būvvalde paskaidro, 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. Papildus Būvvalde 

norāda, ka nepieciešamības gadījumā var 

sagatavot respondentam bezmaksas izziņu par 

adresi. 

Ņemot vērā augstāk minēto personas 

viedoklis ir ņemts vērā. 

12 0100 087 2060 001 Trikātas iela 5 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka a.g.ī.k.s. 

TRIKATES 

apsaimnieko 2 

savstarpēji 

piegulošus zemes 

gabalus un uz tiem 

esošas ēkas – 

garāžas. 

Respondents 

ierosina abām ēkām 

atstāt vienu adresi – 

Trikātas iela 5. Ēkai 

ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

087 2019 001 

piešķirt 1.korpusa 

Nr. Ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 087 

2060 001 piešķirt 

2.korpusa Nr. Ja ir 

iespējams korpusa 

Nr. nepiešķirt un 

atstāt vienu kopīgo 

adresi abām ēkām. 

Respondents 

norāda, ka būs 

Būvvalde paskaidro, ka ēkas ar kadastra 

apzīmējumiem 0100 087 2019 001 un 0100 

087 2060 001 ir reģistrētas Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

un tām kā lietošanas veids ir norādīts garāžas 

ar būvju klasifikācijas kodu 1242, līdz ar to 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 

2.8.apakšpunktam abas ēkas ir adresācijas 

objekti. Papildus Būvvalde paskaidro, ka 

divas garāžas nav funkcionāli saistītas ēkas, 

tādēļ atbilstoši Adresācijas noteikumu 

8.2.apakšpunktam katrai no tām ir piešķirama 

atsevišķa adrese, jo Adresācijas noteikumu  

8.1.apakšpunkts nosaka, ka administratīvajā 

teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties. 

Līdz ar to pēc respondenta lūguma ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 087 2019 001 un 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 

087 2019 tiks piešķirta adrese Trikātas iela 5 

k-1, bet ēkai ar kadastra apzīmējumu  0100 

087 2060 001 un zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 087 2060 tiks piešķirta 

adrese Trikātas iela 5 k-2. 

Papildus Būvvalde norāda, ka 

nepieciešamības gadījumā var sagatavot 

respondentam pagaidu numurzīmes. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā daļēji.  
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jāpērk ēkas Nr. par 

saviem līdzekļiem. 

13 100 087 2060 001 Trikātas iela 5 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka ir īpašumā un 

apsaimnieko divus 

savstarpēji 

piegulošus zemes 

gabalus un uz tiem 

esošas ēkas – 

garāžas. Dabā 

zemesgabali 

faktiski ir apvienoti, 

ēkas stāv atsevišķi, 

piekļūšana pie otrā 

zemesgabala ir caur 

pirmo zemesgabalu. 

Teritorija starp ēka 

ir viena un 

iežogota. Tātad var 

uzskatīt, ka abi 

zemesgabali kopā 

ar ēkām, ir 

funkcionāli saistīts 

objektu kopums. 

Adresācijas 

noteikumu 8.2. 

apakšpunkts 

nosaka, ka 

funkcionāli 

saistītam objektam 

jāpiešķir viena 

adrese. 

Pamatojoties uz 

augstāk minēto 

respondents neredz 

pamatu vienam 

objektu kopumam 

(ēkām) piešķirt 

divas adreses. 

Respondents 

ierosina abām ēkām 

piešķirt vienu adresi 

– Trikātas iela 5. 

Respondents 

norāda, ka adrešu 

maiņa radīs 

neērtības un liekas 

izmaksas.  

Būvvalde paskaidro, ka ēkas ar kadastra 

apzīmējumiem 0100 087 2019 001 un 0100 

087 2060 001ir reģistrētas Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

un tām kā lietošanas veids ir norādīts garāžas 

ar būvju klasifikācijas kodu 1242, līdz ar to 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 

2.8.apakšpunktam abas ēkas ir adresācijas 

objekti. Papildus Būvvalde paskaidro, ka 

divas garāžas nav funkcionāli saistītas ēkas, 

tādēļ atbilstoši Adresācijas noteikumu 

8.2.apakšpunktam katrai no tām ir piešķirama 

atsevišķa adrese, jo Adresācijas noteikumu  

8.1.apakšpunkts nosaka, ka administratīvajā 

teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties. 

Būvvalde papildus norāda, ka teritorijas 

labiekārtojumi (žogs) un piekļuves iespējas 

pie ēkas caur citu zemes vienību 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, jo pie ēkas var piekļūt tikai no citai 

personai piederošas zemes vienības. Šāda 

tiesību normu interpretācija un piemērošana 

nav adekvāta, jo nenodrošina likumdevēja 

iecerēto mērķu sasniegšanu, nosakot ēku 

adresācijas principus administratīvās 

teritorijas ietvaros. 

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. 

Papildus Būvvalde norāda, ka 

nepieciešamības gadījumā var sagatavot 

respondentam pagaidu numurzīmi. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

14 
0100 089 0039 002, 

0100 089 0039 003 

Biķernieku 

iela 15 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Lūdz ēkai 

ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

089 0039 002 

piešķirt k-2 un ēkai 

ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

089 0039 003 

piešķirt k-3. 

Respondenta viedoklis tiks ņemts vērā un ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 089 0039 002 

tiks piešķirta adrese Biķernieku iela 15 k-1, 

bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 089 

0039 003 tiks piešķirta adrese Biķernieku iela 

15 k-3. 

15 
0100 089 0293 001 

Stirnu iela 71 

k-1 

Respondents 

adresācijas maiņu 

Respondenta viedoklis tiks ņemts vērā un ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 089 0293 001 16 
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atbalsta. Norāda, ka 

adrese atbildīs 

īpašuma faktiskajai 

adresei. 

tiks piešķirta adrese Biķernieku iela 111. 

17 Nav norādīts Stirnu iela 69 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka galvenā 

piebraukšana ir 

organizēta no Ieriķu 

ielas un Biķernieku 

ielas. Respondents 

vaicā kāpēc jāmaina 

dokumenti, kam tas 

ir izdevīgi. Tiks 

radīts juceklis un 

tas ir “pilnīgs 

sviests”. Adrešu 

maiņa respondenta 

tiesības un 

likumiskās intereses  

ietekmēs negatīvi 

un sarežģīti. 

Būvvalde paskaidro, ka Stirnu iela beidzas 

līdz ar Ieriķu ielu, līdz ar to pie respondenta 

norādītā adresācijas objekta nav iespējams 

nokļūt no Stirnu ielas, ko norāda arī pats 

respondents. 

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 19. 

Punktam ēkai numuru piešķir ņemot vērā 

tuvāko ielu, kas šajā gadījumā ir Ieriķu iela. 

Jautājumā par dokumentācijas maiņu 

Būvvalde paskaidro, 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. 

Jautājumā par to, kam ir izdevīga adrešu 

maiņa Būvvalde paskaidro, ka plānotā adrešu 

sakārtošana ir vērsta uz būtisku sabiedrības 

interešu ievērošanu un iespēju nodrošināt 

pilsētas vidē iespējas nekļūdīgi orientēties. 

Būvvaldes ieskatā sabiedrības intereses ir 

vērtējamas augstāk par atsevišķu tiesību 

subjektu interesēm. Nav pieļaujams, ka 

adresācijas objektiem nepiešķir adresi no 

tuvākās ielas, bet gan no ielas, kura pat nav 

tiešā tuvumā adresācijas objektam. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir 

iespējamas nelielas grūtības vai neērtības, kas 

varētu būt saistīts ar adreses maiņu. Tomēr 

privātajā sarakstē personai ir pienākums 

paziņot savu aktuālo adresi, savukārt adreses 

maiņas valsts nozīmes reģistros tiek 

aktualizēta automātiski, tādējādi aktuālā 

informācija nepārtraukti ir pieejama valsts 

pārvaldes funkciju veikšanai visām iestādēm. 

Informācija par adrešu maiņu tiek nosūtīta arī 

dažādiem komersantiem (ar sarakstu var 

iepazīties 

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

as_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf

). 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

18 
0100 094 0017 001, 

0100 094 0017 005 

Visbijas 

prospekts 6/8 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka ierosinātās 

izmaiņas skar tikai 

vienas ēkas 

īpašniekus. Nav 

nekāda pamata 

vienā zemesgabalā 

piešķirt atsevišķu 

Ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 094 0017 

005 (garāža) tika plānots piešķirt  adresi 

Visbijas prospekts 8, jo ēkai reģistrētā 

funkcija ir garāžas ar atsevišķām bloķētām 

telpām (būvju klasifikācijas kods 1242) un 

ēkā ir reģistrētas divas telpu grupas, kas 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 2.10. 

apakšpunkta prasībām ir noteiktas par 

patstāvīgiem adresācijas objektiem un to 

adresēm adrešu piešķiršanas gadījumā ir jābūt 

http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
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adresi dzīvojamai 

ēkai un palīgēkai 

(garāžu ēkai), kura 

pieder tā paša 

zemesgabala 

dzīvojamās mājas 

īpašniekiem. 

Adreses maiņa 

apgrūtinās 

īpašniekus, uzliekot 

tiem pienākumu 

mainīt virkni 

dokumentu, mainīt 

adreses plāksni, kā 

arī izgatavot 

atsevišķu plāksni 

palīgēkai. Minētās 

darbības 

īpašniekiem radīs 

materiālus 

zaudējumus.  

Gadījumā ja pēc 

adreses maiņas 

plāksne netiks 

nomainīta, tad 

pašvaldībai būs 

tiesības īpašniekus 

sodīt ar naudas 

sodiem. 

unikālām. Tā kā respondenti norāda, ka ēka ar 

kadastra apzīmējumu 0100 094 0017 005 

(garāža) tiek ekspluatēta kā palīgēka 

dzīvojamajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 094 0017 001, tad uzskatāms, ka ēka ar 

kadastra apzīmējumu 0100 094 0017 005 

(garāža) ir funkcionāli saistīta ar ēku ar 

kadastra apzīmējumu 0100 094 0017 001 

(dzīvojamā māja), tad atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 12.1., 17.1.  apakšpunkta un 19. 

Punkta prasībām ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 094 0017 005 (garāža) nav 

nepieciešama unikāla adrese. 

Ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 094 0017 

001 (dzīvojamā māja) un 0100 094 0017 005 

(garāža) var būt viena adrese, taču adresi 

nepieciešams mainīt, lai tā atbilstu 

Adresācijas 

noteikumu 8.6.apakšunktam, kas nosaka, ka 

adresācijas objektu numuros izmanto 

naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu 

cipariem. Līdz ar to ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 094 0017 001 (dzīvojamā 

māja) un 0100 094 0017 005 (garāža) un 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 

094 0017 tiks piešķirta adrese Visbijas 

prospekts 6. 

Jautājumā par dokumentācijas maiņu 

Būvvalde paskaidro, 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. 

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 norāda, ka 

nepieciešamības gadījumā var sagatavot 

respondentam pagaidu numurzīmi. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis ir ņemts vērā daļēji. 

 

19 

Ierosinātās 

izmaiņas skar tikai 

vienas ēkas 

īpašniekus. Nav 

nekāda pamata 

vienā zemesgabalā 

piešķirt atsevišķu 

adresi dzīvojamai 

ēkai un palīgēkai 

(garāžu ēkai), kura 

pieder tā paša 

zemesgabala 

dzīvojamās mājas 

īpašniekiem. 

Apkārtnē ļoti 

daudzām ēkām ir 

palīgēkas, taču tām 

Rīgas pilsētas 

būvvalde nav 

ierosinājusi 

atsevišķas adreses 

piešķiršanu, tādēļ 

nav skaidrs kādēļ 

pret ēkas Visbijas 

prospektā 6/8, Rīgā 

īpašniekiem ir 

savādāka attieksme 

nekā pret citu ēku 

īpašniekiem, kuru 

īpašumā arī ir 

izvietotas 

dzīvojamo ēku 

palīgēkas. 

Adreses maiņa 
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apgrūtinās 

īpašniekus, uzliekot 

tiem pienākumu 

mainīt virkni 

dokumentu, mainīt 

adreses plāksni, kā 

arī izgatavot 

atsevišķu plāksni 

palīgēkai. Minētās 

darbības 

īpašniekiem radīs 

materiālus 

zaudējumus.  

Gadījumā, ja pēc 

adreses maiņas, 

adreses  plāksne 

netiks nomainīta, 

tad pašvaldībai būs 

tiesības uzlikt 

īpašniekiem naudas 

sodus. 

20 

0100 095 2050 Pāvu iela 14 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka vēsturiski māja 

ir viena no 

vecākajām 

Mežaparkā un 

adrese nav mainīta. 

Respondents 

uzskata, ka nav 

nepieciešamības to 

darīt, jo blakus 

esošajām ēkām 

adrese ir Pāvu iela 

14B un Pāvu iela 

14C, tāpēc nebūtu 

nekāda pārpratumu 

saglabājot adresi 

Pāvu iela 14.  

Respondents 

norāda, ka adrešu 

maiņa radīs 

nevajadzīgas 

neērtības. 

Būvvalde paskaidro, ka īpašuma ar kadastra 

numuru 0100 095 2050 sastāvā ietilpst ēka ar 

kadastra apzīmējumu 0100 095 2050 001 

(dzīvojamā ēka) un ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 095 2050 010 (viena 

dzīvokļa māja). Atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 2.8. apakšpunktam abas ēkas ir 

adresācijas objekti un katrai ēkai ir jābūt sava 

unikālā adrese. Turklāt Adresācijas 

noteikumu 8.1. apakšpunkts nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst 

atkārtoties. 

Lai novērstu adrešu atkārtošanos ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 095 2050 010 

(viena dzīvokļa māja), kura ir jaunākā ēka 

īpašumā, tiks mainīta adrese uz Pāvu iela 

14A, lai tā secīgi iekļautos Pāvu ielas 

adresācijā atbilstoši Adresācijas noteikumu 

17. Punktam.  Būvvalde norāda, ka 0100 095 

2050 001 (dzīvojamā ēka) tiks saglabāta 

adrese Pāvu iela 14. 

Papildus Būvvalde paskaidro, ka plānotā 

adrešu sakārtošana ir vērsta uz būtisku 

sabiedrības interešu ievērošanu un iespēju 

nodrošināt pilsētas vidē iespējas nekļūdīgi 

orientēties. Būvvaldes ieskatā sabiedrības 

intereses ir vērtējamas augstāk par atsevišķu 

tiesību subjektu interesēm. Nav pieļaujams, 

ka divām dzīvojamām mājām ir viena adrese. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir 

iespējamas nelielas grūtības vai neērtības, kas 

varētu būt saistīts ar adreses maiņu. Tomēr 

privātajā sarakstē personai ir pienākums 

paziņot savu aktuālo adresi, savukārt adreses 

maiņas valsts nozīmes reģistros tiek 

aktualizēta automātiski, tādējādi aktuālā 

informācija nepārtraukti ir pieejama valsts 

pārvaldes funkciju veikšanai visām iestādēm. 

Informācija par adrešu maiņu tiek nosūtīta arī 

dažādiem komersantiem (ar sarakstu var 

iepazīties 

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

21 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  Norāda, 

ka nav nekādas 

vajadzības mainīt 

adresi no Pāvu iela 

14 uz Pāvu iela 

14A. Blakus 

esošajām ēkām 

(burāšanas centrs) ir 

adreses Pāvu iela 

14B un 14C, tāpēc 

nekas nedublējas un 

nerodas nekādi 

pārpratumi. 

Respondents lūdz 

saglabāt adresi 

Pāvu iela 14 bez A 

http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
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burta. Respondents 

norāda, ka adrešu 

maiņa radīs 

nevajadzīgas 

neērtības. 

as_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf

). 

Papildus Būvvalde norāda, ka respondenta 

minētajā bukletā ir norādīti gadījumi, kad 

adreses maiņa var būt nepieciešama – ja esošā 

adrese neatbilst adreses piešķiršanas 

pamatprincipiem. Proti, Adresācijas 

noteikumu 8.1. apakšpunktā ir noteikts, ka 

viens no adresācijas sistēmas 

pamatprincipiem ir tas, ka administratīvajā 

teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis nav ņemts vērā. 

 

22 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  Norāda, 

ka izlasot bukletu 

“Adresācijas Rīgas 

pilsētā” respondents 

konstatēja kādos 

gadījumos 

nepieciešama 

adreses maiņa. 

Neviens no 

minētajiem 

punktiem neatbilst 

respondenta 

gadījumam. Blakus 

esošajam burāšanas 

centram adrese ir 

Pāvu iela 14B un 

14C. Respondents 

lūdz saglabāt adresi 

Pāvu iela 14. 

Respondents 

norāda, ka adrešu 

maiņa radīs 

nevajadzīgas 

neērtības. 

23 0100 115 0151 002 Kuršu iela 3 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka kārtojot un 

saņemot īpašuma 

dokumentus tāda 

kadastra numura 

nebija. Tas 

respondentam ir 

pārsteigums. 

Adresācijas maiņa 

respondentu 

ietekmēs negatīvi. 

Būvvalde paskaidro, ka uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 0100 115 0151 atrodas 

citām personām piederoša ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 115 0151 002 (garāža, kas 

ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra 

numuru 0100 615 0071 sastāvā.. Ēkai 

reģistrētā funkcija ir garāžas ar atsevišķām 

bloķētām telpām (būvju klasifikācijas kods 

12420103) un ēkā ir reģistrētas deviņas telpu 

grupas, kas atbilstoši Adresācijas noteikumu 

2.10. apakšpunkta prasībām ir noteiktas par 

patstāvīgiem adresācijas objektiem un to 

adresēm adrešu piešķiršanas gadījumā ir jābūt 

unikālām. 

Lai pārbaudītu sava īpašuma sastāvu 

Būvvalde aicina respondentu izmantot portālu 

www.zemesgramata.lv vai tā rīcībā esošos 

īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis nav ņemts vērā. 

24 0100 070 0006 001 
Bērzaunes iela 

6 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka rekonstrukcijas 

projekta (būvatļauja 

Nr.BV-16-208-

abv/V, no 

18.03.2016.) 

ietvaros 

augstākminētā ēka 

ir demontēta un tās 

vietā 

Būvvalde uzskata, ka nav lietderīgi piešķirt 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 070 0006 

001 adresi, ja šobrīd notiekošās 

rekonstrukcijas rezultātā būve tiks likvidēta. 

Būvvalde norāda, ka gadījumā, ja pēc 

rekonstrukcijas ēka ar kadastra apzīmējumu 

0100 070 0006 001 nebūs likvidēta vai, ja pēc 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas datiem tiks uzbūvēta 

vēl viena būve ēkas ar kadastra apzīmējumu 

0100 070 0006 001 vietā, kas atbilstoši 

Adresācijas noteikumiem būs adresācijas 

http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://www.zemesgramata.lv/
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rekonstrukcijas 

rezultātā tiks 

paplašināta esošā 

ēka (kadastra 

apzīmējumu 0100 

0700 0220 001),  

kas veidos vienu 

apjomu. Līdz ar to 

rekonstrukcijas 

rezultātā 

piebūvētais apjoms 

tiks reģistrēts ar to 

pašu kadastra 

apzīmējumu kā 

kristīgam centram. 

Tāpēc vairs nav 

nepieciešams 

izveidot atsevišķu 

adresi 6B, jo vairs 

nav atsevišķi 

stāvošas ēkas. 

objekts, tad Būvvalde piešķirs ēkai adresi. 

Ņemot vērā augstāk minēto Būvvalde ņems 

vērā personas izteikto viedokli.  

25 
0100 089 0040 001, 

0100 089 0040 002 

Biķernieku 

iela 57 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka ēkas daļā ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

089 0040 002 sākas 

dzīvokļu 

numerācija Nr.1, 

Nr.2, Nr.3 utt. 

Respondents 

norāda, ka nevajag 

radīt neloģisku 

haosu. 57A var 

piešķirt ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

089 0040 001. 

Būvvalde norāda, ka gan ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 089 0040 001, gan ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 089 0040 002 ir 

adrese Biķernieku iela 57, kas ir pretrunā 

Adresācijas noteikumu 8.1. apakšpunktam, 

kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā 

adrese nedrīkst atkārtoties. 

Līdz ar to Būvvalde ņems vērā respondenta 

viedokli un ēkai ar kadastra apzīmējumu  

0100 089 0040 002 saglabās adresi 

Biķernieku ielas 57, bet ēkai ar kadastra 

apzīmējumu  0100 089 0040 001 piešķirs 

adresi Biķernieku iela 57A. 

26 
0100 089 0040 001, 

0100 089 0040 002 Biķernieku 

iela 57 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Lūdz 

atstāt iepriekšējo 

adresi ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

089 0040 002, 

papildināt ar A ēku 

ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

089 0040 001. 

Sakarā ar to, ka ēkā 

ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

089 0040 002 

atrodas SIA 

“Bikeri” un vēl divi 

uzņēmumi, tad 

mazāk sāpīgi būtu 

papildināt ar burtu 

A otru ēku. 

Būvvalde norāda, ka gan ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 089 0040 001, gan ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 089 0040 002 ir 

adrese Biķernieku iela 57, kas ir pretrunā 

Adresācijas noteikumu 8.1. apakšpunktam, 

kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā 

adrese nedrīkst atkārtoties. 

Būvvalde ņems vērā respondenta viedokli un 

ēkai ar kadastra apzīmējumu  0100 089 0040 

002 saglabās adresi Biķernieku ielas 57, bet 

ēkai ar kadastra apzīmējumu  0100 089 0040 

001 piešķirs adresi Biķernieku iela 57A, jo to 

anketā lūdza arī adresācijas objektu īpašnieks. 

27 0100 089 0040 002 
Respondents 

adresācijas maiņu 
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neatbalsta. 

Respondents 

norāda, ka ēkā ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

089 0040 002 

atrodas uzņēmumi, 

kuru visa 

dokumentācija 

noformēta uz adresi 

Biķernieku iela 57. 

28 0100 089 0040 002 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta, jo ir 

jāveic izmaiņas 

dokumentācijā. 

29 

0100 088 0057 002 
Čiekur-kalna 

2. Līnija 51 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Lūdz 

piešķirt adresi ēkai 

ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

088 0057 002 

saistībā ar 

Čiekurkalna 2. 

Līniju, jo ēkas 

fasāde ir vērsta pret 

to. Vēlamā adrese ir 

Čiekurkalna 2. 

Līnija 51A. 

Būvvalde norāda, ka gan ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 088 0057 002, gan ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 088 0057 001 ir 

adrese Čiekurkalna 2. Līnija 51, kas ir 

pretrunā Adresācijas noteikumu 8.1. 

apakšpunktam, kas nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst 

atkārtoties. 

Tā kā ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 088 

0057 002 pieguļ gan pie Čiekurkalna 2.līnijas, 

gan pie Čiekurkalna 7. Šķērslīnijas (stūra 

apbūve), tad ēkai numuru var piešķirt no 

Čiekurkalna 2.līnijas vai Čiekurkalna 7. 

Šķērslīnijas. 

Būvvalde ņems vērā respondentu izteikto 

viedokli un ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

088 0057 002 mainīs adresi uz Čiekurkalna 2. 

Līnija 51A.  

30 

31 0100 087 0105 001 
Čiekur-kalna 

1. Līnija 43 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka nav vajadzības 

pēc adreses maiņas 

vienam īpašumam. 

Norāda, ka adrešu 

maiņa ietekmēs 

finansiāli, likumiski 

un tā ir tiesību 

ignorēšana. 

Būvvalde paskaidro, ka ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 087 0105 001 

ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā un kā lietošanas 

veids ir norādīts rūpnieciskās ražošanas ēkas 

ar būvju klasifikācijas kodu 1251, bet ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 087 0105 007 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā kā lietošanas veids ir 

norādīts viena dzīvokļa māja ar būvju 

klasifikācijas kodu 1110. Līdz ar to atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 2.8.apakšpunktam 

abas ēkas ir adresācijas objekti.  

Atbilstoši Adresācijas noteikumu 

8.2.apakšpunktam katrai no tām ir piešķirama 

atsevišķa adrese, jo Adresācijas noteikumu  

8.1.apakšpunkts nosaka, ka administratīvajā 

teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties. 

Tā kā ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 087 

0105 001 pieguļ pie Čiekurkalna 5. 

Šķērslīnijas, tad atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 19. Punktam ēkai numuru piešķir 

saistībā ar tuvāko ielu. Līdz ar to ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 087 0105 001 tiks 

mainīta adrese no Čiekurkalna 1. Līnija 43 uz 

Čiekurkalna 5. Šķērslīnija 8A. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir 

iespējamas nelielas grūtības vai neērtības, kas 

varētu būt saistīts ar adreses maiņu. Tomēr 
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privātajā sarakstē personai ir pienākums 

paziņot savu aktuālo adresi, savukārt adreses 

maiņas valsts nozīmes reģistros tiek 

aktualizēta automātiski, tādējādi aktuālā 

informācija nepārtraukti ir pieejama valsts 

pārvaldes funkciju veikšanai visām iestādēm. 

Informācija par adrešu maiņu tiek nosūtīta arī 

dažādiem komersantiem (ar sarakstu var 

iepazīties 

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

as_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf

). 

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. Savukārt, ja tiek mainīta 

adrese objektam, kurā ir reģistrēts uzņēmums, 

tad komersantam ir jāinformē LR Uzņēmumu 

reģistrs par adreses maiņu iesniedzot 

iesniegumu, adreses maiņa LR Uzņēmumu 

reģistrā ir bez maksas. 

Tāpat Būvvalde norāda, ka atbilstoši 

Civillikuma 863. Panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 

labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 

pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai vai 

tās dēļ taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma 

īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam, kas 

darbojas nekustamajā īpašumā, kuram ir 

veikta adreses maiņa, pēc adreses maiņas ir 

jālieto jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas 

saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem. 

Papildus Būvvalde norāda, ka 

nepieciešamības gadījumā var sagatavot 

respondentam pagaidu numurzīmi. 

Tāpat Būvvalde norāda, ka 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 secināms, ka plānotā 

adrešu sakārtošana ir vērsta uz būtisku 

sabiedrības interešu ievērošanu un iespēju 

nodrošināt pilsētas vidē iespējas nekļūdīgi 

orientēties. Būvvaldes ieskatā sabiedrības 

intereses ir vērtējamas augstāk par atsevišķu 

tiesību subjektu interesēm. Nav pieļaujams, 

ka diviem adresācijas objektiem ir viena 

adrese. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

argumenti nevar ietekmēt pieņemamo 

lēmumu un respondenta izteiktais viedoklis ir 

http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf


14 

noraidāms kā nepamatots. 

32 Nav norādīts 
Vitālijs Lopa-

tinskis 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Norāda, ka 

adrese kļūs 

vienkāršāka (bez A 

burta un k-1). 

Ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 086 0438 

011 atbilstoši Adresācijas noteikumu 19. 

Punktam, kas paredz, ka ēkai numuru piešķir 

ņemot vērā tuvāko ielu, tiks mainīta adrese no 

Ropažu iela 12 k-1 uz Gustava Zemgala gatve 

80. 

Attiecībā uz telpu grupu numerāciju sakārt 

Būvvalde aicina iesniegt ēkas stāvplānus. 

Respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 

33 0100 086 0074 001 052 
Ropažu iela 10 

k-1  

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka būs jāveic 

īpašuma un kredītu 

dokumentācijas 

pārformēšana no 

jauna. 

Ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 086 0074  

001  atbilstoši Adresācijas noteikumu 19. 

Punktam, kas paredz, ka ēkai numuru piešķir 

ņemot vērā tuvāko ielu, tiks mainīta adrese no 

Ropažu iela 10 k-1 uz Gustava Zemgala gatve 

78. 

Saskaņā ar Adresācijas noteikumu 32. Punktu 

līdz adreses maiņai izdotie dokumenti 

(piemēram, zemesgrāmatu apliecības, zemes 

robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti), kuros ir 

fiksēta iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā 

esoši, un to maiņa veicama tikai tad, ja to 

vēlas pats dokumenta turētājs vai to pieprasa 

likums. Tāpat arī, ja personas ir noslēgušas 

savstarpējus līgumus un līguma nosacījumi 

paredz kādas informācijas maiņas gadījumā 

obligāti izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos, 

tad pusēm tas ir jādara, taču aizbildinājums 

par veicamajām darbībām nevar kalpot par 

šķērsli Būvvaldei izpildīt Ministru kabineta 

noteiktās prasības vienotas adresācijas 

sistēmas ieviešanai pilsētas teritorijā. 

Būvvalde paskaidro, ka pēc lēmuma par 

adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu vai 

precizēšanu piecu darba dienu laikā 

informācija tiks sniegta Valsts zemes 

dienestam adrešu reģistrācijai Valsts adrešu 

reģistra informācijas sistēmā. Informāciju par 

aktuālajām adresēm citas valsts informācijas 

sistēmas un reģistri saņem automātiski no 

Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas. 

Ņemot vērā augstāk minēto respondenta 

viedoklis ir noraidāms. 

34 

0100 115 0185 
Lielvārdes iela 

14 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka īpašumā ir 

(savulaik 

denacionalizēts) 

liters Nr.1 un liters 

Nr.2, kas sākotnēji 

ir būvēta un 

izmantota kā 

saimniecības māja, 

ko par dzīvojamo 

māju pārvērta 

padomju vara, bet 

saņemot īpašumu 

atpakaļ ar 90% 

nolietojumu. 

Respondents 

nepiekrīt mainīt 

adresi vecas 

Būvvalde paskaidro, ka ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 115 0185 002 ir reģistrēta 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā un kā lietošanas veids ir 

norādīts divu dzīvokļu māja ar būvju 

klasifikācijas kodu 1121. Ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 115 0185 001 ir reģistrēta 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā un kā lietošanas veids ir 

norādīts triju un vairāku dzīvokļu mājas ar 

būvju klasifikācijas kodu 1122. 

Līdz ar to atbilstoši Adresācijas noteikumu 

2.8.apakšpunktam abas ēkas ir adresācijas 

objekti, tādēļ atbilstoši Adresācijas noteikumu 

8.2.apakšpunktam katrai no tām ir piešķirama 

atsevišķa adrese, jo Adresācijas noteikumu  

8.1.apakšpunkts nosaka, ka administratīvajā 

teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties. 

Būvvalde norāda, ka adresācijas sakārtošanas 

projekta ietvaros izmanto Nekustamā īpašuma 

35 
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saimniecības mājas 

dēļ. Respondents 

norāda, ka ir 

2.grupas invalīds, 

vientuļš atraitnis. 

Adrešu maiņa 

radītu papildu 

izdevumus 

apsaimniekošanā un 

neērtības to izpildē. 

Anketai ir 

pievienots 

Galvaspilsētas 

Rīgas Būvju 

pārvaldes Būvju 

direkcijas 

05.06.1940. 

apliecība 

Nr.BD/4533 par to, 

ka ir pabeigti mūra 

vienstāva 

saimniecības ēkas 

visi izbūves darbi. 

valsts kadastra informācijas sistēmas datus un 

gadījumā, ja īpašnieks mainīs ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 0100 115 0185 002 funkciju par 

saimniecības ēku, tad Būvvalde likvidēs 

adresi Lielvārdes iela 14A un ēkai kā 

funkcionāli saistītai ar ēku ar kadastra 

apzīmējumu 0100 115 0185 001 (dzīvojamā 

māja) piešķirs adresi Lielvārdes iela 14. 

Būvvalde norāda, ka adreses maiņa ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 115 0185 002 rada 

papildu apsaimniekošanas izdevumus tikai 

par numurzīmes izgatavošanu un uzstādīšanu. 

Papildus Būvvalde norāda, ka 

nepieciešamības gadījumā var sagatavot 

respondentam pagaidu numurzīmes. 

Ņemot vērā augstāk minēto respondentu 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

36 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka adrešu maiņu 

nevēlas 

privātapstākļu dēļ, 

tas apgrūtinās 

respondenta sadzīvi 

un veselības aprūpi. 

Būvvalde paskaidro, ka adrešu maiņa plānota 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 115 0185 

002. Atbilstoši Būvvaldes rīcībā esošajai 

informācijai respondents dzīvo blakus esošajā 

ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 115 0185 

001, kurai adrešu maiņa netiks veikta. Līdz ar 

to respondenta argumenti par sadzīves un 

veselības aprūpes apgrūtināšanu ir noraidāmi 

kā nepamatoti.  

Ņemot vērā augstāk minēto personas 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

37 0100 086 0031 002 
Brīvības gatve 

205 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka 205.numrs 

atbilst Adresācijas 

noteikumu 

prasībām. 

Būvvalde paskaidro, ka gan ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 086 0031 001, gan ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 086 0031 002 ir 

adrese Brīvības gatve 205, kas neatbilst 

Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunktam, kas 

nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese 

nedrīkst atkārtoties. Līdz ar to ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 086 0031 002 tiks mainīta 

adrese no Brīvības gatve 205 uz Brīvības 

gatve 205A. 

Ņemot vērā augstāk minēto personas 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

38 

0100 092 0440 002, 

0100 092 0440 006, 

0100 092 0440 011   

Dzērbenes iela 

14 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Lūdz 

piemērot 

Adresācijas 

noteikumu 

8.2.apakšpunktu un 

adresi nemainīt, jo 

visas valsts 

zinātniskā institūta 

– atvasinātas 

publiskas personas 

“Elektronikas un 

datorzinātņu 

institūts” (turpmāk -  

Institūts) ēkas ir 

funkcionāli 

Būvvalde norāda, ka publiskajai apspriešanai 

tika piedāvāta adrešu maiņa ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 092 0440 002 no 

Dzērbenes iela 14 uz Dzērbenes iela 14A, 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 092 0440 

011 no Dzērbenes iela 14 uz Dzērbenes iela 

14B un ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

092 0440 006 no Dzērbenes iela 14 uz 

Dzērbenes iela 14C. Atbilstoši Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

datiem uz publiskās apspriešanas brīdi ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 092 0440 002, 

0100 092 0440 011 un 0100 092 0440 001 

un ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 092 

0440 006 

kā lietošanas veids bija norādīts rūpnieciskās 

ražošanas ēkas ar būvju klasifikācijas kodu 
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saistītas, bez 

atsevišķām ieejām. 

Ieeja visās ēkās ir 

caur vienu galveno 

ieeju no Dzērbenes 

ielas 14 un ieeja no 

ielas vai caur citām 

durvīm nav. 

Pārvietošanās caur 

ēkām notiek caur 

iekšējiem 

gaiteņiem. Visām 

ēkām un zemei, uz 

kuras atrodas, 

īpašnieks ir Institūts 

un tās visas atrodas 

teritorijā aiz žoga. 

Respondents lūdz 

ņemt vērā, ka 

īpašnieks ir Valsts 

zinātniskais 

institūts, valsts 

iestādei rodas 

nevajadzīgs 

juridisko 

formalitāšu slogs, 

kas var ietekmēt 

Institūta zinātnisko 

darbību. 

Funkcionāli 

saistītās ēkas tiks 

formāli sadalītas. 

1251, līdz ar to atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 2.8. apakšpunktam ēkas bija 

adresācijas objekti un katrai ēkai bija jābūt 

unikālai adresei. 

Ņemot vērā, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmas datiem 

ēkām ar kadastra apzīmējumiem 0100 092 

0440 001, 0100 092 0440 002 un  0100 092 

0440 006 

 ir mainīts lietošanas veids uz skolas, 

universitātes un zinātniskajai pētniecībai 

paredzētām ēkām ar būvju klasifikācijas kodu 

1263, tad ēkas ir uzskatāmas par funkcionāli 

saistītām un atbilstoši Adresācijas noteikumu 

12. Punktam ēkām ir saglabājama adrese 

Dzērbenes iela 14.  

Tā kā ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 092 

0440 011 atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas datiem 

lietošanas veids nav mainīts, tad tā joprojām 

ir uzskatāma par atsevišķu adresācijas objektu 

un atbilstoši Adresācijas noteikumu 

8.2.apakšpunktam ēkai piešķirama atsevišķa 

adrese, jo Adresācijas noteikumu  

8.1.apakšpunkts nosaka, ka administratīvajā 

teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties. Līdz ar to 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 092 0440 

011 tiks piešķirta adrese Dzērbenes iela 14A. 

Papildus Būvvalde norāda, ka teritorijas 

labiekārtojumi, piemēram, žogs nevar kalpot 

par pamatojumu ēku funkcionālajai saistībai. 

Tāpat adrešu piešķiršanu Būvvalde veic 

atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas  

neparedz adrešu piešķiršanas procesā vērtēt 

ēku īpašnieku. 

Būvvalde paskaidro, 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. 

Tāpat Būvvalde norāda, ka atbilstoši 

Civillikuma 863. Panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 

labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 

pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai vai 

tās dēļ taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma 

īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam, kas 

darbojas nekustamajā īpašumā, kuram ir 

veikta adreses maiņa, pēc adreses maiņas ir 

jālieto jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas 

saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā daļēji.  

39 0100 086 0177 001 Ropažu iela 74 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Valsts 

adrešu reģistra datiem ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 086 0177 001 (dzīvojamā 
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ka nepiekrīt adreses 

maiņai. Ropažu iela 

74 sastāv no 2 

mājām, baltas un 

sarkanas, ko 

piebūvēja daudz 

vēlāk, bet 

pievienoja adresi 

Ropažu 74, kaut 

gan tai skats ir uz 

Džutas ielu. 

Respondents neredz 

vajadzību mainīt 

adresi, jo tad tiks 

izjaukta numerācija, 

jo jāmaina arī tad 

Ropažu 76, kas 

neatrodas tieši uz 

līnijas Ropažu iela, 

piebraukt var tieši 

tāpat no Ropažu un 

Džutas ielas. Maiņa 

radīs lieku stresu, 

liekus izdevumus, 

ko pensionārs nevar 

atļauties. 

ēka), 0100 086 0177 002 (veikals) un 0100 

086 0177 002 (dzīvojamā ēka) ir adrese 

Ropažu iela 74, kas neatbilst Adresācijas 

noteikumu 8.1. apakšpunktam, kas nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst 

atkārtoties. 

Būvvalde norāda, ka adresācijas maiņa nevis 

izjauks numerācija, bet gan to sakārtos, jo 

katrai ēkai būs sava unikāla adrese. Turklāt 

nav nepieciešamība mainīt ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 0100 086 0174 001 adresi 

Ropažu iela 74, jo tā atbilst Adresācijas 

noteikumu prasībām, turklāt pēc anketā 

norādītās informācijas ir secināms, ka šajā ēkā 

dzīvo respondents.   

Būvvalde uzsver, ka adreses maiņa atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 19. Punktam plānota 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 086 0177 

001, kas pieguļ Džutas ielai no Ropažu iela 74 

uz Džutas iela 11, kā arī ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 086 0177 002 (veikals) no 

Ropažu iela 74 uz Ropažu iela 72.  

Būvvalde norāda, ka adreses maiņa ēkai, kurā 

dzīvo respondents netiks veikta, līdz ar to 

Būvvalde uzskata par nepamatotiem 

respondenta argumentus par lieku stresu un 

izdevumiem. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

40 0100 089 0180 002 
Biķernieku 

iela 46 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka Biķernieku iela 

ir vienīgā, no kuras 

ir organizēta 

piebraukšana šim 

objektam, jo pret to 

ir vērsta ēkas fasāde 

un atrodas abas 

ieejas ēkā. Tā ir 

neapdzīvota 

avārijas māja, kas 

jau 1987.gadā par 

tādu atzīta, īrnieki 

izvietoti un plānota 

ēkas nojaukšana. 

Adresācijas maiņa 

nevis sakārtotu, bet 

gan sarežģītu 

adresācijas 

situāciju. Vienam 

un tam pašam 

vienotam objektam 

(zemes vienībai un 

ēkām) tiktu 

piešķirtas divas 

atšķirīgas adreses. 

Ēkai k-1 un 46, no 

Biķernieku ielas 46. 

Respondents 

norāda, ka pašlaik 

visu grūti paredzēt, 

bet noteikti radīsies 

Būvvalde norāda, ka atbilstoši Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai 

uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

0100 089 0180 atrodas ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 089 0180 001 (dzīvojamā 

māja) un 0100 089 0180 002 (dzīvojamā ēka), 

kurām atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem 

ir adrese Biķernieku iela 46.  

Atbilstoši adresācijas noteikumu 

2.8.apakšpunktam abas ēkas ir adresācijas 

objekti un katrai ēkai jāpiešķir sava unikāla 

adrese (8.1.apakšpunkts). 

Ņemot vērā respondenta norādīto informāciju, 

ka pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 089 

0180 002 (dzīvojamā ēka) var piekļūt no 

Biķernieku ielas, tad tiks ņemts vērā 

respondenta viedoklis un ēkai tiks piešķirta 

adrese Biķernieku iela 46 k-1. 

Būvvalde norāda, ka ēkas sliktais tehniskais 

stāvoklis vai īpašnieka nespēja ēku nojaukt 

jau no 1987. Gada nevar kalpot par 

argumentu neveikt adrešu maiņu. Taču 

Būvvalde norāda, ka pēc ēkas nojaukšanas 

Būvvalde varēs likvidēt adresi. 

Būvvalde paskaidro, ka adrese piešķiršana 

nevis sarežģītu adresāciju, bet gan to 

sakārtotu, jo katrai ēkai būs sava unikāla 

adrese. Tāpat Būvvalde norāda, ka adrešu 

sakārtošana nevis radīs neloģisku situāciju, 

bet gan neloģisko situāciju sakārtos. 

Būvvalde norāda, ka  

Adresācijas noteikumu 32. Punkts nosaka, ja 

adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta 

forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām 
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vajadzība pēc 

neloģiskās 

situācijas 

skaidrojošajiem 

dokumentiem, 

izziņām, kā arī lieki 

izdevumi, ko 

respondents nevar 

atļauties. 

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. Savukārt, ja tiek mainīta 

adrese objektam, kurā ir reģistrēts uzņēmums, 

tad komersantam ir jāinformē LR Uzņēmumu 

reģistrs par adreses maiņu iesniedzot 

iesniegumu, adreses maiņa LR Uzņēmumu 

reģistrā ir bez maksas. 

Tāpat Būvvalde norāda, ka atbilstoši 

Civillikuma 863. Panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 

labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 

pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai vai 

tās dēļ taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma 

īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam, kas 

darbojas nekustamajā īpašumā, kuram ir 

veikta adreses maiņa, pēc adreses maiņas ir 

jālieto jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas 

saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem. 

Būvvalde norāda, ka sagatavos respondentam 

pagaidu numurzīmi, kā arī nosūtīs izziņu par 

adreses maiņu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā daļēji. 

41 
0100 089 0191 003, 

0100 089 0191 003 002  

Brīvības gatve 

234 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Nesaskata 

nepieciešamību 

garāžai, kura nekad 

nevar un netiks 

izmantota citiem 

mērķiem kā tikai 

automašīnas 

novietošanai, mainīt 

adresi, kas ir spēkā 

no ēkas 

uzbūvēšanas dienas. 

Adrešu maiņa radīs  

Būvvalde paskaidro, ka ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 089 0191 003 ir reģistrēta 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā un kā lietošanas veids ir 

norādīts garāžas ar būvju klasifikācijas kodu 

1242,turklāt garāžā ir reģistrētas četras telpu 

grupas. Līdz ar to atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 2.8.apakšpunktam  

ēka ir adresācijas objekts. 

Būvvalde paskaidro, ka ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 089 0191 001 (dzīvojamā 

ēka) un 0100 089 0191 003 (garāža) nav 

funkcionāli saistītas ēkas, jo lai dzīvotu 

dzīvojamā ēkā nav nepieciešama garāža. 

Būvvalde norāda, ka ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 089 0191 003 pašvaldības 

ar lēmumu līdz šim nav piešķīrusi adresi. 

Papildus Būvvalde norāda, ka 

nepieciešamības gadījumā var sagatavot 

respondentam pagaidu numurzīmes. 

Adresācijas noteikumu 32. Punkts nosaka, ja 

adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta 

forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām 

prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā 

adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav 

jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais 

normatīvais akts. Tādējādi šajā gadījumā, ja 

līdz šim tika izdoti dokumenti, kuros ir fiksēta 

cita adrese, tie joprojām ir spēkā esoši un to 

maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats 

dokumenta turētājs. 

 Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

42 0100 070 2346 001, Ūnijas iela Respondents Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
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0100 070 2346 002, 

0100 070 0076 001 

16B adresācijas maiņu 

atbalsta. Norāda, ka 

ēka 0100 070 2346 

001 ir funkcionāli 

saistīta ar 

uzņēmuma 

ražošanas ēku 0100 

070 2346 002. 

0100 0702346 001 

lūdz piešķirt adresi 

Ieriķu iela 7C. 

informācijas sistēmas datiem ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 070 2346 001 

(administratīvā ēka) un 0100 070 2346 002 

(ražošanas korpuss) lietošanas veids ir 

rūpnieciskās ražošanas ēkas ar būvju 

klasifikācijas kodu 1251, kurām atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 2.8.apakšpunktam 

jāpiešķir unikāls adreses, taču ņemot vērā 

respondenta sniegto informāciju par to, ka 

ēkas ir funkcionāli saistītas, tad atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 12. Punktam ēkām ir 

saglabājama adrese Ūnijas iela 16B.  

Ņemot vērā respondenta lūgumu, ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 0702346 001 tiks 

piešķirta adrese Ūnijas iela 7C. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā. 

43 
0100 070 2346 001, 

0100 070 0076 001 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka īpašums ir 

funkcionāli vienots 

ēku komplekss 

sastāvs no 3 ēkām – 

savstarpēji saistītas 

3 ražošanas ēkas ar 

vienotām 

komunikācijām 

(ūdensapgādi, 

elektroapgādi, 

siltumapgādi), 

ugunsdzēsības 

signalizāciju un 

piebraukšanu ēkai. 

Respondents 

norāda, ka 

funkcionāli vienotai 

ēkai būs 3 adreses, 

kas sarežģīs 

īpašuma nomnieku 

atrašanu, tas 

samazinās drošību 

un radīs 

zaudējumus. 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas datiem ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 070 2346 001 

(administratīvā ēka), 0100 070 2346 002 

(ražošanas korpuss) un 0100 070 0076 001 

(ražošanas korpuss) lietošanas veids ir 

rūpnieciskās ražošanas ēkas ar būvju 

klasifikācijas kodu 1251, kurām atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 2.8.apakšpunktam 

jāpiešķir unikāls adreses. 

Būvvalde papildus norāda, ka ēku saistība ar 

komunikācijām nav uzskatāma par ēku 

funkcionālo saistību, kas minēta Adresācijas 

noteikumu 12. Punktā, jo, vadoties no šādiem 

apsvērumiem, Rīgas pilsētā lielākajai daļai 

ēku, ja ne visām, būtu jālieto viens un tas pats 

ēkas adreses numurs, jo ēkas ir saistītas ar 

inženierkomunikācijām visas pilsētas 

teritorijā. Šāda tiesību normu interpretācija un 

piemērošana nav adekvāta, jo nenodrošina 

likumdevēja iecerēto mērķu sasniegšanu, 

nosakot ēku adresācijas principus 

administratīvās teritorijas ietvaros. 

Būvvalde noraida respondenta argumentus 

par to, ka adreses maiņas gadījumā tiek 

samazināta drošība, jo katram adresācijas 

objektam piešķirot savu unikālu adresi tiek 

uzlabota orientācija pilsētvidē, kas ir tik ļoti 

svarīga operatīvajiem dienestiem, lai 

nodrošinātu kārtību un drošību. 

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 respondenta otro, vēlāk iesniegto 

anketu (tabulā ar Nr.43), kurā respondents 

norāda uz ēku ar kadastra apzīmējumiem 

0100 070 2346 001 un 0100 070 2346 001 

funkcionālo saistību, ka rezultātā ēkām 

saglabājama adrese Ūnijas iela 16B, kā arī 
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respondenta lūgumu ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 070 0076 001 piešķirt 

adresi Ieriķu iela 7C, kas ir ņemta vērā, tad 

var uzskatīt, ka respondenta viedoklis ir ņemts 

vērā daļēji. 

44 Nav norādīts Vidrižu iela 4 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana ir 

no Brīvības ielas un 

Ropažu ielas, 

adresācijas maiņa ir 

pilnīgs murgs un, 

ka adresācijas 

maiņa stipri 

sarežģīs tiesības un 

likumiskās 

intereses. 

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 piešķirot nepāra 

numurus, labajā pusē – pāra numurus.  

Vidrižu ielas sākums atbilstoši pilsētas 

teritorijas plānojumam ir nosakāms no 

Brīvības gatves un Vidrižu ielas beigas pie 

Ropažu ielas. Attiecīgi adresācija minētajā 

ielā ir veidojama ievērojot pāra un nepāra 

pušu numerāciju un numuru pieaugšanas 

virzienu no Brīvības gatves uz Ropažu ielu. 

Novērtējot pastāvošo adresāciju Vidrižu ielā 

ir secināms, ka pāra numuru pusē numerācija 

ir veidota tieši pretējā numuru pieaugšanas 

virzienā, taču nepāra numuru pusē adresācija 

ir iedibināta pareizā virzienā. 

Būvvaldei lemjot par adrešu maiņu savā 

darbībā ir jāievēro visas tiesību normas. 

Vadoties no Ministru kabineta noteiktajām 

normām ir viennozīmīgi identificējams, ka 

Vidrižu ielā pāra numuru pusē ir jāveic adrešu 

maiņa un jānosaka numuru pieaugšanas 

virziens mainot attiecīgās ēku adreses. 

Būvvalde mainot adreses Vidrižu ielas pāra 

pusē pieņemtu tiesiski pamatotu lēmumu. 

Vadoties no iedzīvotāju norādītās atsauces uz 

Administratīvā procesa likumā (turpmāk 

tekstā –APL) noteiktajiem tiesiskuma 

principiem konkrēti “cilvēktiesībās 

pastāvošajam tiesiskās paļāvības principu” 

Būvvalde neatdzīts, ka adrešu piešķiršana vai 

maiņa vispār spētu ietekmēt starptautiskā 

līmenī atzītos cilvēktiesību jautājumus, jo 

vienīgais tiesiskais pienākums adreses maiņas 

vai piešķiršanas gadījumā  tiesību subjektam 

ir adreses lietošana, ko persona jau faktiski 

dara un lietojamās adreses maiņa nerada 

nekādus cilvēktiesību pārkāpumus. Attiecībā 

uz tiesiskās patvaļas principu Būvvalde 

norāda, ka Būvvalde pieņemot lēmumu par 

adreses maiņu izpilda ārējā normatīvā akta 

prasības, kas nav vērtējams kā tiesiskā 

patvaļa.  

APL 10.pants nosaka, ka privātpersona var 

paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un 

konsekventa. Iestādes kļūda, kuras pieļaušanā 

privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt 

privātpersonai nelabvēlīgas sekas. 

Būvvalde nesaskata jautājuma izlemšanā 

nevienu no tiesisko patvaļu raksturojošiem 

apstākļiem, jo Būvvaldes lēmums ir tiesisks 

un konsekvents, par ko liecina piemērotās 

tiesību normas un vienotas pieejas realizēšana 

45 

0100 086 0256 001 Vidrižu iela 4 

Adresācijas maiņu 

neatbalstu, jo tas 

uzliek nepamatotu 

finanšu līdzekļu 

slogu katram 

dzīvokļa 

īpašniekam. 

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Papildus tam, 

dzīvokļu 

īpašniekiem 

neapzināti tiek 

uzlikts pienākums 

pārformēt ar 

iepriekš reģistrētās 

adreses Saistītos 

dokumentus, kas, 

savukārt, nozīmē 

papildus laika un 

finanšu resursu 

piespiedu tērēšanu. 

Adresācijas 

piespiedu maiņa ir 

pretrunā 

civiltiesībās 

pastāvošajam 

tiesiskās paļāvības 

principam. Turklāt, 

par lēmuma, kas 

saistīts ar 

adresācijas maiņu, 

pieņemšanu 

iedzīvotājiem 

netika paziņots-

paziņošanas likuma 

noteiktajā kārtībā. 
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87 

visas Rīgas teritorijā ieviešot adresācijas 

sistēmu, kas atbilsts vienotiem ar ārējo 

normatīvo aktu noteiktiem adresācijas 

sistēmas pamatprincipiem. Tāpat arī Būvvalde 

nav pieļāvusi kļūdas adresācijas maiņas 

procesā, kuras varētu radīt kādas sekas. Taču 

sekas, kas iedzīvotājiem tiek radītas izpildot 

ārējā normatīvā akta prasības nav vērtējamas 

kā kļūdas sekas, bet kā tiesiskuma 

iedibināšanas sekas, kas iedzīvotājiem ir 

jāpieņem un jāpakļaujas ārējā normatīvā akta 

prasībām. Būvvalde arī nesaskata kādas 

iestādes vai personas kļūdu saistībā ar jau 

iedibināto adresāciju, jo tā ir veidota saskaņā 

ar tobrīd pastāvošo tiesisko regulējumu un ir 

vērtējama kā tiesiska, un agrāk piešķirtu 

adrešu tiesiskums ir vērtējams ar šo 

administratīvo procesu nesaistītā lietas 

izskatīšanā, jo izmaiņas adresācijas veidošanā 

ir noteiktas ar ārējo normatīvo aktu, mainoties 

tiesiskajam regulējumam ir jānodrošina 

tiesiska pāreja no vecā regulējuma uz jauno, 

ko ir iespējams izdarīt vienīgi veicot adrešu 

maiņu, kas pašvaldībai ir noteikta kā obligāti 

veicama funkcija un Būvvaldei nav tiesības 

izvēlēties vai savā darbībā ievērot vai 

neievēro likuma prasības. 

Taču Būvvalde atdzīst ka ēka Vidrižu iela 4 

novietojas Ministru kabineta noteikumos 

neraglemtētā veidā un tā faktiski atrodas 

vienlaicīgi gan pāra gan nepāra pusē, tā pat arī 

fakts, ka ēkai cauri iet iela nav viennozīmīgi 

noteikti apstākļi kas noteiktu Būvvaldei 

konkrētu pieņemamo lēmumu tāpat arī APL 

15.panta 12 daļā ir noteikts, ka iestāde un 

tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, 

pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav 

noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo 

aktu (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas 

aizliegums). Tās nedrīkst atteikties piemērot 

tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī 

tiesību norma neparedz piemērošanas 

mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti 

citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu 

attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas 

neattiecas tikai uz gadījumu, kad nav 

izveidota vai nedarbojas iestāde, kurai šī 

tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā veidā 

jāpiedalās tās piemērošanā.  

Būvvalde atdzīst, ka adresācijas veidošanai 

Vidrižu ielā Būvvaldei ir paplašināti 

jāpiemēro Ministru kabineta noteiktās 

prasības, jo faktiski Vidrižu ielas sākums un 

beigas attiecībā pret pilsētas centru ir 

vērtējamas relatīvi, jo vērtējot ielas virzienu ir 

iespējams secināt, ka ielas trasējums nav vērst 

viennozīmīgā virzienā no pilsētas centra, tā 

pat arī apstāklis ka ēka atrodas vienlaicīgi 

abās ielas pusēs norāda, ka Būvvaldei 

pieņemot lēmumu ir paplašināti jāpiemēro 

tiesību normas, jo tiesību normu vienīgi 

gramatiska iztulkošana nesniegs skaidrību par 

Būvvaldes motivāciju lēmuma pieņemšanai. 
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Vadoties pēc APL 17. Panta pirmās daļas 

4.punktu Būvvaldei ir tiesības esošās tiesību 

normas iztulkot  teleoloģiski t.i. pēc to jēgas 

un mērķa. 

Būvvalde konstatē, ka tiesību normu jēga 

ieviešot adresāciju pēc vienotiem kritērijiem 

ir izveidot paredzamu un vienveidīgu sistēmu, 

kas atbilst vienotiem kritērijiem. Līdz ar to ir 

iespēja secināt, ka nav izšķiroši identificēt 

ielas sākumu, to nosakot matemātiski, jo arī 

veidojot numerāciju Vidrižu ielā, saglabājot 

iedibināto pāra un nepāra numuru pusi, 

pilsētvidē būs iespējams adekvāti orientēties. 

Būvvalde saskata iespēju ņemot vērā 

ievērojamo iedzīvotāju izteikto noraidošo 

attieksmi nemainīt numuru secību pāra 

numuru pusē, bet mainīt adrešu numuru 

secību ielas nepāra numuru pusē, kas skars 

ievērojami mazāku adresācijas objektu skaitu, 

kurām adreses tiks mainītas. Līdz ar to ir 

iespējams ielā dzīvojošo personu vairākuma 

interesēs pēc iespējas saglabāt nemainīgu 

adresāciju, kas garantē stabilitāti adrešu 

lietošanā. 

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. 

Tāpat Būvvalde norāda, ka 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  

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. 

Tāpat arī, ja personas ir noslēgušas 

savstarpējus līgumus un līguma nosacījumi 

paredz kādas informācijas maiņas gadījumā 

obligāti izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos, 

tad pusēm tas ir jādara. 

Būvvalde paskaidro, ka saskaņā ar 

Paziņošanas likuma 11.panta 2.daļu iestāde 

dokumentu var paziņot ar publikāciju 
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oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

Būvvaldes 19.08.2016. lēmums Nr.Bv-16-

353-ls „Par publiskās apspriešanas rīkošanu 

zemes vienību un ēku adrešu maiņai un 

piešķiršanai Čiekurkalna, Mežaparka un 

Teikas apkaimē” 23.08.2016. tika publicēts 

oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

(https://www.vestnesis.lv/op/2016/162.16). 

Ar tā publicēšanas brīdi tas ir paziņots visām 

personām, kuras tas skar tāpat arī Būvvalde 

secina, ka personas izteiktais arguments ir 

neloģisks, jo norāde par adreses maiņas 

neinformēšanu ir neadekvāta jo Būvvalde vēl 

nav pieņēmusi lēmumu par adreses maiņu 

tikai uzsākusi jautājuma skatīšanu 

administratīvā procesa ietvaros.  

Personu izteiktais viedoklis ir atzīstams par 

nepamatotu un noraidāms. Adrese netiks 

mainīta. 

120 

0100 089 0243 001, 

0100 089 0243 

Struktoru iela 

8 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Struktoru ielas. 

Respondents 

uzskata, ka adrese 

Nr.8 vēsturiski 

pieder pie Teikas 

apbūves un, ka tās 

maiņa varētu radīt 

neparedzamas 

problēmas 

īpašniekiem. Vēl 

adreses maiņa viņus 

apgrūtinās 

administratīvi un 

tiesiski.  

Par adrešu maiņu 

aizsardzības 

teritorijā: Rīgas 

attīstības plānā 

2006.-2018.gadam 

iekļautās apbūves 

aizsardzības 

teritorijās ir arī 

Teika. Tā ir Teikas 

vēsturiskās apbūves 

māja, kas tiek 

saglabāta 

vēsturiskajā izskatā 

kā 80 gadus 

atpakaļ.  

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. 

Tā kā adresācijas objekts atrodas starp 

adresēm Struktoru iela 10 un Struktoru iela 

14A, tad lai izpildītos augstāk minētais 

apakšpunkts, adresācijas objektam ar ēkas 

kadastra apzīmējumu 01000890243001 

jāpiešķir adrese Struktoru iela 12. Tāpat 

Būvvalde norāda, ka 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. 

Personas viedoklis, ka izmaiņas  nesamērīgi 

apgrūtinās iedzīvotājus, nevar tikt atzīts par 

pamatotu un tas nenodrošina tiesiskumu. 

Būvvaldes ieskatā par tiesisku rīcību ir 

atdzīstama rīcība, kas atbilst tiesību normām, 

to būtībai un jēgai. Līdz ar to Rīgas pilsētas 

teritorijā sabiedrības interešu ievērošanai ir 

nepieciešams ieviest adresācijas sistēmu, kas 

atbilst adresācijas sistēmas pamatprincipiem. 

Respondenta norādītais arguments par to, ka 

adrese ir sena nevar kalpot par pamatojumu 

adresi nemainīt, jo to neparedz normatīvie 

akti, kā arī adresācija nekādā veidā nav 

saistīta ar apbūvi teritorijās ar 

aprobežojumiem. 

Būvvalde piekrīt, ka saistībā ar adreses maiņu 

personai var rasties samērā nelieli papildus 

izdevumi, taču atbilstoši Civillikuma 863. 

Pantā noteiktajam īpašniekam ir jānes ar 

īpašumu saistīti izdevumi, piemēram, adreses 

numura zīmes izgatavošanas un uzstādīšanas 

izmaksas, nekustamā īpašuma nodoklis, kas ir 

121 

122 
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jāapmaksā katru gadu, līdz ar to secināms, ka 

personas viedoklis ir noraidāms kā 

nepamatots. 

123 0100 084 0527 004 
Ezermalas iela 

30 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ezermalas ielas. 

Respondents 

kategoriski 

neatbalsta adrešu 

maiņu, jo tādējādi 

viņa uzņēmuma 

radīsies papildus 

izdevumi mainot 

informāciju 

principā visā 

informācijas 

pieejamajā telpā. 

Kā negatīvu 

aspektu min to, ka 

R.Feldmaņa iela ir 

pārāk jauna un 

klientiem būs 

grūtības atrast viņu 

uzņēmumu. Ja 

adrese tiks mainīta, 

tad tikšot pārkāpts 

administratīvā 

procesa tiesību 

normu 

piemērošanas 

princips.  

Respondents ir informējis Būvvaldi par ēkas 

projektēšanas un ekspluatēšanas kārtību 

atbilstoši ēku noteiktajām funkcijām. 

Būvvalde respondenta viedokli par 

funkcionāli saistītām ēkām atzīst par 

pamatotu un ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 084 0527 004 

 adrese netiks mainīta.  

Būvvalde norāda, ka mainoties ēku 

funkcijām, adreses tiek atkārtoti pārskatītas.  

124 
0100 091 0141 001 

0100 0910 141 

Ropažu iela 

122 k-8 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

1. Kad respondents 

iegādājās īpašumu 

bija svarīga ielas 

atpazīstamība un 

māja un dzīvokļa 

numurs. Ja adrese 

būtu BV piedāvātā, 

īpašumu, 

visticamāk, 

neiegādātos. 

Pavisam noteikti ne 

namā ar numuru 

69!!! 

2. Dzīvojot 

norādītajā adresē, 

gan ejot uz 

sabiedrisko 

transportu, gan 

izsaucot taksi, vai 

braucot ar radu un 

draugu auto, tiek 

izmantota vienīgi 

Ropažu iela. 

Adresācijas noteikumu 19. Punkts nosaka, ka 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā gadījumā ir Bērzpils iela. 

Tā kā minētā ēka atrodas starp adresācijas 

objektiem ar plānotajām adresēm Bērzpils iela 

67 un Bērzpils iela 69, tad ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 091 0141 001 plānots 

mainīt adresi uz Bērzpils iela 69.  

Ielu novietojums un attiecīgā zemes atļautā 

izmantošana Rīgas pilsētas administratīvās 

teritorijas ietvaros ir viennozīmīgi definēta un 

noteikta ar Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumu, kurš ir spēkā esošs, obligāts un 

saistošs visiem pilsētas iedzīvotājiem. 

Bērzpils ielas novietne konkrētajā gadījumā ir 

noteikta starp Krustabaznīcas ielu un 

Raiskuma ielu, attiecīgi apvidū ir ierīkots 

ielas braucamais ceļš ar šķembu segumu, 

izvietota ielas nosaukuma norādes zīme un 

personas norādītā neapmierinātība par ielas 

tehnisko stāvokli nevar tikt uzskatāma par 

pietiekamu, lai Būvvaldei būtu dots tiesiskais 

pamats neveidot Ministru kabineta prasībām 

atbilstošu adresāciju Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā.  

Saskaņā ar Adresācijas sistēmas noteikumu 

32. Punktu līdz adreses maiņai izdotie 
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Iebraukšana no 

Bērzpils ielas vispār 

nav paredzēta un 

visos laikos 

iedzīvotājiem ir 

bijusi liela 

pretestība pret tās 

izmantošanu, jo tā 

ir vien putekļaina 

stiga. 

3. Ja perspektīvā 

Latvijas Dzelzceļš 

beidzot sakārtotu 

sliežu 

infrastruktūru, tad 

Bērzpils ielā un līdz 

sliedēm esošā zemē 

būtu jāizbūvē 

prettriecienu grāvis, 

lai garām braucošie 

preču vilcieni ar 

radīto vibrāciju 

neturpinātu bojāt 

blakus esošos 

īpašumus, kā notiek 

pašlaik. 

4. Esošā adresācija 

ir arī vēsturiska 

liecība secībai, kādā 

vācu karagūstekņi 

būvēja namus šajā 

“pilsētiņā”. 

Tas no respondenta 

prasīs nesamērīgas, 

nepamatotas 

papildus izmaksas 

un laika patēriņu, jo 

adrese ir reģistrēta 

ļoti daudz iestādēs 

Latvijā, Igaunijā 

(kur ir īpašums un 

līgumi ar Eesti 

Energia un citām 

iestādēm, tāpēc 

nāksies vēl maksāt 

par dokumentu 

tulkošanu un ceļa 

izmaksas), kā arī 

uzrādīta kā 

kontaktadrese 

starptautiskos 

izglītības projektos. 

Tiek atņemtas 

respondenta tiesības 

dzīvot īpašumā ar tā 

izvēlētu, tīkamu un 

atpazīstamu ielas 

nosaukumu, kā arī 

ar pievilcīgu mājas 

numuru 122k.8 vai 

122/8 nevis 

divdomīgi 

uztveramo no 

dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu 

apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u.c. 

dokumenti), kuros ir fiksēta iepriekšējā 

adrese, joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs vai to pieprasa likums. Savukārt, ja 

tiek mainīta adrese objektam, kurā ir reģistrēts 

uzņēmums, tad komersantam ir jāinformē LR 

Uzņēmumu reģistrs par adreses maiņu 

iesniedzot iesniegumu, adreses maiņa LR 

Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas. Tāpat arī, 

ja personas ir noslēgušas savstarpējus līgumus 

un līguma nosacījumi paredz kādas 

informācijas maiņas gadījumā obligāti izdarīt 

izmaiņas noslēgtajos līgumos, tad pusēm tas ir 

jādara, tāpat arī mainoties personu 

kontaktinformācijai, ja līgums paredz 

personām savstarpēji par to paziņot, tad 

līdzējiem saistības ir jāpilda, taču 

aizbildinājums par veicamajām darbībām 

nevar kalpot par šķērsli Būvvaldei izpildīt 

Ministru kabineta noteiktās prasības vienotas 

adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas 

teritorijā.  

Atbilstoši Civillikuma 863. Panta prasībām 

personai, kas bauda vai vēlas baudīt kādas 

lietas labumus, tam arī jānes ar šo lietu 

saistītie pienākumi, kā arī trešās personas šai 

lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. Nekustamā 

īpašuma īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam, 

kas darbojas nekustamajā īpašumā, kuram ir 

veikta adreses maiņa, pēc adreses maiņas, ir 

jālieto jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas 

saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.   

Būvvalde skaidro, ka adreses maiņa neliedz 

adresācijas objektam piekļūt no iepriekš 

izmantotajiem piebraucamajiem ceļiem un 

neietekmē īpašuma vērtību.  

Būvvalde skaidro, ka Aizsargjoslu likuma 

13.pantā teikts, ka dzelzceļa ekspluatācijas 

aizsargjosla pilsētā vai ciemā ir 25 m. 

Atbilstoši Būvvaldes rīcībā esošajiem 

kartogrāfiskajiem materiāliem, ēkas atrodas 

50m attālumā no pēdējās dzelzceļa sliedes, 

tāpēc respondenta arguments par dzelzceļa 

tuvumu uzskatāms kā nepamatotu. 

Būvvalde piekrīt, ka mainot adresi piesaistes 

objektam var palielināties satiksmes 

intensitāte, bet tas nevar būt par pamatu, lai 

netiktu izpildīti Ministru kabineta noteikumi. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 
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dažādiem 

viedokļiem 

nepievilcīgo 69! 

Bērzpils ielu 

respondents šķērso 

vien lai izbērtu 

komposta kaudzē 

nezāles pēc 

piemājas dobes 

ravēšanas. 

Respondents 

uzskata, ka tas 

pazeminās arī 

nekustamā īpašuma 

vērtību. 

125 

0100 923 9028 

Ropažu iela 

122 k-4 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Bērzpils ielas 

faktiski nav. 

Papildus neērtības. 

Adresācijas noteikumu 19. Punkts nosaka, ka 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā gadījumā ir Bērzpils iela. 

Ielu novietojums un attiecīgā zemes atļautā 

izmantošana Rīgas pilsētas administratīvās 

teritorijas ietvaros ir viennozīmīgi definēta un 

noteikta ar Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumu, kurš ir spēkā esošs, obligāts un 

saistošs visiem pilsētas iedzīvotājiem. 

Bērzpils ielas novietne konkrētajā gadījumā ir 

noteikta starp Krustabaznīcas ielu un 

Raiskuma ielu, attiecīgi apvidū ir ierīkots 

ielas braucamais ceļš ar šķembu segumu, 

izvietota ielas nosaukuma norādes zīme un 

personas norādītā neapmierinātība par ielas 

tehnisko stāvokli nevar tikt uzskatāma par 

pietiekamu, lai Būvvaldei būtu dots tiesiskais 

pamats neveidot Ministru kabineta prasībām 

atbilstošu adresāciju Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā.  

Tāpat Būvvalde norāda, ka 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.  

Atbilstoši Civillikuma 863. Panta prasībām 

personai, kas bauda vai vēlas baudīt kādas 

lietas labumus, tam arī jānes ar šo lietu 

saistītie pienākumi, kā arī trešās personas šai 

lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. Nekustamā 

īpašuma īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam, 

kas darbojas nekustamajā īpašumā, kuram ir 

veikta adreses maiņa, pēc adreses maiņas, ir 

jālieto jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas 

saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.   

Saskaņā ar Adresācijas sistēmas noteikumu 

32. Punktu līdz adreses maiņai izdotie 

dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu 

apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u.c. 

dokumenti), kuros ir fiksēta iepriekšējā 

adrese, joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

126 

127 0100 091 2061 001 Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Bērzpils iela ir tikai 

līnija kartē. Faktiski 

tā neeksistē. 

Rada papildus 

izdevumus 

128 

0100 923 7982 
129 

130 
0100 091 2061 

Nav norādīts 
131 

132 
0100 909 9416, 0100 

091 2061 001 005 

133 
0100 909 9416, 0100 

091 2061 001 005 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no  

Ropažu ielas. 

Piebraucamais ceļš 

pie mājas ir no 

Ropažu ielas. 

Bērzpils iela, to 

vispār nevar 

nosaukt par ielu. 

Pie šīs mājas tas ir 

smilšains klajums, 

kas robežojas ar 

dzelzceļu. Varbūt 

labiekārtojiet 

vispirms to. 

Piebrauktuves no 

Bērzpils ielas pie 

mājas nav. SIA 

“VRG PROFIL” 
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īrē šajā namā 

juridisko adresi un 

daļēji arī darbojas 

šeit, veic darbību 

internetā, saņem 

pastu un sūtījumus. 

Uzskata, ka šis 

lēmums ir 

nepārdomāts, jo: 

1. Bērzpils iela, kā 

iela, būtībā 

neeksistē 

2. Radīs grūtības ar 

mājas atrašanu 

3. Ziemā un 

rudeņos šī iela 

netiek tīrīta un ir 

neizbraucama 

4. Piebraukt pie 

nama no šīs ielas ir 

neiespējami 

5. Kas kompensēs 

izdevumus par 

uzņēmuma adreses 

maiņu Uzņēmumu 

reģistrā un 

izdevumus par 

paziņojumiem par 

juridiskās adreses 

maiņu, izmaiņas 

uzņēmuma mājas 

lapā, zīmogu un 

rekvizītu maiņa. 

6. Tie ir papildus 

izdevumi 

(zemesgrāmata, 

paziņojumi par 

adreses maiņu) 

7. Mājas parādes 

durvis ir vērstas uz 

Ropažu ielas pusi. 

Uzskata, ka šī 

adresācijas maiņa 

ietekmēs mūsu 

tiesības uz normālu 

uzņēmējdarbību, 

bez nepamatotiem 

un nepārdomātiem 

lēmumiem, par 

kādu 

uzskata šo 

ierosinājumu par 

adreses maiņu. 

Pašreizējā adrese 

eksistē jau ap 70 

gadu, nekādas 

pārbūves, vai 

jaunas ēkas nav 

celtas, visi sen ir 

apraduši ar šo 

adresi. Kam ir 

ienācis prātā kaut 

ko tādu mainīt. 

turētājs vai to pieprasa likums. Savukārt, ja 

tiek mainīta adrese objektam, kurā ir reģistrēts 

uzņēmums, tad komersantam ir jāinformē LR 

Uzņēmumu reģistrs par adreses maiņu 

iesniedzot iesniegumu, adreses maiņa LR 

Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas. Tāpat arī, 

ja personas ir noslēgušas savstarpējus līgumus 

un līguma nosacījumi paredz kādas 

informācijas maiņas gadījumā obligāti izdarīt 

izmaiņas noslēgtajos līgumos, tad pusēm tas ir 

jādara, tāpat arī mainoties personu 

kontaktinformācijai, ja līgums paredz 

personām savstarpēji par to paziņot, tad 

līdzējiem saistības ir jāpilda, taču 

aizbildinājums par veicamajām darbībām 

nevar kalpot par šķērsli Būvvaldei izpildīt 

Ministru kabineta noteiktās prasības vienotas 

adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas 

teritorijā. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.392 Rīgā 

2010.gada 27.aprīlī (prot. Nr.21 14.§) 

„Noteikumi par kārtību, kādā adresāta un 

sūtītāja adrese norādāma uz pasta sūtījuma” 

(turpmāk – Pasta noteikumi) 2.2 apakšpunktā 

ir noteikts, ka adresāta un sūtītāja adrese šo 

noteikumu izpratnē ir pasta sūtījuma adrese, 

kas ietver adresāta un sūtītāja adresi, kas 

saskaņā ar adresācijas sistēmas noteikumiem 

identificē adresāta un sūtītāja atrašanās vietu. 

Pasta noteikumu 13. Punktā ir noteikts, ka 

adresi uz iekšzemes pasta sūtījuma raksta 

saskaņā ar adresācijas sistēmas noteikumiem, 

ievērojot adreses elementu rakstības atbilstību 

Valsts adrešu reģistrā reģistrētajai adresei. 

Ņemot vērā augstāk minēto, Būvvalde 

paskaidro, ka, lai ieviestu normatīvo aktu 

prasībām atbilstošu un stabilu un ilgtermiņā 

sabiedrības interesēm atbilstošu adresāciju, 

tad ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 091 2061 001tiks 

piešķirta adrese Bērzpils iela 65. 

Respondenta viedoklis ir noraidāms kā 

nepamatots. 
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Domāju, ka tā ir 

darīšana darīšanas 

pēc. Krieviski ir 

labs teiciens- 

“Imitacija burnoi 

dejateljnosti”, tieši 

tā to arī saprot 

respondents. 

Sakārtojiet Bērzpils 

ielu, lai izskatās pēc 

ielas, asfaltējiet, 

ierīkojiet gājēju 

trotuārus, 

apgaismojumu. 

Ierīkojiet 

piebraucamo ceļu 

pie mājas no šīs 

ielas. Loģiski, ka 

tad var piedāvāt arī 

adreses maiņu. Tad 

neradīsies tik 

emocionālas 

atbildes. Vai Jūs 

paši vispār esat 

redzējuši šo 

Bērzpils “ielu”? 

Labprāt vēl ar Jums 

padiskutētu par šo 

tēmu. 

Respondentam ir 

vēl tāds neliels 

papildus jautājums 

– kurš ir autors šim 

ierosinājumam, ir 

tāda sajūta, ka viņš 

nekad nav bijis pie 

šīs mājas, nav 

redzējis šo vietu un 

ir labākajā 

gadījumā veicis 

paviršu darbu, kas 

tikai diskreditē 

domi iedzīvotāju 

acīs. 

134 0100 091 2060 001 

Ropažu iela 

122 k-3 

 

Kategoriski 

neatbalsta. Nav 

nekāda 

pamatojuma. 

Lūgums līdzekļus, 

kuri tiks nelietderīgi 

izmantoti adrešu 

nomaiņai, izmantot 

vēsturiski izveidoto 

ēku iekšpagalmu 

labiekārtošanai un 

apgaismošanai. 

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

 

Adresācijas noteikumu 19. Punkts nosaka, ka 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā gadījumā ir Bērzpils iela. 

Ielu novietojums un attiecīgā zemes atļautā 

izmantošana Rīgas pilsētas administratīvās 

teritorijas ietvaros ir viennozīmīgi definēta un 

noteikta ar Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumu, kurš ir spēkā esošs, obligāts un 

saistošs visiem pilsētas iedzīvotājiem. 

Bērzpils ielas novietne konkrētajā gadījumā ir 

noteikta starp Krustabaznīcas ielu un 

Raiskuma ielu, attiecīgi apvidū ir ierīkots 

ielas braucamais ceļš ar šķembu segumu, 

izvietota ielas nosaukuma norādes zīme un 

personas norādītā neapmierinātība par ielas 

tehnisko stāvokli nevar tikt uzskatāma par 

pietiekamu, lai Būvvaldei būtu dots tiesiskais 

135 Nav norādīts 

136 0100 906 8240 

137 0100 091 46667 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  
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Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Nepiekrīt, sakarā ar 

to, ka visi 

līdzšinējie īpašuma 

dokumenti ir saistīti 

ar veco adresi. 

pamats neveidot Ministru kabineta prasībām 

atbilstošu adresāciju Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā.  

Tāpat Būvvalde norāda, ka 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.  

Rīgas pilsētas adresācijas sakārtošanas 

projekta mērķis ir ieviest efektīvu adresācijas 

sistēmu pilsētas teritorijā.  

Saskaņā ar Adresācijas sistēmas noteikumu 

32. Punktu līdz adreses maiņai izdotie 

dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu 

apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u.c. 

dokumenti), kuros ir fiksēta iepriekšējā 

adrese, joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs vai to pieprasa likums. Savukārt, ja 

tiek mainīta adrese objektam, kurā ir reģistrēts 

uzņēmums, tad komersantam ir jāinformē LR 

Uzņēmumu reģistrs par adreses maiņu 

iesniedzot iesniegumu, adreses maiņa LR 

Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas. Tāpat arī, 

ja personas ir noslēgušas savstarpējus līgumus 

un līguma nosacījumi paredz kādas 

informācijas maiņas gadījumā obligāti izdarīt 

izmaiņas noslēgtajos līgumos, tad pusēm tas ir 

jādara, tāpat arī mainoties personu 

kontaktinformācijai, ja līgums paredz 

personām savstarpēji par to paziņot, tad 

līdzējiem saistības ir jāpilda, taču 

aizbildinājums par veicamajām darbībām 

nevar kalpot par šķērsli Būvvaldei izpildīt 

Ministru kabineta noteiktās prasības vienotas 

adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas 

teritorijā. 

Būvvalde papildus norāda, ka adreses maiņa 

neietekmē īpašuma tirgus vērtību. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots un ēkai 

ar 

Kadastra apzīmējumu  

0100 091 2060 001 tiks mainīta adrese uz 

Bērzpils iela 63. 

 

 

138 0100 091 2060 001 Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas un tas 

ir vienīgais. 

Bērzpils ielā nav 

sakārtota 

infrastruktūra, 

pavasarī un rudenī 

tā nav izbraucama, 

ziemā netiek tīrīta, 

nav apgaismota. 

Respondenta 

īpašumam kritīsies 

tirgus vērtība. 

  

139 0100 9059 614 

140 0100 091 2060 001 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas, jo no 

citas ielas fiziski 

nav iespējams. 

Kategoriski pret 

adreses maiņu. 

Netiek sniegts 

nekāds objektīvs 

pamatojums. Pie 

ēkas nebūs 

iespējams piebraukt 

nevienam 

operatīvajam 

transportam. 

Bērzpils ielu var 

nosaukt par cilvēku 

un automašīnu 

iemītu taku, bez 

jebkādām ielu 

raksturojošās 

pazīmēm. Labāk 

ieguldiet līdzekļus 

iekšpagalmu 

labiekārtošanā un 

sakārtošanā. Cien. 

pašvaldības 

darbinieki, lūdzu 

iedziļinieties 

problēmās, kas var 

sekot iedzīvotājiem 

pēc šī bezjēdzīgā 

pasākuma. Adreses 

maiņa liegs: 
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normālu piekļūšanu 

pie ēkas, tiesības uz 

apgaismotu ielu un 

tiesības būt 

uzklausītam.  

141 0100 091 2060 001 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir 

vienīgi no Ropažu 

ielas. Kategoriski 

esmu pret. Bērzpils 

iela ir zemas 

kvalitātes grants 

seguma ceļš, bez 

jebkādas 

infrastruktūras 

(kvalitāte, 

apgaismojums, 

tīrība). Operatīvie 

transporti arī nevar 

piebraukt. 

Respondents 

norāda, ka 

publiskajā 

apspriešanā netika 

sniegts neviens 

objektīvs 

pamatojums adrešu 

maiņai. Samazinās 

īpašuma tirgus 

vērtība 

142 0100 914 6667 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Bērzpils ielas 

nosaukums eksistē 

faktiski, bet 

praktiski un reāli tā 

nenodrošina 

piebraukšanas ceļu 

pie mājas. Mainot 

adresi tiek liegta 

pieeja operatīvajam 

transportam. Sliktos 

laika apstākļos iela 

neizbraucama. 

Kategoriski pret 

ielas nosaukuma 

maiņu no Ropažu 

uz Bērzpils.  

143 0100 091 2060 001 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Bērzpils iela 

nenodrošina 
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piebraucamo ceļu 

pie adresācijas 

objekta un nav 

piemērota 

intensīvai 

satiksmei. Tiesības 

un intereses būtiski 

netiks ietekmētas. 

144 0100 091 2060 001 015 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Bērzpils iela 

nenodrošina 

piebraucamo ceļu 

pie adresācijas 

objekta un nav 

piemērota 

nepieciešamā 

infrastruktūra. 

Ietekmēs visus 

datus visos 

reģistros, kā arī šajā 

adresē reģistrēts 

SIA.  

145 

0100 091 2059 001 

 

Ropažu iela 

122 k-2 

 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Bērzpils iela nav 

iela, bet lauku ceļš. 

Adresācijas noteikumu 19. Punkts nosaka, ka 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā gadījumā ir Bērzpils iela. 

Ielu novietojums un attiecīgā zemes atļautā 

izmantošana Rīgas pilsētas administratīvās 

teritorijas ietvaros ir viennozīmīgi definēta un 

noteikta ar Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumu, kurš ir spēkā esošs, obligāts un 

saistošs visiem pilsētas iedzīvotājiem. 

Bērzpils ielas novietne konkrētajā gadījumā ir 

noteikta starp Krustabaznīcas ielu un 

Raiskuma ielu, attiecīgi apvidū ir ierīkots 

ielas braucamais ceļš ar šķembu segumu, 

izvietota ielas nosaukuma norādes zīme un 

personas norādītā neapmierinātība par ielas 

tehnisko stāvokli nevar tikt uzskatāma par 

pietiekamu, lai Būvvaldei būtu dots tiesiskais 

pamats neveidot Ministru kabineta prasībām 

atbilstošu adresāciju Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā. 

Būvvalde skaidro, ka adreses maiņa nav 

saistīta ar adresācijas objekta īpašuma 

kadastrālo vērtību.  

Tāpat adreses maiņa neietekmē adresācijas 

objekta īpašuma sastāvu.    

Saskaņā ar Adresācijas sistēmas noteikumu 

32. Punktu līdz adreses maiņai izdotie 

dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu 

apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u.c. 

dokumenti), kuros ir fiksēta iepriekšējā 

adrese, joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs vai to pieprasa likums.  

Tāpat arī, ja personas ir noslēgušas 

146 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Zemes ceļš, 

izbrauktuves un 

iebrauktuves nav. 

Klāt nāk nekopta 

teritorija. Pavasarī 

un ziemas periodā 

nevar izbraukt. Nav 

apgaismojuma ne 

no Bērzpils ielas 

puses, ne no 

Ropažu ielas puses. 

Durvis atrodas uz 

Ropažu ielas pusi. 

Pasliktinās 

iedzīvotāju dzīves 

apstākļus. 

Samazinās 

nekustamā īpašuma 

vērtība. Ietekmē 

vidi. 

Numuru uzlikšana 

un citas iestāžu 
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darbības notiks uz 

mājas reķina, lai 

saved kārtībā gan 

Bērzpils ielu, gan 

Ropažu ielu citādi 

vasarā lietus 

periodā abas puses 

pludo un nevar 

iziet. 

savstarpējus līgumus un līguma nosacījumi 

paredz kādas informācijas maiņas gadījumā 

obligāti izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos, 

tad pusēm tas ir jādara, tāpat arī mainoties 

personu kontaktinformācijai, ja līgums paredz 

personām savstarpēji par to paziņot, tad 

līdzējiem saistības ir jāpilda, taču 

aizbildinājums par veicamajām darbībām 

nevar kalpot par šķērsli Būvvaldei izpildīt 

Ministru kabineta noteiktās prasības vienotas 

adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas 

teritorijā. 

Atbilstoši Civillikuma 863. Panta prasībām 

personai, kas bauda vai vēlas baudīt kādas 

lietas labumus, tam arī jānes ar šo lietu 

saistītie pienākumi, kā arī trešās personas šai 

lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. Nekustamā 

īpašuma īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam, 

kas darbojas nekustamajā īpašumā, kuram ir 

veikta adreses maiņa, pēc adreses maiņas, ir 

jālieto jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas 

saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.   

Būvvalde skaidro, ka Aizsargjoslu likuma 

13.pantā teikts, ka dzelzceļa ekspluatācijas 

aizsargjosla pilsētā vai ciemā ir 25 m. 

Atbilstoši Būvvaldes rīcībā esošajiem 

kartogrāfiskajiem materiāliem, ēkas atrodas 

50m attālumā no pēdējās dzelzceļa sliedes, 

tāpēc respondenta arguments par dzelzceļa 

tuvumu uzskatāms kā nepamatots. Būvvalde 

piekrīt, ka mainot adresi piesaistes objektam 

var palielināties satiksmes intensitāte, bet tas 

nevar būt par pamatu, lai netiktu izpildīti 

Ministru kabineta noteikumi. 

Būvvalde paskaidro, ka adreses maiņa 

neietekmē īpašumā ietilpstošās zemes 

vienības un īpašuma objekta tehnisko 

stāvokli.  

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

 

147 0100 913 1665 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Bērzpils ielas ceļš 

nav noasfaltēts. 

Mājai tiks 

pievienots lieks 

zemes gabals, kas 

palielinās zemes 

nodokli. Visi 

dokumenti 

jāpārtaisa. 

148 

0100 091 2059 001 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Nav piebraucamais 

ceļš. Dokumentu 

formēšana, kas rada 

papildus 

izdevumus. 

149 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Papildus izdevumi 

dokumentu 

formēšanai un 

pārformēšanai. 

150 0100 914 5223 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Bērzpils iela būs 

vēl trokšņaināka pie 

pašas mūsu mājas. 

Būs jāmaina 

dokumenti.  

151 0100 391 1003 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Māja atrodas 40m 
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no dzelzceļa ir 

trokšņaini, Bērzpils 

iela atrodas 4m no 

mājas, tāpēc tur 

satiksmi nevajag. 

Negribu mainīt 

dokumentus. 

152 0100 091 2059 001 011 

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta, jo  

blakus atrodas 

dzelzceļš kas rada 

troksni un vibrāciju, 

un Bērzpils ielas 

intensīvā satiksme 

to tikai papildinās, 

kurš labos māju? 

Kategoriski 

nevēlamies maksāt 

no savas naudas par 

dokumentu 

pārformēšanu. 

Vēsturiski māja bija 

piesaistīta pie 

Gagarina ielas, bet 

tagad pie Ropažu 

ielas, tāpēc visas 

durvis, izejas, 

kāpņu telpas ir uz 

Ropažu ielas pusi, 

būs lielas neērtības 

visiem. Vai Rīgas 

Domei nav citas 

problēmas pilsētā? 

153 0100 908 0367 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Bērzpils ielai 

jāeksistē realitātē 

nevis tikai uz 

papīra. Šobrīd tā 

nav izmantojama 

nekāda veida 

transportam 

(bedrains zemes 

ceļš). Adresācijas 

maiņai būs 

nepieciešami gan 

materiāli, gan 

morāli resursi, kuru 

apjoms nav zināms. 

154 0100 9145 223 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. Būs 
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jāveic dokumentu 

maiņa.  

155 0100 3911 003 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. Māja 

atrodas 40 m 

attālumā no 

dzelzceļa. Bērzpils 

iela atrodas 5 m no 

mājas. Vajag 

samazināt kustību 

pa ielu, nevis 

palielināt trokšņus. 

Būs jāmaina visi 

dokumenti, par to ir 

jāmaksā.  

156 
0100 091 2059 001 

 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas 122 k-

2. Neparedzēti 

izdevumi 

dokumentu 

sagatavošanai. Kā 

īpašnieks nevēlas, 

lai maina adresi. 

157 
0100 091 2059 001 

 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. Nav 

savesta kārtībā 

Bērzpils iela, nav 

asfalts un ir nekopta 

teritorija. Būs 

fiziska ietekme uz 

māju, jo jau 70 m 

attālumā atrodas 

dzelzceļš. Kritīsies 

dzīvokļa vērtība. 

Nav apgaismojums, 

nav iebrauktuves 

speciālajam 

transportam. Tiks 

tērēts lieks laiks dēļ 

dokumentu maiņas. 

Var pienākt lieks 

zemes gabals, kas 

būs jāuztur no 

respondenta 

līdzekļiem.  

158  

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 
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Respondents ir pret 

adrešu maiņu -  nav 

iebrauktuves, 

nekopts, nav 

apgaismojuma. 

Māja atrodas zaļajā 

zonā. Asfalta 

izbūve ietekmēs 

mājas būvi. 

Pārvaldnieks māju 

neremontēs. 

Pienāks klāt zaļā 

zona, kritīsies 

dzīvokļa vērtība. 

159 0100 919 5984 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. Nav 

piebraucamā ceļa 

no Bērzpils ielas. 

Nebūs pieejami 

ātrās palīdzības un 

ugunsdzēsēju 

pakalpojumi. Būs 

jāmaina visas šīs 

uzskaitītās lietas -  

mašīnas 

apdrošināšana,  

mašīnas tehniskā 

pase, vadītāja 

apliecība, zemes 

grāmata, 

deklarācija, pensijas 

datu maiņas 

paziņojums uz 

Igauniju, dzīvokļa 

apdrošināšana, 

kredītu saistība. 

160 0100 091 2059 001 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. Būs 

jāveic dokumentu 

maiņa, kritīsies 

dzīvokļa vērtība, 

ietekmēs mājas 

kopējo stāvokli, 

pieguls nekoptas 

teritorijas, Bērzpils 

iela nav asfaltēta un 

apgaismota.  

161  

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Kategoriski 

neatbalstu, jo 
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radīsies neparedzēti 

izdevumi, kas 

saistīti ar 

dokumentāciju 

maiņu. Vēsturiski 

tāda situācija ir, un 

ja viņu tagad 

mainīs, tad visiem 

būs neērtības un 

sajukums. Ieejas 

kāpņu telpās 

atrodas no Ropažu 

ielas puses un 

nevēlamies 

pārbūvēt piemājas 

teritoriju. 

Samazināsies 

īpašuma vērtība. 

162 0100 091 2060 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no 

Ropažu ielas. 

Uzskata, ka nav 

pamata ielas 

nosaukuma maiņai, 

jo šāds nosaukums 

ielai ir no 

1950.gada (izņemot 

periodu 1972.-

1994.g.). Neredz 

nekādu ielas 

nosaukuma saistību 

ar Bērzpils. Ielas 

nosaukuma maiņa 

tikai radīs liekas 

problēmas, kas 

saistītas ar 

dokumentu 

pārformēšanu. 

Nekā, izņemot 

papildus laika 

tērēšanu dokumentu 

pārformēšanai. 

163 0100 913 1381 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no 

Ropažu ielas 

No Bērzpils ielas 

(jaunās adreses) nav 

iespējama 

piebraukšana pie 

mājas. Nav arī 

skaidrs kā tiks 

veikta 

apsaimniekošana, jo 

Bērzpils iela 

nesakopta un 
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neapdzīvota. 

Adreses maiņa var 

radīt problēmas 

operatīvajam 

transportam 

piekļūšanu pie 

mājas, jo vienīgais 

ceļš kā piekļūt pie 

mājas ir Ropažu 

iela. No Bērzpils 

ielas tas vienkārši 

nav iespējams. 

164 0100 091 2059 001 011 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no  

Ropažu ielas. 

Visa numuru maina 

notiks uz mājas 

rēķina. Nav savesta 

kartība ne no vienas 

puses. Asfaltu 

nevar uzklāt, nav 

apgaismojuma. 

Pasliktinās 

iedzīvotāju sadzīves 

apstākļus. 

Samazinās 

nekustama īpašuma 

vērtību. Ietekmē 

vidi. Lieki naudas 

un laika izdevumi. 

165 

0100 921 3506 

Ropažu iela 

122 k-9 

 

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta, jo 

tādējādi ir jākārto 

zemes dokumenti 

un jāveic papildus 

izmaiņas par 

saviem privātajiem 

līdzekļiem. 

Papildus tam, 

apvienošana ar ielu 

uz kuras ir tikai 

dažas mājas ir 

bezjēdzīga.  

Adresācijas noteikumu 19. Punkts nosaka, ka 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā gadījumā ir Bērzpils iela. 

Ielu novietojums un attiecīgā zemes atļautā 

izmantošana Rīgas pilsētas administratīvās 

teritorijas ietvaros ir viennozīmīgi definēta un 

noteikta ar Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumu, kurš ir spēkā esošs, obligāts un 

saistošs visiem pilsētas iedzīvotājiem. 

Bērzpils ielas novietne konkrētajā gadījumā ir 

noteikta starp Krustabaznīcas ielu un 

Raiskuma ielu, attiecīgi apvidū ir ierīkots 

ielas braucamais ceļš ar šķembu segumu, 

izvietota ielas nosaukuma norādes zīme un 

personas norādītā neapmierinātība par ielas 

tehnisko stāvokli nevar tikt uzskatāma par 

pietiekamu, lai Būvvaldei būtu dots tiesiskais 

pamats neveidot Ministru kabineta prasībām 

atbilstošu adresāciju Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā. 

Tāpat Būvvalde norāda, ka 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, 

166 

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta, būs 

jāmaina 

zemesgrāmata par 

savu naudu un 

laiku. Ropažu iela ir 

daudz lielāka un 

atpazīstamāka nekā 
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Bērzpils iela. Visa 

satiksme arī notiek 

uz Ropažu ielas. 

Bērzpils iela nav 

izremontēta un nav 

labā stāvoklī. Savā 

laikā Rīgas 45.vsk. 

pārgāja no Bērzpils 

ielas 1 uz Ropažu 

34. Kāpēc gan 

mums būtu jāpāriet 

uz mazākas ielas 

nosaukumu? 

Diemžēl mājas ielas 

nosaukuma maiņā 

respondents neredz 

neko pozitīvu. Tas 

nav nepieciešams. 

Kartē uz Bērzpils 

ielas šobrīd atrodas 

3 mājas. Lūdz 

optimizēt tagadējo 

Ropažu ielu un 

aizlāpiet ciet bedres 

nevis plānojiet 

mainīt ielas 

nosaukumu. 

Respondents 

atsakās maksāt par 

izdevumiem.  

ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos 

minētajām prasībām.  

Saskaņā ar Adresācijas sistēmas noteikumu 

32. Punktu līdz adreses maiņai izdotie 

dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu 

apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u.c. 

dokumenti), kuros ir fiksēta iepriekšējā 

adrese, joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs vai to pieprasa likums.  

Tāpat arī, ja personas ir noslēgušas 

savstarpējus līgumus un līguma nosacījumi 

paredz kādas informācijas maiņas gadījumā 

obligāti izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos, 

tad pusēm tas ir jādara, tāpat arī mainoties 

personu kontaktinformācijai, ja līgums paredz 

personām savstarpēji par to paziņot, tad 

līdzējiem saistības ir jāpilda, taču 

aizbildinājums par veicamajām darbībām 

nevar kalpot par šķērsli Būvvaldei izpildīt 

Ministru kabineta noteiktās prasības vienotas 

adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas 

teritorijā. 

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, Būvvalde 

paskaidro, ka, lai ieviestu normatīvo aktu 

prasībām atbilstošu un stabilu un ilgtermiņā 

sabiedrības interesēm atbilstošu adresāciju, 

tad ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 091 0140 001 tiks 

piešķirta adrese Bērzpils iela 67. 

Respondentu viedoklis ir noraidāms kā 

nepamatots. 

167 

0100 917 9005 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Adresācijas maiņa 

nav nepieciešama, 

jo veicinās liekus 

pārpratumus un 

neskaidrības, kā arī 

nevajadzīgus 

izdevumus.  

168 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Visi dokumenti 

reģistrēti šajā 

adresē, arī draugi 

un radinieki zina šo 

adresi.  

169 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Tas sagādās vairāk 

problēmu nekā 

iespēju. Jāmaina 
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visi dokumenti un 

iesniegtie dati un 

vēl lieki 

maksājumi.  

170 0100 091 0140 001 003 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no  

Ropažu ielas. 

1. Bērzaunes iela ir 

drausmīgā stāvoklī 

un tā nav 

uzskatāma par ielu. 

Tā ir dzelzceļa malā 

pamesta mēslaine, 

kurā atkritumus 

izgāž visi, kuriem 

nav slinkums un 

kur nav ne normāls 

segums, ne 

apgaismojums. 

Pirms piedāvāt 

iedzīvotājiem 

mainīt adresi, būtu 

labi to beidzot 

savest kārtībā un 

ierīkot normālu 

apgaismojumu, 

kāds nav visā 

kvartāla teritorijā 

no Alfas līdz pat 

Krusta baznīcai. Šī 

kvartāla iedzīvotāji 

jau gadiem cīnās ar 

Rīgas Nama 

pārvaldnieku par 

apgaismojuma 

ierīkošanu. Tagad 

mainīt adresi uz 

ielu, kas no otras 

puses noslēdz šo 

kvartālu un ir 

drausmīgā stāvoklī 

nav korekti pret 

iedzīvotājiem. 

2. Iedzīvotājiem 

nav izskaidrots, kā 

notiek adreses 

maiņa visās valsts 

institūcijās. 

Piemēram, ja adresē 

ir reģistrēts arī 

uzņēmums? Tas ir 

maksas 

“pasākums”, kurš 

prasa arī daudz 

laika un 

nevajadzīgus 

resursus.  

Uzņēmums ir 

reģistrēts šajā 
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adresē. Ir jāmaina 

arī visa uzņēmuma 

dokumentācija, pret 

ko iebilstu, ja tas 

nenotiek 

automatizēti un 

katrā institūcijā ir 

jāmaksā. 

171 0100 925 0016 
Ropažu iela 

122 k-11 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no  

Ropažu ielas.  

Ielas pārdēvēšana 

no Ropažu ielas uz 

Bērzpils ielu rada 

tikai pazemojumu 

un kaunu, ka tiek 

piedāvāta ielas vietā 

grants ceļš, ar 

bedrēm un 

bīstamiem un jau 

nolauztiem kokiem 

pār to, nekoptu zaļo 

zonu, aizaugušu –

lielu zāli, kurā 

izveidota izgāztuve. 

Otrā pusē slimi 

kastaņu koki un 

koki vispār nekopti. 

Kur ietve? Pirms 

piedāvāt, vajag 

savest atbilstošā 

kārtībā. Iela jau reiz 

pārdēvēta no 

Gagarina ielas par 

Ropažu, tagad atkal 

ideja šo atkārtot? 

Šeit nedzīvo 

turīgākie ļaudis un 

atkal liekas naudas 

izmaksas par 

dokumentiem un 

pakalpojumiem nav 

vajadzīgas. 

Atbilstoši laikmeta 

apstākļiem 

vajadzētu sakārtot 

Ropažu 122 

iekšējos pagalmus, 

sakopt un nozāģēt 

bīstamās papeles, 

turpināt gājēju ceļa 

klājumu, kas sākās 

no Veselības centra 

mājas. Šobrīd pie 

mājas jāiet pāri 

koku saknēm ( no 

Alfas puses), bet no 

Bērzpils ielas puses 

visā garumā stāv 

Adresācijas noteikumu 19. Punkts nosaka, ka 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā gadījumā ir Bērzpils iela. 

Ielu novietojums un attiecīgā zemes atļautā 

izmantošana Rīgas pilsētas administratīvās 

teritorijas ietvaros ir viennozīmīgi definēta un 

noteikta ar Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumu, kurš ir spēkā esošs, obligāts un 

saistošs visiem pilsētas iedzīvotājiem. 

Bērzpils ielas novietne konkrētajā gadījumā ir 

noteikta starp Krustabaznīcas ielu un 

Raiskuma ielu, attiecīgi apvidū ir ierīkots 

ielas braucamais ceļš ar šķembu segumu, 

izvietota ielas nosaukuma norādes zīme un 

personas norādītā neapmierinātība par ielas 

tehnisko stāvokli nevar tikt uzskatāma par 

pietiekamu, lai Būvvaldei būtu dots tiesiskais 

pamats neveidot Ministru kabineta prasībām 

atbilstošu adresāciju Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā. 

Saskaņā ar Adresācijas sistēmas noteikumu 

32. Punktu līdz adreses maiņai izdotie 

dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu 

apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u.c. 

dokumenti), kuros ir fiksēta iepriekšējā 

adrese, joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs vai to pieprasa likums.  

Tāpat arī, ja personas ir noslēgušas 

savstarpējus līgumus un līguma nosacījumi 

paredz kādas informācijas maiņas gadījumā 

obligāti izdarīt izmaiņas noslēgtajos līgumos, 

tad pusēm tas ir jādara, tāpat arī mainoties 

personu kontaktinformācijai, ja līgums paredz 

personām savstarpēji par to paziņot, tad 

līdzējiem saistības ir jāpilda, taču 

aizbildinājums par veicamajām darbībām 

nevar kalpot par šķērsli Būvvaldei izpildīt 

Ministru kabineta noteiktās prasības vienotas 

adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas 

teritorijā. 

Atbilstoši Civillikuma 863. Panta prasībām 

personai, kas bauda vai vēlas baudīt kādas 

lietas labumus, tam arī jānes ar šo lietu 

saistītie pienākumi, kā arī trešās personas šai 

lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. Nekustamā 

īpašuma īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam, 

kas darbojas nekustamajā īpašumā, kuram ir 

veikta adreses maiņa, pēc adreses maiņas, ir 

jālieto jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas 

saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem.   

Būvvalde piekrīt, ka mainot adresi piesaistes 

objektam var palielināties satiksmes 
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betona stabi vēl no 

pēckara laikiem. 

Kāpēc? Vēlos 

dzīvot sakārtotā 

vidē.  

intensitāte, bet tas nevar būt par pamatu, lai 

netiktu izpildīti Ministru kabineta noteikumi.  

Ņemot vērā augstāk minēto, Būvvalde 

paskaidro, ka, lai ieviestu normatīvo aktu 

prasībām atbilstošu un stabilu un ilgtermiņā 

sabiedrības interesēm atbilstošu adresāciju, 

tad ēkai ar 

Kadastra apzīmējumu 0100 091 0142 001 tiks 

mainīta adrese uz Bērzpils iela 71. 

Respondenta viedoklis ir noraidāms kā 

nepamatots. 

172 0100 916 3386 

Ropažu iela 

122 k-10 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. No 

Bērzpils ielas nav 

normāls 

piebraucamais ceļš. 

Ielai nepieciešams 

remonts un izbūve. 

Pie 10 korpusa no 

šīs ielas puses nevar 

piebraukt. Jāņem 

piespiedu bezalgas 

atvaļinājums 

dokumentu 

sakārtošanai.  

Adresācijas noteikumu 19. Punkts nosaka, ka 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā gadījumā ir Bērzpils iela. 

Ielu novietojums un attiecīgā zemes atļautā 

izmantošana Rīgas pilsētas administratīvās 

teritorijas ietvaros ir viennozīmīgi definēta un 

noteikta ar Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumu, kurš ir spēkā esošs, obligāts un 

saistošs visiem pilsētas iedzīvotājiem. 

Bērzpils ielas novietne konkrētajā gadījumā ir 

noteikta starp Krustabaznīcas ielu un 

Raiskuma ielu, attiecīgi apvidū ir ierīkots 

ielas braucamais ceļš ar šķembu segumu, 

izvietota ielas nosaukuma norādes zīme un 

personas norādītā neapmierinātība par ielas 

tehnisko stāvokli nevar tikt uzskatāma par 

pietiekamu, lai Būvvaldei būtu dots tiesiskais 

pamats neveidot Ministru kabineta prasībām 

atbilstošu adresāciju Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā. 

Saskaņā ar Adresācijas sistēmas noteikumu 

32. Punktu līdz adreses maiņai izdotie 

dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu 

apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u.c. 

dokumenti), kuros ir fiksēta iepriekšējā 

adrese, joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs vai to pieprasa likums.  

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, Būvvalde 

paskaidro, ka, lai ieviestu normatīvo aktu 

prasībām atbilstošu un stabilu un ilgtermiņā 

sabiedrības interesēm atbilstošu adresāciju, 

tad ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 091 0111 010 tiks 

mainīta adrese uz Bērzpils iela 59. 

173 0100 915 425 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ropažu ielas. 

Bērzpils iela nav 

piemērota nekāda 

veida transporta 

kustībai.  

174 Nav norādīts 

Brīvības gatve 

229 

 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Būvvalde paskaidro, ka ēkām ar 0100 086 

0039 001  kadastra apzīmējumu un 0100 086 

0039 002 ir adrese Brīvības gatve 229, kas ir 

pretrunā Adresācijas noteikumu 8.1. 

apakšpunktam, kas paredz, ka 
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Brīvības gatves. 

Nav nepieciešams 

mainīt adresi, lai 

nebūtu liekas 

problēmas. Tā būtu 

mana interešu 

ignorēšana. 

administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst 

atkārtoties. 

Adresācijas noteikumu 19. Punkts nosaka, ka 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā gadījumā ir Apes iela. 

Adresācijas objekts atrodas pirms objektiem 

Apes ielas 1 un Apes iela 1A, 1B un 1C, 

tādējādi secināms, ka nav brīvu adrešu 

numuru, ko piešķirt adresācijas objektam. 

Šādos gadījumos atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 18. Punktam ēkas numuru 

papildina ar latviešu alfabēta lielo burtu (bez 

diakritiskām zīmēm) vai mazo burtu “k” un 

defisi. Aiz defises norāda korpusa numuru. 

Līdz ar to ēkai ar kadastra apzīmējumu  

0100 086 0039 002 maināma adrese uz Apes 

iela 1D, kas ir nākamais pieejamais brīvais 

alfabēta burts. 

Tāpat Būvvalde norāda, ka 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.  

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 

175 01009176349 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Apes ielas. Šī ir 

deklarētā dzīves 

vietas, līdz ar to 

varētu rasties 

problēmas ar 

sūtījumu 

saņemšanu. Jāveic 

labojumi 

zemesgrāmatā, 

kredīta līgumā, 

apdrošināšanas 

līgumos, apsardzes 

līgumā u.c. Tas viss 

prasa papildus laiku 

un līdzekļus.  

176 0100 086 0029 002 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Apes ielas un 

Brīvības gatves. 

Adresācijas maiņa 

palielinātu 

dezinformāciju, jo 

adresācijas objekta 

otras iebrauktuves 

Apes 1A pusē ir 

galvenā iebrauktuve 

no Brīvības gatves 

225A. Uz Apes 

ielas pusi iziet tikai 

objekta gals, nevis 

fasāde. Izraut 1 ēku 

no 4 ēku 

kompleksa? 

Kopējās 

brauktuves, 

atkritumu 

konteineri u.c. 

Secība virzienā no 

centra: Apes 1D, 

tad 1A (1B, 1C) 

utt.?? Tas radītu 

papildus laika un 

finansiālos tēriņus 

informējot banku, 

trīs novadu 

pašvaldības, LAD, 

komunālo 

pakalpojumu 
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sniedzējus, 

apsardzes firmu, 

apdrošinātājus, 

preses abonēšanu.   

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/Nosutisa

nas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.p

df ).   

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

177 0100 086 2101 
Brīvības gatve 

281 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Brīvības gatves. 

 

Ņemot vērā respondentu sniegto informāciju 

Būvvalde secina, ka piebraukšana adresācijas 

objektam ar ēkas kadastra apzīmējumu 

0100 086 042 0001 ir no Caunes ielas, Mazās 

Ropažu ielas un Brīvības ielas. Visērtākā 

piebraukšana pie objekta respondentiem ir no 

Brīvības gatves. Ēkai ir nestandarta 

arhitektūras parametri, tā aizņem samērā lielu 

teritoriju, tādēļ ēkas iestiepjas dziļi 

iekšpagalma teritorijā no Caunes ielas un 

Mazās Ropažu ielas krustojuma.  

Līdz ar to adresācija ēkai ir iespējama gan no 

Brīvības gatves, gan Caunes ielas, gan Mazās 

Ropažu ielas. Būvvalde ņems vērā 

respondentu līgumu mainīt adresi ēkai 

kadastra apzīmējumu 0100 086 0196 001, 

kurā atrodas automazgātave un tai mainīs 

adresi uz Brīvības gatve 281A, bet ēkai ar  

kadastra apzīmējumu 0100 086 0420 001 

(dzīvojamā māja) saglabās adresi Brīvības 

gatve 281.  

 

178 
0100 086 0420 001 

0100 910 9520 

Brīvības gatve 

281 

 

                                       

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Brīvības gatves. 

Šāda adrese mājai ir 

no 1978.gada. 

Patiesībā māja ir uz 

Brīvības ielas. 

Galvenā ieeja mājā 

no Brīvības ielas. 

Tuvumā ir 

automazgātava arī 

ar 281 adresi. 

Labāk tad pielikt 

šai automazgātavai 

burtu A, tas būs 

lētāk. 

Respondentam 

nepatīk ielas 

nosaukums, nevēlos 

to mainīt. Visi 

līgumi, personiskie 

dokumenti, tiek 

veikti uz šo adresi. 

Attiecībā uz 

dzīvokļa pārdošanu 

adresei ir liela 

nozīme. Visas 

paziņas un biznesa 

kontakti arī izmanto 

šo adresi.  

179 Nav norādīts 
Brīvības gatve 

281 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Mazās Ropažu 

ielas. 

180 0100 086 2101 
Brīvības gatve 

281 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
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objektam ir no 

Brīvības gatves. 

Būs jāmaina zemes 

grāmata. Otrkart pie 

1 kapņu telpas var 

piebraukt tikai un 

vienīgi no Brīvības 

gatves puses (kur 

ari ir galvenā ieeja), 

Treškārt blakus 

atrodas 

automazgātava, ar 

tādu pasu adresi. 

Vieglāk 

automazgātavai 

nomainīt adresi uz 

Brīvības gatve 

281A nekā visai 

mājai nomainīt 

pavisam citu adresi. 

181 
0100 086 0420 001 

0100 0860 194 

Brīvības gatve 

281 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no  

Brīvības gatves. 

Nevēlas, lai šī brīža 

adrese tiktu 

mainīta. 

Dzīvojamai mājai 

nav nekāda sakara 

ar Caunes ielu, jo 

gandrīz visu kāpņu 

telpu parādes durvis 

atrodas Brīvības 

gatves pusē.  

Problēmas ar 

konkrētās adreses 

dzīvojamās mājas 

atrašanu citām 

personām saistītas 

ar to, ka tieši tāda 

pat adrese ir 

automazgātavai. 

Vienkāršāk ir 

mainīt adresi 

vienam objektam, 

kurš veic 

pakalpojumus, 

nevis 

daudzdzīvokļu 

mājai ar 70 

dzīvokļiem. 

Adreses maiņa 

nozīmē visas esošās 

dokumentācijas 

maiņu, kas prasīs 

finansiālus 

līdzekļus, visi 

pakalpojumu 

līgumu, kas noslēgti 

uz šo adresi, būs 
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jāpārslēdz, ja būs 

nepieciešams 

izsaukt 

Neatliekamo 

palīdzību vai kāda 

cita dienesta 

pārstāvjus (no 

Latvijas Gāzes 

u.t.t.) , tad 

respondenta 

dzīvokli nevarēs 

atrast, jo no Caunes 

ielas puses ieejas 

nav. Šī nelietderīgā 

adreses maiņa radīs 

problēmu virkni. 

182 0100 086 0241 003 Vidrižu iela 10 

Respondentes 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Brīvības ielas un 

Piebalgas ielas 16. 

Īpašnieces ierosina 

mainīt Vidrižu 10 

uz Piebalgas 16A 

vai Piebalgas 18. 

Ēkas Piebalgas 16 

un Vidrižu 10 

atrodas uz viena 

zemes gabala 

01000860241. 

Abām ēkām vienas 

un tās pašas 

īpašnieces. Vārti uz 

Vidrižu 10 ir no 

Piebalgas 16. 

Iekārtot 

piebraukšanu no 

Vidrižu ielas ir 

praktiski 

neiespējami dēļ 

intensīvās 

satiksmes tajā. 

Mūsu likumiskās 

intereses un tiesības 

principāli 

neietekmēs.  

Ņemot vērā to, ka respondenti neatbalsta 

adrešu maiņu, kā arī to, ka adrešu sakārtošana 

Vidrižu ielā tiks veikta pielāgojot ēku 

numerāciju pēc principa, ka iela pieaug no 

Brīvības gatves virzienā uz Ropažu ielu 

(skatīt viedokli Nr.44-119), tad ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 086 0241 003 nav 

nepieciešamas mainīt adresi. 

Tā kā respondents neatbalstīja adrešu maiņu 

un ēkai adrese netiks mainīta, tad ir 

uzskatāms, ka respondenta viedoklis ir ņemts 

vērā. 

 

183 0100 070 0985 002 
Kroņu iela 

23A 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Kroņu ielas. 

Adresācijas maiņa 

ir saistīta ar 

uzņēmuma 

saimnieciskās un 

finanšu darbības 

pamatojošo 

dokumentācijas 

maiņu, kas prasīs 

pamatīgu naudas 

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. Tā kā 

adresācijas objekts ar ēkas kadastra 

apzīmējumu 0100 070 0985 002 atrodas ielas 

labajā pusē, tad, lai izpildītos Adresācijas 

noteikumu 17.1. apakšpunkts ēkai jāpiešķir 

adresi Kroņu iela 22. 

Saskaņā ar Adresācijas sistēmas noteikumu 

34. Punktu līdz adreses maiņai izdotie 

dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu 
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ieguldījumu. Līdz 

šim brīdim nav bijis 

problēmas atrast 

mūsu līdzšinējo 

adresi Kroņu 23A. 

Uzņēmumam būs 

jāmaina daudzi 

dokumenti, 

jāpārslēdz līgumi, 

jāpaziņo par adrese 

maiņu sadarbības 

partneriem utt. 

apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u.c. 

dokumenti), kuros ir fiksēta iepriekšējā 

adrese, joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs vai to pieprasa likums. Tāpat arī, ja 

personas ir noslēgušas savstarpējus līgumus 

un līguma nosacījumi paredz kādas 

informācijas maiņas gadījumā obligāti izdarīt 

izmaiņas noslēgtajos līgumos, tad pusēm tas ir 

jādara, taču aizbildinājums par veicamajām 

darbībām nevar kalpot par šķērsli Būvvaldei 

izpildīt Ministru kabineta noteiktās prasības 

vienotas adresācijas sistēmas ieviešanai 

pilsētas teritorijā. Būvvalde 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/Nosutisa

nas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.p

df ).   

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

184 

0100 085 0170, 

0100 085 0170 001, 

0100 085 0170 002, 

0100 085 0170 003, 

0100 085 0170 004, 

0100 085 0170 005, 

0100 085 0170 006, 

0100 085 0170 007, 

0100 085 0170 008, 

0100 085 0170 009, 

0100 08 50180, 

0100 085 0180 001, 

0100 085 0180 002, 

0100 085 0180 003, 

0100 085 0180 004, 

0100 085 0180 005 

Viskaļu 

 iela 21 un 

Viskaļu iela 

11 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Viskaļu ielas. 

Adrešu maiņa 

negatīvi ietekmēs 

gan SIA REATON, 

LTD, gan tā 

nomnieku (12 gab.) 

saimniecisko 

darbību, jo gan SIA 

REATON, LTD, 

gan tā nomnieki 

savu darbību jau 

ilgstoši veic 

Viskaļu ielā 11 un 

Viskaļu ielā 21, 

kuras vienlaicīgi ir 

arī juridiskās 

adrese. Adrešu 

maiņas rezultātā 

SIA REATON, 

LTD un tā 

nomnieku 

piegādātājiem, un 

klientiem radīsies 

jauno adrešu 

atrašanas 

problēmas, 

 Būvvalde paskaidro, ka adrešu maiņa tiek 

veikta, jo piekļuve pie objektiem tiek 

nodrošināta no Čiekurkalna 2. Līnijas nevis 

Viskaļu ielas. 

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.). 

http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
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uzņēmumam 

radīsies virkne 

mārketinga 

izdevumu 

(paziņojumi visiem 

darījumu 

partneriem, 

reklāmas, 

mārketinga 

materiālu, veidlapu, 

vizītkaršu, zīmogu, 

aplokšņu, interneta 

lapu u.c. izmaiņas). 

Zaudējumu apmērs 

būtu ļoti 

ievērojams. 

Būvvalde piekrīt, ka sākotnēji adrešu maiņa 

var radīs neērtības, taču ilgtermiņā tā 

nodrošinās efektīvu adresāciju, kas palīdzēs 

klientiem fiziski atrast uzņēmumu. 

Ņemot vērā augstāk minēto respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.  

185 0100 912 7921 Stārķu iela 6A 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Stārķu ielas, jo 

piedāvātais variants 

no Ieriķu ielas ir 

nereāls, jo tur nevar 

apstāties transports, 

kā arī sabiedriskā 

transporta pieturas 

pirms Zemitānu 

tilta. Rezultātā-

nervu bojāšana un 

dusmas uz visu 

sistēmu.  

Civillikuma 994.pants nosaka, ka par 

nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai 

tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. 

Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu 

nodalījumam Nr.100000002220 uz lēmuma 

pieņemšanas brīdi īpašuma tiesības uz 

īpašumu, kurā ietilpst adresācijas objekts, 

kuram paredzēta adreses maiņa, pieder citai 

personai. Tāpat arī atbilstoši Civillikuma 927. 

Pantam ir noteikts, ka īpašums ir pilnīgas 

varas tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un 

lietot to, iegūt no tās visus iespējamos 

labumus, ar to rīkoties, līdz ar ko vienīgi 

īpašniekam ir tiesības izteikt viedokli par sev 

piederošo objektu. Personai, kura nav 

attiecīgā objekta īpašnieks, nepiemīt tiesības 

pārstāvēt īpašnieka viedokli, izņemot, ja 

īpašnieks personu ir īpaši pilnvarojis. 

Būvvaldes rīcībā nav attiecīgs pilnvarojums. 

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. 

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 
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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/Nosutisa

nas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.p

df ).   

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā noraidāms. 

186 0100 070 2398 001 

Ūnijas iela 8A 

 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Ūnijas ielas un 

Bērzaunes iela 

(vienlīdzīgas). 

Adreses maiņa 

mulsinās 

piegādātājus un 

klientus, radīs 

nepamatotas 

neērtības un 

izdevumus saistītus 

ar adreses maiņu 

juridiskām 

personām, kas 

atrodas šajā adresē. 

Būtu ļoti vēlams 

adresi nemainīt.  

Respondentu izteiktais viedoklis par 

piekļuves iespējām adresācijas objektam ir 

ņemts vērā un ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 070 2398 001 adrese 

Ūnijas iela 8A netiks mainīta.  

187 0100 070 2398 001 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no  

Ūnijas ielas. Ēka 

atrodas vienādā 

attālumā kā no 

Ūnijas ielas tā no 

Bērzaunes ielas.  

Respondentam nav 

radušās kaut kādas 

grūtības vai 

pārpratumi saistībā 

ar esošo adresi. 

Tā kā daudzu gadu 

laikā visi ārvalstu 

sadarbības partneri 

(vairāk kā 100) un 

visas Latvijas 

medicīnas iestādes, 

kurām piegādā 

medicīnas ierīces 

un preces un ar 

kurām ir noslēgti 

līgumi, lieto adresi 

ŪNIJAS 8A,  

respondents 

uzskata, ka adreses 

maiņa nav 

pamatota. 

Respondenta 

http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
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tiesības un intereses 

būs aizskartas, kas 

izsauks lielus 

finanšu izdevumus  

saistītus ar dažādu 

materiālu 

pārdrukāšanu, 

blanku, vizītkaršu 

nomaiņu, visu 

noslēgto līgumu 

pārskatīšanu un 

maiņu ar Latvijas 

un ārvalstu 

sadarbības 

partneriem. 

188 0100 070 2398 001 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no  

Ūnijas ielas. 

Pirmkārt adreses 

maiņa negatīvi 

ietekmē 

komunikāciju ar 

partneriem, jo esošā 

adrese jau ir ilgstoši 

fiksēta kā 

komunikācijas un 

līgumiskā adrese. 

Otrkārt adreses 

maiņa rada papildus 

izmaksas, kas 

saistītas ar 

materiālu pārdruku, 

mājas lapas u.c. 

informatīvo resursu 

korekciju. Treškārt 

pašreizējā adrese 

ģeogrāfiski nav 

izvietota pie 

Berzaunes ielas, bet 

atrodas vienlīdz tālu 

gan no Ūnijas, gan 

Bērzaunes ielām, 

kas nerada 

pamatotu iemeslu 

adreses maiņai. 

Radīs finanšu un 

laika resursu 

tēriņus. 

189 
01000922156001 

01000922157001 

Zemgaļu iela 

23A 

Zemgaļu iela 

23A k-2 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Zemgaļu iela. 

Piedāvātās adreses 

nerada vienotu 

sistēmu un ir 

pārprotamas. 

Sagādās problēmas 

Būvvalde norāda, ka Adresācijas noteikumu 

18.punktā minēts, ka lai izvairītos no 

iepriekšējo adrešu atkārtošanās, pašvaldība 

savā teritorijā, piemērojot vienotu praksi, ēkas 

numurus papildinot ar latviešu alfabēta lielo 

burtu (bez diakritiskām zīmēm) vai mazo “k” 

burtu un defisi. Aiz defises norāda korpusa 

numuru. Līdz ar to secināms, ka numuru 

papildina ar burtu vai korpusu nevis ar burtu 

un korpusu. 

 Ņemot vērā augstāk minēto adresācijas 
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mainot adresi 

bankās, medicīnas 

iestādēs, garāžu 

koorperatīvā un 

vasarnīcā.  

objektam ar ēkas kadastra apzīmējumu 

01000922156001 tiks mainīta adrese uz 

Zemgaļu iela 23 k-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. 

Civillikuma 863. Panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 

labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 

pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai vai 

tās dēļ taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma 

īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam, kas 

darbojas nekustamajā īpašumā, kuram ir 

veikta adreses maiņa, pēc adreses maiņas ir 

jālieto jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas 

saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem. 

Būvvalde norāda, ka tieši Adresācijas 

noteikumiem atbilstošas numerācijas 

izveidošana nodrošinās vienotu adresācijas 

sistēmu Rīgā, kas tikai uzlabos orientāciju 

pilsētā. Tāpat Būvvalde norāda, ka 

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. 

Papildus Būvvalde norāda, ka 

nepieciešamības gadījumā var sagatavot 

respondentam pagaidu numurzīmi. 

Būvvalde norāda, ka adrešu numuru 

papildināšana ar burtiem nerada apjukumu 

pastniekos, jo pastnieki apvidū orientējas pēc 

numurzīmēm pie ēkām, līdz ar to jo ātrāk pēc 

adrešu maiņas pie ēkas tiek piestiprināta 

numurzīme, jo vieglāk apvidū ir orientēties 

pastniekiem, kaimiņiem u.c. Ņemot vērā 

augstāk minēto, respondenta argumenti nevar 

ietekmēt pieņemamo lēmumu un respondenta 

izteiktais viedoklis ir noraidāms kā 

nepamatots. 

190 0100 115 0072 001 
Zemitāna 

laukuma 10 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Zemitāna laukuma 

10. Piedāvātā 

adrese Laimdotas 

1B neatbilst adrešu 

veidošanas 

mūsdienu 

Adresācijas noteikumu 19. Punkts nosaka, ka 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā gadījumā ir Laimdotas iela. 

Tā kā ēkas ar kad.apz. 0100 115 0072 001 

(dzīvojamā māja) atrodas pirms adresācijas 

objekta ar adresi Laimdotas iela 1, Rīga, tad 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 

18.1.apakšpunktam, lai izvairītos no iepriekš 

piešķirtu numuru atkārtošanās ēkas numuru 
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kritērijiem un MK 

noteikumiem. Radīs 

papildus 

izdevumus. Nav 

būtisku uzlabojumu 

pret esošo adresi. 

Radīsies 

nepieciešamība 

mainīt dokumentus, 

reģistrus bez 

jebkāda būtiska 

pamatojuma.  

papildina ar latviešu alfabēta lielo burtu (bez 

diakritiskām zīmēm).  

Saskaņā ar Adresācijas sistēmas noteikumu 

32. Punktu līdz adreses maiņai izdotie 

dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu 

apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u.c. 

dokumenti), kuros ir fiksēta iepriekšējā 

adrese, joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs vai to pieprasa likums. Savukārt, ja 

tiek mainīta adrese objektam, kurā ir reģistrēts 

uzņēmums, tad komersantam ir jāinformē LR 

Uzņēmumu reģistrs par adreses maiņu 

iesniedzot iesniegumu, adreses maiņa LR 

Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas. Tāpat arī, 

ja personas ir noslēgušas savstarpējus līgumus 

un līguma nosacījumi paredz kādas 

informācijas maiņas gadījumā obligāti izdarīt 

izmaiņas noslēgtajos līgumos, tad pusēm tas ir 

jādara, tāpat arī mainoties personu 

kontaktinformācijai, ja līgums paredz 

personām savstarpēji par to paziņot, tad 

līdzējiem saistības ir jāpilda, taču 

aizbildinājums par veicamajām darbībām 

nevar kalpot par šķērsli Būvvaldei izpildīt 

Ministru kabineta noteiktās prasības vienotas 

adresācijas sistēmas ieviešanai pilsētas 

teritorijā. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārējas laikā ir 

iespējamas grūtība vai neērtības, kas varētu 

būt saistītas ar adreses maiņu, taču atbilstoši 

Civillikuma 863. Panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 

labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 

pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai vai 

tās dēļ taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma 

īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam, kas 

darbojas nekustamajā īpašumā, kuram ir 

veikta adreses maiņa, pēc adreses maiņas ir 

jālieto jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas 

saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem. 

Ņemot vērā augstāk minēto respondentu 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots.  

191 

0100 115 0072 
Zemitāna 

laukums 10 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no 

Zemitānu laukuma. 

Radīs tikai 

sajukumu, 

apmierina 

vēsturiskā 

adresācija, uzstādiet 

stabu ar 

virzienu/ielu 

rādītājiem. Tiesiska 

Valstī paļaujas ,ka 

nenotiks naudas 

izspiešana, adreses 

maiņas gadījumā 

radīsies piespiedu 

(ne manas vainas 

dēļ) papildus, 

neplānoti finanšu 

izdevumi- Numura 

maiņa, personīgā 

vizītkartes, mājas 

51dreses51 un 

karogs  jāpārtaisa, 

adrešu zīmogs u.c. 

rekvizīti. Kā 

vairāku bērnu tēvs 

neesmu rēķinājies 

ar šādiem 

izdevumiem. 

192 

193 0100 089 0001 008 
Brīvības gatve 

216 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no 

Ūnijas ielas. 

Brīvības gatves 216 

ēka apvienota ar 

iebraucamo daļu no 

Ūnijas ielas, kur 

atrodas vienā 

vienotā ēkā 

uzņēmuma 

ražošanas telpas. 

Adreses maiņa 

būtiski sarežģīs 

Būvvalde paskaidro, ka ēkām ar kadastra 

apzīmējumu 0100 089 0001 001 un 0100 089 

0001 008 ir adrese Brīvības gatve 216, kas ir 

pretrunā Adresācijas noteikumu 8.1. 

apakšpunktam, kas paredz, ka 

administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst 

atkārtoties. 

Adresācijas noteikumu 19. Punkts nosaka, ka 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā gadījumā ir Ūnijas iela. 

Gadījumos, ja nav pieejami brīvi numuri, tad 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 18. Punktam 

ēkas numuru papildina ar latviešu alfabēta 

lielo burtu (bez diakritiskām zīmēm) vai mazo 

burtu “k” un defisi. Aiz defises norāda 
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viena uzņēmuma 

ietvaros ražošanas 

un tirdzniecības 

procesa uzskaiti, 

kur visas darbības 

notiek vienā ēkā, 

apvienotā teritorijā.  

korpusa numuru. Līdz ar to ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 089 0001 008 

maināma adrese uz Ūnijas iela 1C, kas ir 

nākamais pieejamais brīvais alfabēta burts. 

Būvvalde paskaidro, ka Adresācijas 

noteikumu 13. Punkts nosaka, ja uz zemes 

vienības atrodas vairākas funkcionāli 

nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu 

adresi, bet 18. Punkts nosaka, ka, lai izvairītos 

no iepriekš piešķirtu numuru atkārtošanās, 

ēkas numuru papildina ar latviešu alfabēta 

lielo burtu vai ar mazo burtu “k” un defisi, aiz 

defises norādot korpusa numuru. 

Tāpat Būvvalde norāda, ka 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.  

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

194 

0100 087 2002, 

0100 087 2002 010, 

0100 087 2002 009, 

0100 087 2002 008, 

0100 087 2002 007, 

0100 087 2002 006, 

0100 087 2002 005, 

0100 087 2002 002, 

0100 087 2002 001 

 

Starta iela 5 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta.  

Norāda, ka galvenā 

piebraukšana ir no 

Starta ielas. Nav 

iespējams adreses 

piešķiršanu no 

ielas, no kuras ir 

neiespējami 

organizēt galveno 

piebraukšanu 

adresācijas 

objektam. 

Adresācijas maiņa 

ierobežos SIA 

“VIA” likumiskās 

tiesība uz brīvu 

piekļūšanu sava 

īpašumam, kā arī 

kaitēs 

uzņēmējdarbībai, jo 

ceļu būves 

uzņēmumam nav 

iespējams izmantot 

piebraukšanai šauro 

Trikātas ielu, kur 

fiziski nespēj 

iebraukt treileris ar 

ekskavatoru. Mūsu 

teritorijā katru 

dienu ir jāiebrauc 

lielam skaitam ceļu 

būves smagās 

tehnikas un 

automašīnu, un 

Trikātas iela ir 

vienkārši fiziski 

nepiemērota šādai 

Tā kā objekts atrodas Starta ielas un Trikātas 

ielas krustojumā, kā arī ņemot vērā 

respondenta sniegto informāciju par piekļuves 

iespējām, tad Būvvalde ņems vērā 

respondentu izteikto viedokli un adresācijas 

objektiem tiks saglabāta adrese Starta iela 5. 

. 

195 
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transporta plūsmai. 

Arī starptautiskais 

transports ar GPS 

palīdzību nonāks 

neizbraucamajā 

Trikātas ielā. 

Lūdzam neatņemt 

mums tiesības un 

normālu 

uzņēmējdarbības 

vidi.  

196 

0100 087 2002, 0100 

087 2002 010, 0100 

087 2002 008, 0100 

087 2002 007, 0100 

087 2002 005, 0100 

087 2002 006, 0100 

087 2002 009, 0100 

087 2002 001, 0100 

087 2002. 

Starta iela 5 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no  

Starta ielas. 

Adresācijas maiņu 

neatbalstām, jo ir 

pilnīgi nekorekti 

piešķirt adresi 

zemes vienībai un 

būvēm uz ielas, no 

kuras nav iespējams 

organizēt galveno 

piebraukšanu 

adresācijas 

objektam. 

Katram īpašumam 

ir jābūt nodrošinātai 

atbilstošai 

piekļuvei. Sakarā ar 

to, ka SIA VIA 

nodarbojas ar ceļu 

būvniecību un 

akmens apstrādi, 

katru dienu mūsu 

teritojā iebrauc un 

izbrauc liels skaits 

smagās ceļu būves 

tehnikas, vilcēji ar 

piekabēm, treileri, 

kas pārvadā smago 

tehniku, degvielas 

vedēji. Šāda veida 

transportam nav 

fiziski iespējams 

organizēt 

iebraukšanu no 

Trikātas ielas. Tanī 

skaitā arī 

starptautiskais 

transports, kurš 

vadās pēc GPS 

adreses 

uzstādījumiem, kas 

radītu lielu haosu 

Trikātas ielā, kura ir 

ļoti šaura un 

neizbraucama 

vienlaicīgi 

vairākām 
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automašīnām. 

Lūdzam neatņemt 

mums tiesības uz 

normālu 

uzņēmējdarbības 

vidi un adresi, kura 

bija un ir turpat – 

Starta ielā. 

197 0100 086 0438 010 Ropažu iela 12 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Norāda, ka 

piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no 

Gustava Zemgala 

gatves. 

Lūdzu mainīt adresi 

ar piesaisti Gustava 

Zemgala gatvei, jo 

visa piebraukšana 

ēkai notiek no 

G.Zemgala gatves 

gar ēku Ropažu ielā 

10 (jaunā piedāvātā 

adrese G.Zemgala 

gatve 76), kas ir arī 

daudz tuvāka 

piebraukšana nekā 

no Ropažu ielas, jo 

no tās var piebraukt 

tikai no Ropažu un 

Lēdmanes ielu 

krustojuma pa 

palīgjoslu, kur 

piebraukšana, kur 

piebraukšana ir arī 

daudz sarežģītāka. 

Kā arī lielākā daļa 

kāpņu telpas ir 

vērstas uz Starta 

ielas virzienā, nevis 

Ropažu ielas 

virzienā.  

Civillikuma 994.pants nosaka, ka par 

nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai 

tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. 

Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu 

nodalījumam Nr.100000466600 uz lēmuma 

pieņemšanas brīdi īpašuma tiesības uz 

īpašumu, kurā ietilpst adresācijas objekts, 

kuram paredzēta adreses maiņa, pieder citai 

personai. Tāpat arī atbilstoši Civillikuma 927. 

Pantam ir noteikts, ka īpašums ir pilnīgas 

varas tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un 

lietot to, iegūt no tās visus iespējamos 

labumus, ar to rīkoties, līdz ar ko vienīgi 

īpašniekam ir tiesības izteikt viedokli par sev 

piederošo objektu. Personai, kura nav 

attiecīgā objekta īpašnieks, nepiemīt tiesības 

pārstāvēt īpašnieka viedokli, izņemot, ja 

īpašnieks personu ir īpaši pilnvarojis. 

Būvvaldes rīcībā nav attiecīgs pilnvarojums. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

198 0100 086 0068 
Ropažu iela 14 

k-1 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Norāda, ka 

piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no 

Gustava Zemgala 

gatves. 

Lūdzu mainīt adresi 

ar piesaisti Gustava 

Zemgala gatvei, jo 

visa piebraukšana 

ēkai notiek no 

G.Zemgala gatves 

gar ēku Ropažu ielā 

10 (jaunā piedāvātā 

adrese G.Zemgala 

gatve 76). Kā arī ar 

16.06.2009 RD 

lēmumu Nr.5579 

Adresācijas noteikumu 19. Punkts nosaka, ka 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā gadījumā ir Ropažu iela, tādējādi 

adreses Ropažu 14 k-1 un Ropažu 14 netiks 

mainītas.  

Ēkas atrašana konkrētajā situācijā ir 

iespējama arī no Gustava  Zemgala gatves, jo 

ēka un zemes gabals atrodas ielai relatīvi tuvu 

un fasāde ir viegli uztveramas, taču ilgtermiņā 

visefektīvākā adrese šai ēkai būtu tieši no 

Ropažu ielas, jo brīvu un uzskatāmu 

piekļūšanu ēkai un zemes gabalam nodrošina 

tieši Ropažu ielas piebraucamais ceļš.  

Ņemot vērā augstāk minēto respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

 

 

199 0100 086 0070 Ropažu iela 14 
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(prot. Nr.131 257§) 

un 16.06.2009 RD 

saistošajiem 

noteikumiem 

Nr.179 (prot. 

Nr.131 258§) tika 

apstiprināts 

detālplānojums 

visai teritorijai 

kopumā, kas ietver 

esošās adreses 

Ropažu ielā 8, 10, 

10 k-1, 12, 12 k-1, 

14 un 14 k-1. 

Tādējādi visas šīs 

adreses tika un ir 

apvienotas vienā 

kompleksā, kur 

visvairāk adrešu 

iziet uz Gustava 

Zemgala gatvi, 

nevis Ropažu ielu. 

Tādējādi 

saprotamāk būtu, ja 

arī šim 

zemesgabalam 

adreses būtu ar 

piesaisti G.Zemgala 

gatvei.  

200 0100 092 2259 
Aizpriežu iela 

32 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no 

Aizpriežu ielas. 

Uzskatu, ka 

adresācijas maiņa 

neatbilst likuma un 

projekta mērķiem, 

jo tā sarežģīs 

objektu (esošās 

adreses: Aizpriežu 

iela 32 un 34) 

sasniegšanu, t.i., 

iedzīvotājiem/diene

stiem radīs papildus 

grūtības. Šobrīd  

minētie objekti  

(Aizpriežu iela 32 

un 34) atrodas 

vienā ielas pusē ar 

citām pāra skaita 

55dreses5555a 

ēkām – Aizpriežu 

36, Aizpriežu 38, 

utt., bet pēc 

piedāvātās 

adresācijas maiņas 

Aizpriežu ielas 

objektam nr. 36 

blakus atradīsies 

objekti ar adresēm 

Būvvalde ir secinājusi, ka ēkas viennozīmīgu 

atrašanu apvidū un nepārprotami efektīvu 

adresāciju nodrošinātu vienīgi Aizpriežu ielas 

novietojuma precizēšana, Aizpriežu ielas 

posmu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 0100 092 0323 (Aizpriežu ielas 

36) līdz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 0100 092 0296 (Aizpriežu ielas 

60) pārsaucot. Tādējādi tiktu sasniegts 

adresācijas sistēmas noteiktais mērķis un 

nodrošināta viennozīmīga, ātri uztverama un 

efektīva adresācija. 

Vērtējot teritorijas attīstību Būvvalde saskata 

iespēju risināt adresācijas jautājumus arī pēc 

augstāk minētā Aizpriežu ielas posma 

pārdēvēšanas, jo vienotas adresācijas sistēmas 

izveide Rīgas pilsētā ir pašvaldībai pastāvīgi 

noteikta autonoma funkcija, kas realizējama 

mērķtiecīgi, efektīvas adresācijas sistēmas 

ieviešanai pilsētas teritorijā. 

Būvvalde atzīst izteikto viedokli par 

pamatotu un adreses maiņu neveiks līdz 

izmaiņu izdarīšanai ielu nosaukumos. 
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Aizpriežu 25 un 27. 

Pāra un nepāra 

skaitļu 

56dreses5656as 

objektiem, kas 

atrodas vienā ielas 

pusē, nerisina 

adresācijas 

sakārtošanas 

problēmu. Tāpat 

piešķirot blakus 

esošas nepāra 

adreses (Aizpriežu 

iela 23 un 

Aizpriežu iela 25) 

objektiem, kas 

atrodas ielas 

pretējos galos un 

ielas pretējās pusēs, 

nepalīdzēs 

iedzīvotājiem un 

dienestiem 

orientēties un 

piekļūt objektiem.  

Uzskatu, ka esošā 

adresācija rada 

mazāk problēmu un 

nerada papildus 

slogu pašvaldībai 

un 

iedzīvotājiem/īpašni

ekiem, jo: 

1. esošā adrese 

(Aizpriežu 32 un 

34) atrodas vienā 

ielas pusē ar citiem 

pāra numuriem 

Aizpriežu 36, 38, 

utt., neradot 

apjukumu, kas 

saistīts ar pāra un 

nepāra adrešu 

numuru 

novietošanu vienā 

ielas pusē; 

2. blakus esošās 

pāra adreses 

neatrodas tālu viena 

no otras 

(adresācijas maiņa 

radīs šadu 

problēmu); 

3. adresācijas 

maiņa, kas nerisina 

problēmu 

(nomainot vienu, 

likumam 

neatbilstošu adresi, 

pret citu likumam 

neatbilstošu adresi), 

rada papildus 

izdevumus, bet 

nerisina problēmu, 
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t.i., ir sagaidāms, ka 

drīzumā īpašumiem 

atkal tiks mainītas 

adreses, jo 

piedāvātā jaunā 

adrese ir pretrunā ar 

esošo likumdošanu. 

201 

0100 089 0095 001,  

0100 089 0095 002,  

0100 089 0095 003  

Raunas iela 

10/12 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no 

Raunas ielas. 

Neatbalstām 

adreses maiņu 

minētajiem 

objektiem (no 

Raunas 10/12 

sadalot uz Raunas 

10 un Raunas 12), 

vairāku iemeslu dēļ: 

1) visi minētie 

objekti (ēkas) 

atrodas vienā 

īpašumā (viens 

kadastra numurs) kā 

vienots kopums un 

pieder vienam 

īpašniekam – 

Apdrošināšanas 

akciju sabiedrībai 

‘BALTA’, 

reģ.Nr.4000304940

9. Veicot 

numerācijas maiņu, 

vienam īpašumam 

tiktu piešķirtas 

vairākas adreses. 

Taču šajā īpašumā 

nav pamata izveidot 

vairākas adreses, jo 

visas būves ir 

faktiski un 

funkcionāli (arī 

inženiertehniski) 

saistītas kā viens 

vesels un arī tiek 

izmantotas kā viens 

vesels AAS 

‘BALTA’ biroja 

vajadzībām. 

Attiecīgi adreses 

maiņa būtu pretrunā 

adresācijas 

pamatprincipam, 

kas paredz 

funkcionāli 

saistītam objektu 

kopumam piešķirt 

vienu adresi; 

2) adreses maiņa 

nozīmētu arī 

Būvvalde paskaidro, ka ēkām ar kadastra 

apzīmējumu 0100 089 0095 001 un 0100 089 

0095 002 ir adrese Raunas iela 10/12, kas ir 

pretrunā Adresācijas noteikumu 8.1. 

apakšpunktam, kas paredz, ka 

administratīvajā teritorijā adreses nedrīkst 

atkārtoties.  

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas datiem abu ēku 

galvenais lietošanas veids ir biroju ēkas 

(būvju klasifikācijas kods 1220), līdz ar to 

abas ēkas ir adresācijas objekti (Adresācijas 

noteikumu 2.8 apakšpunkts), kam ir jāpiešķir 

unikālas adreses. 

Tā kā ēka ar kadastra apzīmējumu 01000 89 

0095 001 atrodas starp adresācijas objektiem 

ar adresi Raunas iela 8 un Raunas iela 10/12, 

tad, lai nodrošinātu Adresācijas noteikumiem 

atbilstošu adresāciju, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 089 0095 001tiks piešķirta 

adrese Raunas iela 10, bet ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 089 0095 002  tiks piešķirta 

adrese Raunas iela 12.  

Būvvalde papildus norāda, ka ēku saistība ar 

komunikācijām nav uzskatāma par ēku 

funkcionālo saistību, kas minēta Adresācijas 

noteikumu 12. Punktā, jo, vadoties no šādiem 

apsvērumiem, Rīgas pilsētā lielākajai daļai 

ēku, ja ne visām, būtu jālieto viens un tas pats 

ēkas adreses numurs, jo ēkas ir saistītas ar 

inženierkomunikācijām visas pilsētas 

teritorijā. Šāda tiesību normu interpretācija un 

piemērošana nav adekvāta, jo nenodrošina 

likumdevēja iecerēto mērķu sasniegšanu, 

nosakot ēku adresācijas principus 

Civillikuma 863. Panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 

labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 

pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai vai 

tās dēļ taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma 

īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam, kas 

darbojas nekustamajā īpašumā, kuram ir 

veikta adreses maiņa, pēc adreses maiņas ir 

jālieto jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas 

saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem. 

Ņemot vērā augstāk minēto respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 
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objektu īpašnieka 

AAS ‘BALTA’ 

juridiskās adreses 

maiņu, kas savukārt 

nozīmētu lielus 

izdevumus 

(zaudējumus), kas 

saistīti ar 

informācijas par 

citu juridisko adresi 

izvietošanu un 

paziņošanu, ņemot 

vērā AAS 

‘BALTA’ klientu 

un sadarbības 

partneru skaitu. 

Runa ir ne tikai par 

informācijas 

sniegšanu valsts 

iestādēm, visām 

tiesām 

58dreses5858as, 

kurās dalībnieks ir 

AAS ‘BALTA’, un 

visiem sadarbības 

partneriem un 

pakalpojumu 

sniedzējiem, kuri 

atbilstoši 

noslēgtajiem 

līgumiem ir 

jāinformē par 

juridiskās adreses 

maiņu. Runa ir arī 

par polišu un 

atlīdzību 

pieteikumu 

veidlapu, spiedogu 

un 58dreses58 

aplokšņu maiņu 

(kas kā 

apdrošinātājam 

jānodrošina lielos 

apmēros), visos 

norādot jauno 

juridisko adresi. Tā 

kā AAS ‘BALTA’ 

vēl salīdzinoši 

nesen veica minētās 

darbības saistībā ar 

zīmola maiņu, 

saskaņā ar mūsu 

rīcībā esošo 

grāmatvedības 

informāciju, ir 

zināms, ka adreses 

maiņas radītie 

zaudējumi varētu 

sasniegt aptuveni 

106 600 EUR; 

3) papildus 

minētajam, 

adresācijas maiņai 
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nav ietekmes 

kopējā ielas 

numerācijā, tā kā 

blakus esošajiem 

īpašumiem 

saglabājas esošā 

numerācija un 

izmaiņas tajā nav 

nepieciešamas. Kā 

jau minēts 6.punktā 

ar adreses maiņu 

tiktu aizskartas 

likumiskās 

intereses, kas 

saistītas ar 

īpašnieka tiesībām 

īpašumā esošajam 

nekustamajam 

īpašumam – 

funkcionāli 

saistītam objektu 

kopumam – piešķirt 

vienu adresi, un 

intereses, kas izriet 

no saistībām pret 

valsts institūcijām 

un esošajām 

saistībām ar 

sadarbības 

partneriem un 

klientiem. Papildus 

tam adresācijas 

maiņa ir 

nekavējoties 

ziņojama Polijas 

Republikas valsts 

iestādēm 

(regulatoram), tā kā 

AAS ‘BALTA’ 

atrodas Polijas 

Republikas 

apdrošināšanas 

grupas ‘PZU’ 

sastāvā. 

202 0100 087 2009 001 
Augstrozes 

iela 1 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no  

Augstrozes ielas. 

Adresācijas objektā 

reģistrēts 

uzņēmums. 

Uzņēmumam SIA 

Kemek Engineering 

juridiskā un 

faktiskā adrese ir 

Augstrozes iela 1. 

Šo adresi pazīst 

daudzi mūsu klienti 

un sadarbības 

partneri. Mēs 

Civillikuma 994.pants nosaka, ka par 

nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai 

tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. 

Atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu 

nodalījumam Nr.13500 uz lēmuma 

pieņemšanas brīdi īpašuma tiesības uz 

īpašumu, kurā ietilpst adresācijas objekts, 

kuram paredzēta adreses maiņa, pieder citai 

personai. Tāpat arī atbilstoši Civillikuma 927. 

Pantam ir noteikts, ka īpašums ir pilnīgas 

varas tiesība par lietu, t.i., tiesība valdīt un 

lietot to, iegūt no tās visus iespējamos 

labumus, ar to rīkoties, līdz ar ko vienīgi 

īpašniekam ir tiesības izteikt viedokli par sev 

piederošo objektu. Personai, kura nav 

attiecīgā objekta īpašnieks, nepiemīt tiesības 

pārstāvēt īpašnieka viedokli, izņemot, ja 

īpašnieks personu ir īpaši pilnvarojis. 
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investējām 

pietiekoši daudz 

publicitātes 

pasākumos, lai šo 

adresi pazīstu pēc 

iespējas vairāk 

cilvēku un 

organizācijas. 

Adresācijas 

izmaiņas rezultātā 

uzņēmumam būs 

jāiegulda prāvi 

materiālie līdzekļi 

informācijas 

atjaunošanai 

uzņēmuma reģistrā, 

apdrošināšanas 

kompānijās, 

bankās, interneta 

portālos, vizuālajos 

publicitātes 

materiālos utt.! 

Citiem vārdiem, 

adreses maiņa nesīs 

uzņēmumam 

zaudējumus. Vai 

RD to kompensēs? 

Adresācijas 

izmaiņas rezultātā 

uzņēmumam būs 

jāiegulda prāvi 

materiālie līdzekļi 

informācijas 

atjaunošanai 

uzņēmuma reģistrā, 

apdrošināšanas 

kompānijās, 

bankās, interneta 

portālos, vizuālajos 

publicitātes 

materiālos utt.! 

Citiem vārdiem, 

adreses maiņa nesīs 

uzņēmumam 

zaudējumus. 

Būvvaldes rīcībā nav attiecīgs pilnvarojums. 

Papildus Būvvalde paskaidro, 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. 

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/Nosutisa

nas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.p

df ).   

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. Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir noraidāms kā 

nepamatots. 

203 0100 084 0175 022 

Roberta 

Feldmaņa iela 

8 

Respondents 

adresācijas maiņu 

atbalsta.  

Norāda, ka Rīgas 

pilsētas būvvaldes 

01.06.2011. 

lēmumu Nr.BV-11-

323-ls adrese ir 

nomainīta no Annas 

Sakses iela 19 uz 

Roberta Feldmaņa 

ielu 8. Norādītajam 

kadastram nekad 

nav bijusi adrese 

Annas Sakses iela 

Būvvalde ņems vērā respondenta viedokli un 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 084 0175 

022 (kluba un inventāra nomas ēka) tiks 

mainīta adrese no Roberta Feldmaņa iela 8 uz 

Roberta Feldmaņa iela 8A. 

 

http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
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19A. 

204 

0100 116 0066, 

0100 116 001, 

0100 116 0066 002 

Stūrīšu iela 19 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. Norāda, 

ka piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no  

Burtnieku ielas. 

Piedāvātā adrešu 

maiņa vienā 

īpašumā uz viena 

neliela zemes 

gabala, ar vienu 

piebraukšanu un 

divām tuvu 

stāvošām nelielām 

dzīvojamajām ēkām 

ir neloģiska un 

nenodrošina pareizu 

priekšstatu par 

īpašumu. Rada 

nevajadzīgās 

neskaidrības un 

lieki sarežģī 

saimniecisko 

darbību (dzīvokļu 

izīrēšanu). 

Saimnieciskā 

darbība formāli 

skaitās divās 

adresēs, kas prasīs 

liekus dokumentus 

un liekus 

paskaidrojumus 

VID un citiem 

pakalpojumu 

sniedzējiem. Būs 

nepieciešams vairāk 

dokumentu, 

attiecības ar valsts 

iestādēm un 

privātiem 

uzņēmumiem prasīs 

liekus 

paskaidrojumus, jo 

divas adreses 

vienam īpašumam 

radīs nepariezu 

priekšstatu par to.  

Būvvalde paskaidro, ka gan ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 116 0066 001, gan ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 116 0066 002 ir 

adrese Stūrīša iela 19, Rīga, kas neatbilst 

Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunktam, kas 

nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese 

nedrīkst atkārtoties. Līdz ar to Būvvalde nevar 

saglabāt abām ēkām vienu adresi un, lai 

novērstu adrešu atkārtošanos ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 116 0066 002 tiks mainīta 

adrese uz Burtnieku iela 6A. 

Būvvalde paskaidro, ka adreses piešķir 

adresācijas objektiem –zemei un ēkām nevis 

nekustamajam īpašumam, turklāt piešķirot 

katrai ēkai savu unikālu adresi tiktu sasniegts 

adresācijas sistēmas noteiktais mērķis un 

nodrošināta viennozīmīga, ātri uztverama un 

efektīva adresācija. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir 

iespējamas nelielas grūtības vai neērtības, kas 

varētu būt saistīts ar adreses maiņu gan 

privātpersonām, gan komersantiem. Tomēr 

adreses maiņas valsts nozīmes reģistros tiek 

aktualizēta automātiski, tādējādi aktuālā 

informācija nepārtraukti ir pieejama valsts 

pārvaldes funkciju veikšanai visām iestādēm. 

Informācija par adrešu maiņu tiek nosūtīta arī 

dažādiem komersantiem (ar sarakstu var 

iepazīties 

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

as_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf

). 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

205 0100 087 0224 023 

Tēraud-

lietuves iela 

22 

Respondents 

adresācijas maiņu 

neatbalsta. 

Norādīts, ka 

galvenā 

piebraukšana pie 

adresācijas objekta 

ir organizēta no 

mazās 

Tēraudlietuves 

ielas. SIA “Realto 

Medea” piederošā 

ēka (kad.apz.0100 

087 0224 022) 

Ņemot vērā respondenta sniegto informāciju 

par to, ka ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 

087 0224 022 un 0100 087 0224 023 ir 

funkcionāli saistītas, tad adrese netiks 

mainīta. Ņemot vērā augstāk minēto, 

respondenta viedoklis ir ņemts vērā. 

 

http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
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kuras adrese ir 

Tēraudlietuves iela 

22, ir funkcionāli 

saistīta, vienota 

ražošanas procesa 

ietvaros ar SIA 

”Realto Medea” 

piederošo ēku 

(kad.apz. 0100 087 

2240 023). 

Adresācijas maiņa 

ir pretrunā ar MK 

noteikumiem 

Nr.698” 

Adresācijas 

noteikumi” 8.2.p.: 

Ar adreses maiņu 

ēkai ar kad.apz. 

0100 087 0224 023 

tiktu aizskartas 

tiesības uz vienu 

adresi funkcionāli 

saistītiem 

objektiem, jo 

minētā ēka kalpo 

ēkas ar kad.apz. 

0100 087 0224 022 

uzturēšanai un 

netraucētais 

funkcionēšanai 

(galvenā 

piebrauktuve abām 

ēkām ir no 

Tēraudlietuves 

ielas).  

206 0100 084 0060 001 
Hamburgas 

iela 7 k-1 

Lūdz nemainīt 

adresi Hamburgas 

ielā 7 k-1, jo šī ir 

1905.gada 

Hamburgas ielā 7 

pēc arhitekta 

E.Kupfera veidotā 

projekta uzcelta 

dvīņu māja, kas 

minēta vairākos 

izdevumos un 

arhīva materiālos.  

Adresācijas noteikumu 19. Punkts nosaka, ka 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai 

numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā gadījumā ir Lībekas iela. Līdz ar to 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 084 0060 

001 un zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 084 2084 tiks mainīta 

adrese no Hamburgas iela 7 k-1 uz Lībekas 

iela 2. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

207 

0100 084 0175 022, 

0100 084 0175 001, 

0100 084 0175 018, 

0100 084 0175 008, 

0100 084 0175 002, 

0100 084 0175 007, 

0100 084 0175 010, 

0100 084 0175 006, 

0100 084 0175 011      

Roberta 

Feldmaņa iela 

11 

Respondents 

informē, ka 2011. 

Gada 09. Jūnijā ir 

saņemts SIA “Rīgas 

Ģeometrs” 

06.06.2011. vēstule 

Nr. RGM-11-136-

nd, kur norādīts, ka 

ar 01.06.2011. 

Rīgas pilsētas 

būvvaldes lēmuma 

Nr. BV-11-323-ls 

“Par adrešu 

piešķiršanu” 

lēmuma pielikuma 

7. Punktu zemes 

Būvvalde daļēji ņems vērā adresācijas 

sakārtošanas priekšlikumu: 

- -ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 084 

0175 022 (kluba un inventāra nomas ēka) 

tiks mainīta adrese no Roberta Feldmaņa 

iela 8 uz Roberta Feldmaņa iela 8A; 

-ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 084 0175 

001 (rehabilitācijas centrs), 0100 084 0175 

008 (pagrabs) un 0100 084 0175 018 (sūkņu 

stacija) tiks saglabāta adrese Roberta 

Feldmaņa iela 8; 

-ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 084 0175 

002 (sporta centrs), 0100 084 0175 007 

(sadzīves ēka), 0100 084 0175 010 

(transformatoru apakšstacija), 0100 084 0175 

006 (šķūnis), 0100 084 0175 011 (sardzes 
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vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

084 0175 un uz tās 

esošajām ēkām tiek 

piešķirta adrese 

Roberta Feldmaņa 

iela 8 un 11. 

Līdz ar to nav 

saprotams, kāpēc 

kluba un inventāra 

nomas ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

084 0175 022 tiek 

uzskatīts, ka adrese 

ir Annas Sakses iela 

19A. Kopš 2011. 

Gada kluba un 

inventāra nomas 

ēka tiek atpazīta pēc 

adreses Roberta 

Feldmaņa iela 8. 

Respondents 

ierosina kluba un 

inventāra nomas 

ēkai (0100 084 

0175 022) piešķirt 

adresi – Roberta 

Feldmaņa iela 8A 

un pārējām ēkām, 

rehabilitācijas 

centram (0100 084 

0175 001), sūkņu 

stacijai (0100 084 

0175 018), 

pagrabam (0100 

084 0175 008) 

atstāt adresi – 

Roberta Feldmaņa 

iela 8. 

Savukārt ēku grupai 

sporta centrs (0100 

084 0175 002), 

sadzīves ēka (0100 

084 0175 007), 

šķūnis (0100 084 

0175 006), 

transformatoru 

apakšstacija (0100 

084 0175 009), 

transformatoru 

apakšstacija (0100 

084 0175 010), 

sardzes ēka (0100 

084 0175 011), kam 

piešķirta adrese 

Roberta Feldmaņa 

iela 11 neveikt 

izmaiņas un 

neizdalīt nevienu no 

ēkām, nepiešķirot 

atsevišķu adresi. 

Attiecīgi adreses 

ēka) tiks saglabāta adrese Roberta Feldmaņa 

iela 11. 

Būvvalde paskaidro, ka ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 084 0175 009 

(transformatoru apakšstacija) pieder citai 

personai, kas nav izteikusi iebildumus par 

piedāvāto adrešu maiņu, līdz ar to ēkai tiks 

mainīta adrese no Roberta Feldmaņa iela 11 

uz Roberta Feldmaņa iela 11A. 

Ņemot vērā augstāk minēto respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā daļēji. 
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maiņa vienai no 

transformatoru 

apakšstacija ēkām 

(0100 084 0175 

009) no Roberta 

Feldmaņa iela 11 uz 

Roberta Feldmaņa 

iela 11A nav 

nepieciešama. 

208 

0100 084 0382, 0100 

084 0382001, 

0100 084 2070   

Kārļa Vatsona 

ielā 11A,  

 Kārļa Vatsona 

ielā 11B 

Respondents 

norāda, ka saskaņā 

ar pašreizējo 

numerāciju Kārļa 

Vatsona ielas  

nepārnumuru pusē 

numuru secība ir 

1,3,5,7,9,11A,11,13

,15,17,19,21. 

Piedāvātā 

adresācijas maiņa 

nav atbalstāma 

tādēļ, ka tā rada 

neloģisku 

adresācijas objektu 

numuru secību- 

Kārļa Vatsona ielas 

nepārnumuru pusē 

parādās pārnumuru  

adreses – Kārļa 

Vatsona iela 18 un 

Kārļa Vatsona iela 

20, 

adresācijas objektu 

numuri nav augošā 

kārtībā – maiņas 

rezultātā 

nepārnumuru 

adrešu ielas pusē 

adrešu secība  būs 

1,3,5,7,9, 18,20, 11, 

13, 15. 17, 19, 21. 

Tas ir pretrunā 

Adresācijas 

noteikumu 

15.punktam. 

Numuru 18 un 20 

parādīšanās 

izskaidrojama ar to, 

ka līdz 1965.gadam 

tagadējā bērnudārza 

teritorijā atradās 

adresācijas objekti  

Glika iela 18, Glika 

iela 20 un daļa no  

adresācijas objektu 

Kārļa Vatsona 9, 

Kārļa Vatsona 11 

un Kārļa Vatsona 

13 teritorijas. Tātad 

objekti 224-226 

atrodas starp Kārļa 

Vatsona un Glika 

ielu.  

Būvvalde ņems vērā respondenta sniegto 

priekšlikumu un ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 084 0382 001 un zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 084 0382 tiks 

saglabāta adrese Kārļa Vatsona iela 11A, bet 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 

084 2070 tiks saglabāta adrese Kārļa Vatsona 

iela 11B. 
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Pamatā bērnudārzs 

atrodas uz bijušā 

zemesgabala Glika 

iela 18 teritorijas.  

Respondents 

uzskata, ka, 

plānojot  

adresācijas maiņu 

tika ievērots, ka 

bērnudārzs atrodas 

starp adresācijas 

objektiem Glika 

ielā 16 un Glika ielā 

22, un ja 

bērnudārzam 

iebraukšana būtu 

organizēta no 

Glikas ielas, tad 

tiešām numuri 18 

un 20 būtu 

piemēroti, bet kā 

Glika 18 un Glika 

20, bet ne Kārļa 

Vatsona ielas 

numuri.  

Faktiski adresācijas 

objektiem 224-226 

ir piešķirti bijušie 

Glika ielas numuri, 

bet jau kā Kārļa 

Vatsona ielas 

adreses. 

Ja būtu paredzēts 

bērnudārzam 

organizēt ieeju un 

piebraukšanu no 

Glika ielas, un 

esošās adreses 

mainītu uz Glika 

ielas adresēm ar  

numuriem 18 un 20, 

tad piedāvāta 

adresācijas maiņa 

būtu pamatota. Ja 

pieņemtu jauno  

adrešu variantu,  tas 

mudinātu meklēt 

bērnudārzu citā 

Kārļa Vatsona ielas 

pusē un apmērām 

200 m tālāk 

Stokholmas ielas 

virzienā aiz 

adresācijas objekta 

Kārļa Vatsona iela 

12,  kā arī pārkāptu 

Adresācijas 

noteikumus. 

209 01000920406001 
Aizpriežu 

ielas 34 

Respondents 

norāda, ka īpašumā 

esošajai ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

Būvvalde ir secinājusi, ka ēkas viennozīmīgu 

atrašanu apvidū un nepārprotami efektīvu 

adresāciju nodrošinātu vienīgi Aizpriežu ielas 

novietojuma precizēšana, Aizpriežu ielas 

posmu no zemes vienības ar kadastra 
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092 0406 001 ir 

plānota 66dreses 

maiņa uz Aizpriežu 

ielu 25.  Piedāvātais 

variants neatrisina 

adreses problēmu 

pēc būtības, faktiski 

vairāk apgrūtinot 

ēkas atrašanu.  

Šobrīd mums 

blakus atrodas ēka 

ar nr. 36, loģiski, ka 

respondenta adreses 

Nr ir 34. 

Piedāvātajā variantā 

blakus Nr. 36 būs 

Nr.25.,bet ēka ar 

Nr. 23 šobrīd 

atrodas ielas otrā 

galā, pretējā ielas 

pusē. 

apzīmējumu 0100 092 0323 (Aizpriežu ielas 

36) līdz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 0100 092 0296 (Aizpriežu ielas 

60) pārsaucot. Tādējādi tiktu sasniegts 

adresācijas sistēmas noteiktais mērķis un 

nodrošināta viennozīmīga, ātri uztverama un 

efektīva adresācija.  

Vērtējot teritorijas attīstību Būvvalde saskata 

iespēju risināt adresācijas jautājumus arī pēc 

augstāk minētā Aizpriežu ielas posma 

pārdēvēšanas, jo vienotas adresācijas sistēmas 

izveide Rīgas pilsētā ir pašvaldībai pastāvīgi 

noteikta autonoma funkcija, kas realizējama 

mērķtiecīgi, efektīvas adresācijas sistēmas 

ieviešanai pilsētas teritorijā.  

Būvvalde atzīst izteikto viedokli par pamatotu 

un adreses maiņu neveiks līdz izmaiņu 

izdarīšanai ielu nosaukumos. 

210 Nav norādīts 

Čiekur-kalna 

2. Šķērslīnija 

1A 

Respondents 

adresācijas maiņai 

sniedz 3 variantus: 

1.variants – visām 4 

mājām atstāt esošo 

adresi, neko 

nemainot; 

2.variants – piešķirt 

mājām burtu A, B. 

C, D un D atbilstoši 

dzīvokļu 

numerācijas 

secībai; 

3.variants – piešķirt 

mājāsm burtus 

Būvvalde vēlamajā 

secībā, taču 

nomainīt katrai 

mājai dzīvokļu 

numerāciju no 1-4.  

Tā kā respondents piedāvājat trīs variantus 

adrešu maiņai, kas ēku iedzīvotājus vienlīdz 

apmierinātu, tad Būvvalde paskaidro, ka 

labākais adrešu maiņas variants ir trešais 

variants. Pirmais variants neatbilst 

Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunktam, kas 

nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese 

nedrīkst atkārtoties. Savukārt trešais variants 

ir labāks par otro, jo paredz sakārtot arī ēkās 

esošo dzīvokļu numerāciju. Līdz ar to ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 087 0260 003 tiks 

mainīta adrese uz Čiekurkalna 2. Šķērslīnija 

1B, ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 087 

0260 001 tiks mainīta adrese uz Čiekurkalna 

2. Šķērslīnija 1C un ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 087 0260 004 tiks mainīta 

adrese uz Čiekurkalna 2. Šķērslīnija 1D, kā 

arī ēkās tiks sakārtota dzīvokļu numerācija. 

Ņemot vērā augstāk minēto respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā. 

211 
0100 086 0420 001, 

0100 086 0194 

Brīvības gatve 

281 

Respondenti pret 

adresācijas maiņu 

kategoriski iebilst. 

Respondenti 

norāda, ka pie ēkas 

ir piekļuve no trīs 

ielām – Brīvības 

gatve, Caunes ielas 

un Mazās Ropažu 

ielas. Mājas fasāde 

ir vērsta uz tikai 

pret Brīvības gatvi. 

Tikai no Brīvības 

gatves ir pilnvērtīga 

piekļuve visiem 

mājas dzīvokļiem. 

No Caunes ielas ir 

piekļuve tikai no 4 

kāpņu telpām, tas 

rada bažas par 

piekļuvi ārkārtas 

situācijās. Mājai ir 

Ņemot vērā iedzīvotāju sniegto informāciju 

un atkārtotu situācijas analīzi ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 086 0420 001 tiks 

saglabāta adrese Brīvības gatve 281, Rīga. 
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nestandarta forma. 

Tikai nelielai mājas 

daļa iziet uz Caunes 

ielu, savukārt starp 

atlikušo mājas daļu 

un Caunes ielu 

atrodas 2 privātās 

dzīvojamās mājas. 

Pievadceļš no 

Caunes ielas reālajā 

dzīvē ir nodrošina 

piekļuvi tikai nama 

garāžai, bet ne pašai 

ēkai. Mājas 

īpašniekiem 

piederošā zemes 

platība atrodas 

tuvāk Brīvības ielai. 

Tā kā dzīvojamā 

mājā atrodas 70 

dzīvokļi, tad 

nepieciešamības 

gadījumā 

administratīvi 

vienkāršāka ir 

adreses maiņa 

automazgātuvei. 

212 Nav norādīts 
Ropažu iela 

122 k-10 

Šajā adresē ir 

daudzas divstāvu 

dzīvojamās ēkas 

(korpusi), bet ne pie 

vienas nevar 

piebraukt pa 

grantēto stigu, 

vilciena sliežu pusē, 

ko sauc par 

Bērzpils ielu! 

Viss transports 

brauc no Ropažu 

ielas un tur ir 

asfaltēti ceļi. 

Uzskatu, ka 10. 

Korpusam nav 

jāmaina adrese! 

Izbraukātu grantētu 

ceļu respondents 

par ielu neuzskata. 

Respondents 

nedomā, ka maiņa 

no Ropažu ielas 

122 uz Bērzpils ielu 

būtu lietderīga!  

Adreses maiņai 

nepiekrīt. 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 19. Punktam ēkai numuru piešķir, 

ņemot vērā tuvāko ielu. Konkrētajā gadījumā 

tuvākā iela ir Bērzpils iela. 

Attiecībā uz personas sniegto informāciju par 

Bērzpils ielu, Būvvalde paskaidro, ka ielu 

novietojums un attiecīgā zemes atļautā 

izmantošana Rīgas pilsētas administratīvās 

teritorijas ietvaros ir viennozīmīgi definēta un 

noteikta ar Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumu, kurš ir spēkā esošs, obligāts un 

saistošs visiem pilsētas iedzīvotājiem. 

Bērzpils ielas novietne konkrētajā gadījumā ir 

noteikta starp Krustabaznīcas ielu un 

Raiskuma ielu, attiecīgi apvidū ir ierīkots 

ielas braucamais ceļš ar šķembu segumu, 

izvietota ielas nosaukuma norādes zīme un 

personas norādītā neapmierinātība par ielas 

tehnisko stāvokli nevar tikt uzskatāma par 

pietiekamu, lai Būvvaldei būtu dots tiesiskais 

pamats neveidot Ministru kabineta prasībām 

atbilstošu adresāciju Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā. Ņemot vērā 

augstāk minēto un to, ka ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 091 0111 010 (dzīvojamā 

māja) piekļuves nodrošināšanai no Bērzpils 

ielas ir ierīkoti vārti, tad ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 091 0111 010 (dzīvojamā 

māja) tiks mainīta adrese no Ropažu iela 122 

k-10, Rīga uz Bērzpils iela 59, Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

213 Nav norādīts 
Zemitāna 

laukums 10 

Respondents izsaka 

noraidošu viedokli 

par adrešu maiņu. 

Vēlamies norādīt uz 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Rīgas 

pilsētas teritorijas plānojumam tuvākā iela no 

kuras var piekļūt pie ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 0100 115 0072 001 (dzīvojamā 
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to, ka piedāvātajā 

variantā māju 

numerācijai lietotie 

papildus burti („a”, 

„b”) 

tāpat sarežģī esošo 

situāciju un neko 

būtiski neuzlabo, jo 

nekur jau netiek 

pateikts, kad šie 

burti 

beidzās. Fizisks 

adreses meklētājs 

tikpat labi var 

padomāt, ka ir „c”, 

„d” vai pat „ž” 

māja. 

Attiecībā uz 

uzņēmumu 

vēlamies uzsvērt, 

ka dotajā adresē 

SIA „AB Timber” 

ir 

reģistrēta, gan kā 

juridiskā, gan kā 

fiziskā adrese kopš 

2007. Gada. Kā jau 

uzņēmumam 

pieklājās 

ar dotajiem 

rekvizītiem ir 

izgatavotas 

veidlapas, zīmogi, 

vizītkartes, 

reprezentācijas un 

reklāmas 

materiāli. 

Eksemplāru skaits 

tika izgatavots, 

sākot ar vairākiem 

simtiem. Dotā 

adrese ir reģistrēta 

interneta portālos, 

uzziņu dienestos un 

klientu datu bāzēs 

ne tikai Latvijā, bet 

arī ārvalstīs Eiropā 

un Ziemeļamerikā. 

Uzskatām, ka 

adreses maiņa 

nekādā gadījumā 

neuzlabos, firmas 

atpazīstamību, kā 

arī prasīs papildus 

neplānotus finanšu 

izdevumus, kas 

rodas ne mūsu 

vainas 

dēļ, kas savukārt 

pasliktina vietēja 

uzņēmuma 

konkurētspēju 

globālajā tirgū. 

māja) ir Laimdotas iela. Atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 19.punktam ēkai 

numuru piešķir ņemot vērā tuvāko ielu, kas 

konkrētajā gadījumā ir Laimdotas iela. 

Tā kā  ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 115 

0072 001 (dzīvojamā māja) atrodas pirms 

adresācijas objekta ar adresi Laimdotas iela 1, 

Rīga, tad atbilstoši Adresācijas noteikumu 

18.1.apakšpunktam, lai izvairītos no iepriekš 

piešķirtu numuru atkārtošanās ēkas numuru 

papildina ar latviešu alfabēta lielo burtu (bez 

diakritiskām zīmēm). 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir 

iespējamas grūtības vai neērtības, kas varētu 

būt saistīts ar adreses maiņu, taču atbilstoši 

Civillikuma 863. Panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 

labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie 

pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai vai 

tās dēļ taisītie izdevumi. Nekustamā īpašuma 

īpašniekam, tāpat arī uzņēmumam, kas 

darbojas nekustamajā īpašumā, kuram ir 

veikta adreses maiņa, pēc adreses maiņas ir 

jālieto jaunā adrese, taču izdevumi, kas rodas 

saistībā ar adrešu maiņu, ir jāsedz pašiem. 

Būvvalde informē, ka šajā gadījumā 

ielas virziena rādītāja izvietošanas 

nepieciešamību atbilstoši Rīgas domes 

22.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 62 

(prot. Nr. 9, 5. §) „Par ielu un laukumu 

nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura 

zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, 

kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas 

kārtību Rīgas pilsētā” izvērtē Rīgas Ziemeļu 

izpilddirekcija. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 
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Attiecībā uz 

piebraukšanu 

norādām, ka 

galvenā 

piebraukšana ir no 

Zemitāna laukuma. 

Ņemot vērā augstāk 

minēto un plānoto 

numuru 

papildinājumu ar 

burtiem, kā arī 

fizisko 

ēku izvietojumu 

dabā, uzskatām, ka 

Rīgas pašvaldības 

piedāvātais 

numerācijas 

projekts 

neieviesīs būtiskus 

uzlabojumus, bet 

tikai vēl vairāk 

sarežģīs esošo 

situāciju. 

Respondenta 

ieteikums-ja nevar 

veikt būtiskus 

uzlabojumus, tad 

nevajag situāciju 

padarīt 

savādāku.  

Iecerētas 

adresācijas maiņas 

vietā, piedāvājam 

uz Laimdotas ielas , 

Zemitāna laukuma 

un 

Tālivalža ielas 

robežas, ielas malā, 

zālājā uzstādīt ielu 

rādītāju, kas dotajā 

krustojumā skaidri 

parādītu kādā 

virzienā iet dotās 

ielas. Tas būtu 

ekonomiski 

izdevīgāk, nebūtu 

sarežģīti un viestu 

lielāku skaidrību 

apmaldījušies ceļa 

meklētājiem, kā arī 

saglabātu 

vēsturisko 

adresācijas 

stabilitāti.  

214 

0100 086 0139 001 Maija iela 1 

Respondents 

atbalsta adrešu 

maiņai. 

Sakarā ar esošo 

situāciju dabā un 

perspektīvu, Palmu 

ielai 3 pamatoti ir 

atstāt esošo adresi 

ar numuru 3 un 

Būvvalde ņems vērā personas lūgumu un ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 086 0139 002 

tiks mainīta adrese no Maija iela 1C, Rīga uz 

Maija iela 1, Rīga, bet ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 086 0139 001 tiks mainīta 

adrese no Maija iela 1, Rīga uz Maija iela 1A, 

Rīga. 

 

215 
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ēkām Maijā ielā 1 

piešķirt numuru 1 

un 1A. Lūdzu rast 

atbilstošu 

risinājumu. 

216 Nav norādīts Palmu iela 3 

Respondents lūdz 

Būvvaldi saglabāt 

esošo adresi Palmu 

iela 3.  

Ņemot vērā, ka Būvvaldē ir ierosināta 

administratīvā lieta Nr. BV-11-1016-ap par 

jaunbūves ar galveno lietošanas veidu triju vai 

vairāku dzīvokļu mājas (būvju klasifikatora 

kods 1122) būvniecību, tad Būvvalde uzskata 

par lietderīgu adrešu piešķiršanu veikt 

vienlaicīgi ar tehniskā projekta saskaņošanu 

un ēku nodošanu ekspluatācijā. 

Papildus Būvvalde norāda, ka atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 2.8.apakšpunkta 

prasībām katra dzīvošanai, saimnieciskai, 

administratīvai vai publiskai darbībai 

paredzētai ēkai ir piešķirama sava unikāla 

adrese. 

Ņemot vērā augstāk minēto respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā. 

217 Nav norādīts 
Ropažu iela 

122 k-11 

Respondenti 

adresācijas maiņai 

nepiekrīt. Norāda, 

ka Bērzpils iela ir 

nekopts un 

neizbraucams lauku 

ceļš. Teritorija ap 

Bērzpils ielu ir 

nekopta un nav 

izbūvēta 

nepieciešamā 

infrastruktūra 

(ietves u.c.). 

Respondenti 

norāda, ka ielu šādā 

stāvoklī nevar 

piedāvāt pilsētas 

iedzīvotājiem. 

Adresācijas maiņas 

rezultātā 

respondentiem 

nāksies mainīt 

dokumentus, kas 

prasa papildus 

izdevumus, kurus 

tie nav gatavi 

ieguldīt.  

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 19. Punktam ēkai numuru piešķir, 

ņemot vērā tuvāko ielu. Konkrētajā gadījumā 

tuvākā iela ir Bērzpils iela. 

Attiecībā uz personu sniegto informāciju par 

Bērzpils ielu, Būvvalde paskaidro, ka ielu 

novietojums un attiecīgā zemes atļautā 

izmantošana Rīgas pilsētas administratīvās 

teritorijas ietvaros ir viennozīmīgi definēta un 

noteikta ar Rīgas pilsētas teritorijas 

plānojumu, kurš ir spēkā esošs, obligāts un 

saistošs visiem pilsētas iedzīvotājiem. 

Bērzpils ielas novietne konkrētajā gadījumā ir 

noteikta starp Krustabaznīcas ielu un 

Raiskuma ielu, attiecīgi apvidū ir ierīkots 

ielas braucamais ceļš ar šķembu segumu, 

izvietota ielas nosaukuma norādes zīme un 

personu norādītā neapmierinātība par ielas 

tehnisko stāvokli nevar tikt uzskatīta par 

pietiekamu, lai Būvvaldei būtu dots tiesiskais 

pamats neveidot Ministru kabineta prasībām 

atbilstošu adresāciju Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā. Ņemot vērā 

augstāk minēto un to, ka ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 091 0142 001 (dzīvojamā 

māja) tiks mainīta adrese no Ropažu iela 122 

k-11, Rīga uz Bērzpils iela 71, Rīga. 

Papildus Būvvalde norāda, ka 

saskaņā ar Adresācijas sistēmas noteikumu 

32. Punktu līdz adreses maiņai izdotie 

dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu 

apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u.c. 

dokumenti), kuros ir fiksēta iepriekšējā 

adrese, joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa 

veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta 

turētājs vai to pieprasa likums. Tāpat arī, ja 

personas ir noslēgušas savstarpējus līgumus 

un līguma nosacījumi paredz kādas 

informācijas maiņas gadījumā obligāti izdarīt 

izmaiņas noslēgtajos līgumos, tad pusēm tas ir 

jādara, tāpat arī mainoties personu 

kontaktinformācijai, ja līgums paredz 



71 

personām savstarpēji par to paziņot, tad 

līdzējiem saistības ir jāpilda. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

218 

0100 087 2009 001 

0100 087 2009 002 

 

Augstrozes 

iela 1 

Respondents lūdz 

Būvvaldi saglabāt 

adresi fasādes 

administratīvajai 

ēkai ar kad.apz. 

0100 087 2009 001 

Augstrozes iela 1, 

taču ēkai ar 

kad.apz. 0100 087 

2009 002 mainīt uz 

Augstrozes ielu 1J. 

Būvvalde ņems vērā personas lūgumu un ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 087 2009 001 

saglabās adresi Augstrozes iela 1, Rīga, bet 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 087 2009 

002 tiks mainīta adrese no Augstrozes iela 1, 

Rīga uz Augstrozes iela 1J, Rīga. 

 

219 0100 085 0017 
Čiekur-kalna 

1.līnija 1 k-2 

Nekustamais 

īpašums Ezermalas 

ielā 8A ir Iekšlietu 

ministrijas 

valdījumā (kad.nr. 

0100 085 0017) un 

tā sastāvā ir 10 

būves ar vienotu 

adresi un vienotu 

saimniecisko 

darbību. 

Pašvaldības 

piedāvātais adrešu 

piešķiršanas 

modelis neatbilst 

samērīguma 

principam, jo 

ieguvums ir 

mazāks, kā šīs 

rīcības negatīvās 

sekas. Radīsies 

problēmas ar 

noslēgtajiem 

līgumiem un 

dokumentiem, kā 

arī būs 

nepieciešams grozīt 

ārējos normatīvos 

aktus, Iekšlietu 

ministrijas padotībā 

esošo iestāžu 

akreditācijas 

dokumentus, u.c. 

Ņemot vērā 

nekustamā īpašuma 

specifisko un 

praktisko 

lietojumu-

ierobežota piekļuve 

teritorijā, būves 

funkcionāli 

saistītas, lūdz 

izskatīt iespēju 

nepiešķirt jaunas 

adreses ēkām 

Ezermalas ielā 8A, 

Rīgā.  

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas datiem ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 0100 085 0017 001 (mācību 

korpuss), 0100 085 0017 008 (mācību ēka),  

0100 085 0017 002 (mācību korpuss), 0100 

085 0017 004 (administratīvā ēka), 0100 085 

0017 006 (klubs), 0100 085 0017 005 

(mācību korpuss) galvenais lietošanas veids ir 

skolas, universitātes un zinātniskajai 

pētniecībai paredzētās ēkas (būvju 

klasifikatora kods 1263) un ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 0100 085 0017 003 (kazarmas) 

galvenais lietošanas veids ir viesnīcu ēkas 

(būvju klasifikatora kods 1211). 

Uz iesniedzēju argumentu par to, ka ēkas ir 

funkcionāli saistītas Būvvalde paskaidro, ka 

saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo 

noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.64. 

apakšpunktu būves, kas funkcionāli ir saistītas 

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

par palīgēkām (piemēram, atsevišķa 

transportlīdzekļu novietne (garāža), nojume, 

darbnīca, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka, 

dārza inventāra noliktava, malkas šķūnis u. 

Tml.). No iepriekš minētā izriet, ka mācību 

korpusi, mācību ēka,  administratīvā ēka, 

klubs un kazarmas nevar būt funkcionāli 

saistītas, jo ēku funkcijas ir uzskatāmas par 

patstāvīgām funkcijām, kas izriet arī no 

Adresācijas noteikumu 2.8.apakšpunkta 

prasībām, kur katra dzīvošanai, saimnieciskai, 

administratīvai vai publiskai darbībai 

paredzēta ēka ir noteikta par atsevišķu 

adresācijas objektu un katrai ēkai ir 

piešķirama sava adrese, ievērojot Adresācijas 

noteikumu prasības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto ēkai ar kadastra 

apzīmējumu kadastra apzīmējumu: 

1. 0100 085 0017 001 (mācību korpuss) 

tiks mainīta adrese uz Ezermalas iela 

10A; 

2. 0100 085 0017 008 (mācību ēka) tiks 

mainīta adrese uz Ezermalas iela 

10F; 

3. 0100 085 0017 002 (mācību korpuss) 

tiks mainīta adrese uz Ezermalas iela 

10B; 
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4. 0100 085 0017 004 (administratīvā 

ēka) tiks mainīta adrese uz 

Ezermalas iela 10; 

5. 0100 085 0017 006 (klubs) tiks 

mainīta adrese uz Ezermalas iela 

10C; 

6. 0100 085 0017 005 (mācību korpuss) 

tiks mainīta adrese uz Ezermalas iela 

10D; 

7. 0100 085 0017 003 (kazarmas) tiks 

mainīta adrese uz Ezermalas iela 

10E. 

Ievērojot tiesiskos aspektus, kas regulē 

adreses piešķiršanu, kā arī, ievērojot 

lietderības apsvērumus, saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 65. Panta otro 

daļu un 66. Pantu ir secināms, ka Būvvaldei ir 

jāpieņem lēmums par adreses maiņu saistībā 

ar adresēm, kuras neatbilst adresācijas 

sistēmas pamatprincipiem, lai tiktu ieviesta 

vienota adresācijas sistēma Rīgā. Adreses 

maiņa ēkām 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 pārvalde 

iegūst ar noteikto ierobežojumu, proti, lietot 

administratīvā akta adresātam mainīto adresi, 

kas atbilst pilsētā pastāvošajam ielu tīklam, 

uzliek administratīvā akta adresātam ļoti 
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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, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

220 

0100 085 0229, 

0100 085 0229 001, 

0100 085 0229 002, 

0100 085 0229 006 

 

Ezermalas iela 

6 

Adresācijas objekta 

teritorija ir 

norobežota un 

iekļūšana tajā ir 

ierobežošana un 

transporta plūsmu 

regulē Militārā 

policija. Ņemot 

vērā nekustamā 

īpašuma specifisko 

un praktisko 

lietojumu, t.sk. 

ierobežoto piekļuvi 

teritorijai, un ēku 

un būvju 

funkcionāli 

sasaistīto un 

saimniecisko 

izmantošanu 

Latvijas Nacionālās 

aizsardzības 

akadēmijas 

vajadzībām, Valsts 

aizsardzības 

militāro objektu un 

iepirkumu centrs 

rosina izskatīt 

iespēju nepiešķirt 

jaunas adreses 

ēkām un 

nekustamajam 

īpašumam.  

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas datiem ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 0100 085 0229 001 (kopmītne) 

galvenais lietošanas veids ir viesnīcu ēkas 

(būvju klasifikatora kods 1211), ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 0100 085 0229 002 

(medpunkts) galvenais lietošanas veids ir 

ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas 

(būvju klasifikatora kods 1264) un ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 0100 085 0229 006 

(ēdnīca) galvenais lietošanas veids ir viesnīcu 

ēkas (būvju klasifikatora kods 1211). 

Uz iesniedzēju argumentu par to, ka ēkas ir 

funkcionāli saistītas Būvvalde paskaidro, ka 

saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo 

noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.64. 

apakšpunktu būves, kas funkcionāli ir saistītas 

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

par palīgēkām (piemēram, atsevišķa 

transportlīdzekļu novietne (garāža), nojume, 

darbnīca, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka, 

dārza inventāra noliktava, malkas šķūnis u. 

Tml.). No iepriekš minētā izriet, ka 

medpunkts, kopmītne un ēdnīca nevar būt 

funkcionāli saistītas, jo ēku funkcijas ir 

uzskatāmas par patstāvīgām funkcijām, kas 

izriet arī no Adresācijas noteikumu 

2.8.apakšpunkta prasībām, kur katra 

dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai 

publiskai darbībai paredzēta ēka ir noteikta 

par atsevišķu adresācijas objektu un katrai 

ēkai ir piešķirama sava adrese, ievērojot 

Adresācijas noteikumu prasības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 085 0229 001 (kopmītne) 

tiks mainīta adrese no Ezermalas iela 6, Rīga 

uz Ezermalas iela 6F, Rīga, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 085 0229 002 (medpunkts)  

tiks mainīta adrese no Ezermalas iela 6, Rīga 

uz Ezermalas iela 6C un ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 085 0229 006 (ēdnīca) tiks 

mainīta adrese no Ezermalas iela 6, Rīga uz 

Ezermalas iela 6B. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

221 Nav norādīts Ūnijas iela 28 

Ūnijas iela 28 (7 

sekcijas, 98 

dzīvokļi) ir vienots 

ēku komplekss, ar 

vienotu 

ūdensapgādi un 40 

gadus nav bijušas 

juridiskas un 

praktiskas 

Iedzīvotāju sniegtā informācija ir noraidāma 

kā nepamatota un netiek ņemama vērā, jo 

personas norādītie apstākļi neatbilst lietas 

būtībai, proti, personas norādītā 

daudzdzīvokļu māja ar septiņām sekcijām ir 

divas savstarpēji bloķētas ēkas, kur abām 

ēkām Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētā funkcija ir triju 

un vairāku dzīvokļu ēkas (būvju klasifikācijas 



74 

problēmas ar šo 

adresi. Mājas 

Ūnijas 32/34 jau 

apmēram gadu veic 

pārbūvi un nav 

nodotas 

ekspluatācijā. 

Iesakām: māju 

Ūnijas 28 nesadalīt 

divās mājās –Nr.28 

un Nr.30; Brīvo, 

līdz šim 

neizmantoto Nr.30, 

piešķirt mājas 

Nr.32/34 

pārbūvētajai daļai; 

otrajai mājas 

Nr.32/34 daļai 

piešķirt Nr.32; 

Pagalmā esošajai 

mājai ar Nr. 32/34 

piešķirt Nr.34.  

kods 1122). 

Pēc būtības iedzīvotāji aicina mainīt adreses 

vēl citiem adresācijas objektiem nevis novērst 

adrešu atkārtošanos divām dzīvojamajām 

ēkām Ūnijas ielā 28. Ja Būvvalde ņemtu vērā 

iedzīvotāju priekšlikumu, tad faktiski 

Būvvalde neizpildītu ārējo normatīvo aktu 

prasības un šāda rīcība būtu vērtējama, ka 

iestādes bezdarbība. Būvvaldes ieskatā ārējā 

normatīvā akta izpilde ir pietiekošs 

pamatojums ēkas ar kadastra apzīmējumu 

0100 070 0921 001 Ūnijas ielā 28 adreses 

maiņai, neskatoties uz personu izteikto 

viedokli un nevēlēšanos mainīt adreses. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

222 
0100 070 0078 006, 

0100 070 0078 002 

Ūnijas iela 

25A 

Adresācijas 

objektam iespējams 

piekļūt no Ūnijas 

ielas. Būtu 

jāuzstāda jaunas 

adreses ēkas 

fasādes pusē, kas 

norādītu, ka 

teritorijā atrodas arī 

citas adreses. 

Sabiedrības 

īpašumā nav 

2(divu) biroja ēku 

ar vienu adresi, kas 

pēc Rīgas domes 

Būvvaldes 

ieskatiem varētu būt 

par iemeslu adreses 

maiņai vienai no 

tām, jo ēka ar kad. 

apz. 0100 070 0078 

002 ir noliktavas-

biroja ēka, kuras 

visu pirmo stāvu 

aizņem noliktavas 

telpas un otro biroja 

telpas, bet ēka ar 

kad.apz. 0100 070 

0078 006 ir 

administratīvā ēka. 

Ņemot vērā visu 

iepriekš minēto 

uzskatu, ka nav 

pamata vienam 

objektam, kurā ir 

reģistrēta 

Sabiedrība, veidot 

vairākas adreses, 

kas tikai sarežģīs 

esošo situāciju un 

radīs Sabiedrībai 

Atbilstoši Paziņošanas likuma 11.panta 

2.daļai iestāde dokumentu var paziņot ar 

publikāciju oficiālajā laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”. Būvvaldes 19.08.2016. lēmums 

Nr.Bv-16-353-ls „Par publiskās apspriešanas 

rīkošanu zemes vienību un ēku adrešu maiņai 

un piešķiršanai Čiekurkalna, Mežaparka un 

Teikas apkaimē” 23.08.2016. tika publicēts 

oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

(https://www.vestnesis.lv/op/2016/162.16). 

Ar tā publicēšanas brīdi tas ir paziņots visām 

personām, kuras tas skar. 

Persona iesniegumā ir sniegusi informāciju 

par ēku skaitu un to funkcijām, no kā ir 

secināms, ka persona apzinās, ka tai ir 

vairākas ēkas, taču nevēlas papildus adreses 

piešķiršanu vienai no biroju ēkām. Atbilstoši 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas datiem ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 070 0078 002 (noliktavas – 

biroja ēka) un 0100 070 0078 006 

(administratīvā ēka) lietošanas veids ir biroju 

ēkas (būvju klasifikācijas kods 1220). Persona 

Būvvaldē nav iesniegusi papildus dokumentus 

vai pierādījumus, kas apliecinātu, ka ēka ar 

kadastra apzīmējumu 0100 070 0078 002 

(noliktavas – biroja ēka) nav biroju ēka. Līdz 

ar to atbilstoši Adresācijas noteikumu 

2.8.apakšpunktam abas ēkas ir adresācijas 

objekti, kurām nepieciešamas unikālas 

adreses. Līdz ar to Būvvalde ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 070 0078 002 (noliktavas – 

biroja ēka) saglabās adresi Ūnijas iela 25A, 

Rīga, bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

070 0078 006 (administratīvā ēka) tiks 

mainīta adrese no Ūnijas iela 25A, Rīga uz 

adresi Ūnijas iela 27, Rīga. 

Būvvalde norāda, ka teritorijas labiekārtojumi 

nevar kalpot par pamatojumu, lai neveiktu 

adreses maiņu. Tāpat arī ēku saistība ar 

komunikācijām nav uzskatāma par ēku 

https://www.vestnesis.lv/op/2016/162.16
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papildus rūpes ar 

nevajadzīgiem 

izdevumiem. 

Galējas 

nepieciešamības 

gadījumā 

Sabiedrība varētu 

piekrist tam, ka 

saglabājot vienu 

adresi Ūnijas iela 

Nr. 25A, katrai no 4 

ēkām papildus tiktu 

piešķirts korpusa 

numurs.   

 

funkcionālo saistību, kas minēta Adresācijas 

noteikumu 12. Punktā, jo, vadoties no šādiem 

apsvērumiem, Rīgas pilsētā lielākajai daļai 

ēku, ja ne visām, būtu jālieto viens un tas pats 

ēkas adreses numurs, jo ēkas ir saistītas ar 

inženierkomunikācijām visas pilsētas 

teritorijā. Šāda tiesību normu interpretācija un 

piemērošana nav adekvāta, jo nenodrošina 

likumdevēja iecerēto mērķu sasniegšanu, 

nosakot ēku adresācijas principus 

administratīvās teritorijas ietvaros. 

Būvvalde paskaidro, ka ēku numura zīme ir 

uzstādāma atbilstoši Rīgas domes 22.10.2013. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 62 (prot. Nr. 9, 

5. §) „Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, 

ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena 

rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai 

tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas 

pilsētā”. Atbilstoši šo noteikumu 33.
1
punktam 

pie slēgtu vai iežogotu teritoriju galvenās 

iebraukšanas vietas (vārtiem vai žoga) var 

izvietot teritorijā esošo ēku numuru 

informatīvo zīmi, kas norāda uz visām 

teritorijā esošo ēku adresēm, atbilstoši 

15.pielikumā norādītajam paraugam. Savukārt 

atbilstoši šo noteikumu 34.punktam, ja ēka 

atrodas iežogotā teritorijā un ēkas numura 

zīme pie fasādes nav skaidri saskatāma, to var 

izvietot pie žoga. 

Attiecībā uz adreses maiņas tiesiskajām 

sekām Būvvalde paskaidro, ka adresācijas 

objektam pēc adreses maiņas ir jālieto 

piešķirtā adrese, taču dokumenti, kuros lietota 

iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu 

maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz 

speciālais normatīvais akts. Sīkāka 

informācija par darbībām, kuras pēc adrešu 

maiņas ir jāveic komersantam ir pieejama 

http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/2686

88-buvvalde-maina-adresi-kas-jadara-

juridiskam-un-pasnodarbinatam-personam/ un 

https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-

iesniegumi-26. 

Būvvalde paskaidro, ka nav iespējams ēkām 

piešķirt adresi kā to ir norādījis iesniedzējs, jo 

Adresācijas noteikumu 18.punkts paredz, ka, 

lai izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru 

atkārtošanās ēkas numuru papildina ar 

latviešu alfabēta lielo burtu (bez diakritiskām 

zīmēm) vai mazo burtu “k” un defisi aiz 

defises norāda korpusa numuru. 

Būvvalde informē, ka adresācija ir 

pārskatāma mainot ēku lietošanas veidu, kas 

precizējama sakārtojot ēkas tehnisko 

dokumentāciju. 

Būvvalde norāda, ka plānotā adrešu 

sakārtošana ir vērsta uz būtisku sabiedrības 

interešu ievērošanu un iespēju nodrošināt 

pilsētas vidē iespējas nekļūdīgi orientēties. 

Papildus informācija par adrešu maiņu ir 

pieejama Būvvaldes mājaslapā 

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

Būvvalde informē, ka lēmums par adrešu 

http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/268688-buvvalde-maina-adresi-kas-jadara-juridiskam-un-pasnodarbinatam-personam/
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/268688-buvvalde-maina-adresi-kas-jadara-juridiskam-un-pasnodarbinatam-personam/
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/268688-buvvalde-maina-adresi-kas-jadara-juridiskam-un-pasnodarbinatam-personam/
https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-26
https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-26
http://www.rpbv.lv/adreses
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maiņu tiks publicēts oficiālajā laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis” 

(https://www.vestnesis.lv/ta/pasvaldibas/rigas

-pilsetas-buvvalde). 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

223 0100 1150 051 002 
Zemitāna 

laukums 2 

Kategoriski iebilst 

pret adreses maiņu. 

Ēkai ir vienota 

kopēja zeme, 

kopējs 

siltummezgls, 

nomas telpas, 

funkcionālais 

izkārtojums, 

elektrības sistēma. 

Izveidojot divas 

adreses tas nedod 

nekādas 

priekšrocības 

attiecībā pret veco 

adresi. Sastaptie 

vietējie iedzīvotāji 

arī neatbalsta 

adreses maiņu.  

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas datiem ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 115 0051 001 (dzīvojamā 

ēka) galvenais lietošanas veids ir ēkas 

plašizklaides pasākumiem (būvju 

klasifikācijas kods 1261), bet ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 115 0051 002 (dzīvojamā 

ēka) galvenais lietošanas veids ir triju vai 

vairāku dzīvokļu mājas (būvju klasifikācijas 

kods 1122). Līdz ar to atbilstoši Adresācijas 

noteikumu 2.8. apakšpunktam abas ēkas ir 

uzskatāmas par adresācijas objektiem. Tā kā 

Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunkts 

paredz, ka administratīvajā teritorijā adrese 

nedrīkst atkārtoties, tad ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 115 0051 002 (dzīvojamā 

ēka) plānots mainīt adresi no Zemitāna 

laukuma 2, Rīga uz Zemitāna laukuma 2A, 

Rīga. 

Būvvalde paskaidro, ka personas izteiktie 

argumenti neattiecās uz lietas faktiskajiem vai 

tiesiskajiem apstākļiem un nevar ietekmēt 

adreses maiņu. 

Gadījumā, ja Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas datos tiks 

veiktas izmaiņas, kā rezultātā mainīsies ēku 

skaits, tad adresācija tiks pārskatīta. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

224 

0100 0702 399 001, 

0100 070 2317 001, 

0100 070 0015 005 

Ūnijas iela 8C, 

Ūnijas iela 

10A, 

Bērzaunes iela 

13 

Atsaucoties uz 

publisko 

apspriešanu Teikas 

apkaimē lūdzam: 

Piešķirt adresei 

Bērzaunes iela 13A 

adresi Bērzaunes 

iela 29; Lūdzam 

izskatīt veidot jaunu 

ielu “L” formā no 

Bērzaunes ielas līdz 

tirdzniecības 

centram “Domina” 

un piešķirt šai ielai 

nosaukumu “Mazā 

Bērzaunes iela”; 

izskatīt iespēju, 

vienojoties ar zemju 

īpašniekiem 

pārņemt šo ielu 

pilsētas valdījumā. 

Respondenti sniedz 

priekšlikumus 

adresācijai.  

Būvvalde paskaidro, ka adresācijas objekti ar 

adrese Bērzaunes iela 13A, Rīga atrodas starp 

adresācijas objektiem ar adresēm Bērzaunes 

iela 11, Rīga un Bērzaunes iela 13, Rīga, līdz 

ar to adrese atbilst Adresācijas noteikumu 

prasībām un Būvvalde nesaskata 

nepieciešamību to mainīt. 

Būvvalde piekrīt, ka, efektīvu adresāciju 

nodrošinātu jaunas ielas nosaukuma 

piešķiršana. Līdz ar to Būvvalde uzskata par 

lietderīgu risināt adresācijas jautājumus pēc 

ielas nosaukuma piešķiršanas, jo vienotas 

adresācijas sistēmas izveide Rīgas pilsētā ir 

pašvaldībai pastāvīgi noteikta autonoma 

funkcija, kas realizējama mērķtiecīgi, 

efektīvas adresācijas sistēmas ieviešanai 

pilsētas teritorijā. 

Būvvalde atzīst izteikto viedokli par pamatotu 

un adreses maiņu neveiks līdz izmaiņu 

izdarīšanai ielu nosaukumos. 

Ņemot vērā augstāk minēto respondentu 

viedoklis ir ņemts vērā. 

225 

0100 1150 309 002, 

0100 1150 309 012, 

0100 1150 309 

 

Aizkrauk-les 

iela 21 k-1 

Kopš 1993.gada 

Fizikālās 

enerģētikas institūts 

un Latvijas 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas datiem ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 115 0309 002 (institūts) un 

0100 115 0309 012 (institūts) lietošanas veids 

https://www.vestnesis.lv/ta/pasvaldibas/rigas-pilsetas-buvvalde
https://www.vestnesis.lv/ta/pasvaldibas/rigas-pilsetas-buvvalde
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Tehnoloģiskais 

centrs veido 

zinātnes 

tehnoloģijas parka 

vidi, kā rezultātā ir 

radītas 

tehnoloģiskās 

ievirzes uzņēmumi, 

kuri plaši 

sadarbojas 

starptautiskajā vidē. 

Šie uzņēmumi ir 

reģistrēti uz 

Fizikālās 

enerģētikas institūta 

adresi Aizkraukles 

iela 21 k-1, Rīga. 

Fizikālās 

enerģētikas institūts 

norāda, ka radīsies 

būtiski finansiāli 

zaudējumi ar adrešu 

maiņu un lūdz rast 

iespēju adresi 

saglabāt.  

ir skolas, universitātes un zinātniskajai 

pētniecībai paredzētās ēkas (būvju 

klasifikācijas kods 1263). Līdz ar to ēkas ir 

uzskatāmas par funkcionāli saistītām un 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 19. Punktam 

ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu. 

Konkrētajā gadījumā tuvākā iela ir Krīvu iela, 

turklāt daļa no ēkas ar kadastra apzīmējumu 

0100 115 0309 002 (institūts) pieguļ tieši pie 

Krīvu ielas. 

Ņemot vērā augstāk minēto ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 115 0309 002 (institūts) un 

0100 115 0309 012 (institūts) tiks mainīta 

adrese no Aizkraukles iela 21 k-1 uz Krīvu 

iela 11. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā daļēji. 

226 0100 070 0985 002 
Kroņu iela 

23A 

Adrešu maiņa ļoti 

apgrūtinās 

uzņēmuma 

saimniecisko 

darbību tuvāko 6 

mēnešu laikā, jo 

jāmaina uzņēmuma 

reģistrācijas 

apliecība, VID 

struktūrvienības 

apliecība, zīmogi, 

sadarbības līgumi, 

transportlīdzekļa 

reģistrācijas 

apliecība, nomas 

līgumi. 

Uzņēmumam 

radīsies finansiāli 

zaudējumi.  

Būvvalde paskaidro, 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. Līdz ar to secināms, ka ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 070 0985 001 

(administratīvā ēka), 0100 070 0985 002 

(garāža), 0100 070 0985 003 (nojume) un 

zemes vienība ar 0100 070 0985 maināma 

adrese no Kroņu iela 23A, Rīgas uz Kroņu 

iela 22, Rīgas. 

Būvvalde norāda, ka plānotā adrešu 

sakārtošana ir vērsta uz būtisku sabiedrības 

interešu ievērošanu un iespēju nodrošināt 

pilsētas vidē iespējas nekļūdīgi orientēties, 

piemēram, Kroņu ielā vienā ielas pusē vairs 

nebūs gan pāra, gan nepāra numuri, līdz ar to 

tiks uzlabota orientēšanās ielā. 

Būvvalde paskaidro, ja tiek mainīta 

adrese objektam, kurā ir reģistrēts uzņēmums, 

tad komersantam ir jāinformē Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrs par adreses 

maiņu iesniedzot iesniegumu, adreses maiņa 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir 

bez maksas. 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas 

apliecības (tiem nodokļu maksātājiem, kas 

Valsts ieņēmumu dienestā ir reģistrējušies kā 

nodokļu maksātāji) un nodokļu maksātāja 

struktūrvienības (faktiskā adrese) apliecības 

maiņa ir jāveic 10 darba dienu laikā pēc 

adreses maiņas un tā ir bezmaksas. Sīkāka 

informācija 

http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/2686

88-buvvalde-maina-adresi-kas-jadara-

http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/268688-buvvalde-maina-adresi-kas-jadara-juridiskam-un-pasnodarbinatam-personam/
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/268688-buvvalde-maina-adresi-kas-jadara-juridiskam-un-pasnodarbinatam-personam/
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juridiskam-un-pasnodarbinatam-personam/ un 

https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-

iesniegumi-26. 

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 vai pati 

persona to vēlas. 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/Nosutisa

nas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.p

df ). 

Papildus Būvvalde paskaidro, ka 

transportlīdzekļu reģistrācijas tehniskās pases 

nav jāmaina, jo Ceļu satiksmes un drošības 

direkcija izmanto valsts reģistrus, kuros tiek 

nodrošināta informācija par aktuālām 

adresēm. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir 

iespējamas nelielas 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. 

Papildus informācija par adrešu maiņu ir 

pieejama Būvvaldes mājaslapā 

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

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

227 0100 089 0171 
Biķernieku 

iela 38 

Adresācijas maiņas 

rezultātā tiks 

Būvvalde paskaidro, ka zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 0100 089 0171 

http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/268688-buvvalde-maina-adresi-kas-jadara-juridiskam-un-pasnodarbinatam-personam/
https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-26
https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-26
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://www.rpbv.lv/adreses
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mainīta vēsturiskā 

Biķernieku ielas 

numerācija. 

Piebraukšana 

adresācijas 

objektam ir no 

Laimdotas ielas.  

nerobežojas ar Biķernieku ielu. Biķernieku 

ielai pieguļ blakus esošā zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 0100 089 0246, kas 

atrodas citas personas īpašumā. Līdz ar to 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 

089 0171 nav piekļuve pie Biķernieku ielas. 

Tā kā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

0100 089 0246 platība ir  tikai 103 kv. m, kā 

rezultātā nav iespējama racionāla apbūve, tad 

šobrīd ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 089 

0171 001 un zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 089 0171 var atstāt adresi 

Biķernieku iela 38. 

Gadījumā, ja zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 0100 089 0246 apbūvēs, tad ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 089 0171 001 

un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

0100 089 0171 būs jāmaina adrese. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā. 

228 
0100 116 0066 001, 

0100 116 0066 002 
Stūrīšu iela 19 

Respondents 

norāda, ka 

piedāvātā adrešu 

maiņa ir neloģiska 

un rada nepareizu 

priekšstatu par 

īpašumu, rada 

nevajadzīgas 

neskaidrības un 

lieki sarežģī 

saimniecisko 

darbību. Sarežģīs 

attiecības ar 

dažādiem 

pakalpojumu 

sniedzējiem. Nav 

saskatāms nekāds 

ieguvums no 

paredzētās adrešu 

maiņas. Ja nu vajag 

par katru cenu 

mainīt adresi, tad to 

var darīt abām 

ēkām kopā.  

Būvvalde paskaidro, ka gan ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 116 0066 001, gan ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 116 0066 002 ir 

adrese Stūrīša iela 19, Rīga, kas neatbilst 

Adresācijas noteikumu 8.1.apakšpunktam, kas 

nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese 

nedrīkst atkārtoties. Līdz ar to Būvvalde nevar 

saglabāt abām ēkām vienu adresi un, lai 

novērstu adrešu atkārtošanos ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 116 0066 002 tiks mainīta 

adrese uz Burtnieku iela 6A. 

Būvvalde norāda, ka ir iespējams mainīt 

adresi arī ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

116 0066 001 ar piesaisti Burtnieku ielai, bet 

ir nepieciešams iesniegums no īpašnieka, kurā 

ir nepārprotami norādīts, ka īpašnieks vēlas 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 116 0066 

001 mainīt adresi. 

Būvvalde paskaidro, ka adreses piešķir 

adresācijas objektiem –zemei un ēkām nevis 

nekustamajam īpašumam, turklāt piešķirot 

katrai ēkai savu unikālu adresi tiktu sasniegts 

adresācijas sistēmas noteiktais mērķis un 

nodrošināta viennozīmīga, ātri uztverama un 

efektīva adresācija. 

Būvvalde piekrīt, ka īslaicīgā pārejas laikā ir 

iespējamas nelielas grūtības vai neērtības, kas 

varētu būt saistīts ar adreses maiņu gan 

privātpersonām, gan komersantiem. Tomēr 

adreses maiņas valsts nozīmes reģistros tiek 

aktualizēta automātiski, tādējādi aktuālā 

informācija nepārtraukti ir pieejama valsts 

pārvaldes funkciju veikšanai visām iestādēm. 

Informācija par adrešu maiņu tiek nosūtīta arī 

dažādiem komersantiem (ar sarakstu var 

iepazīties 

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

as_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf

). 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

229 
0100 086 0003 001, 

0100 086 0003 003, 

Brīvības gatve 

195 

Respondents sniedz 

ieteikumus 

Ņemot vērā respondenta sniegto informāciju 

par piekļuves iespējām pie ēkām ar kadastra 

http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
http://rpbv.lv/uploads/news/040614/Nosutisanas_saraksts_iestadem_par_lemumu_NEW.pdf
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0100 086 0003 002, 

0100 086 0003 004, 

0100 086 0003 

adresācijas 

izmaiņām:ēkai ar 

kadastra 

apzīmējumu 0100 

086 0003 003 

(dzīvojamā māja) 

piešķirt adresi  

Brīvības gatve 195 

k-1; ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

086 0003 002 

piešķirt adresi 

Brīvības gatve 195 

k-2; 

ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

086 0003 002 

piešķirt adresi 

Brīvības gatve 195 

k-3; ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

086 0003 004 

piešķirt adresi 

Brīvības gatve 195 

k-4; ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

086 0003 005 

piešķirt adresi 

Brīvības gatve 195 

k-5. 

 

apzīmējumiem 0100 086 0003 001 

(dzīvojamā māja), 0100 086 0003 003 

(dzīvojamā māja), 0100 086 0003 002 

(dzīvojamā māja), 0100 086 0003 004 

(dzīvojamā māja) un 0100 086 0003 004 

(automazgātuve), tad respondenta sniegtais 

priekšlikums par adrešu maiņu tiks ņemts 

vērā daļēji: 

1. ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

086 0003 001 (dzīvojamā māja) tiks 

saglabāta adrese no Brīvības gatve 

195, Rīga; 

2. ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

086 0003 003 (dzīvojamā māja) tiks 

mainīta adrese no Brīvības gatve 

195, Rīga uz Brīvības gatve 195 k-2, 

Rīga; 

3. ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

086 0003 002 (dzīvojamā māja) tiks 

mainīta adrese no Brīvības gatve 

195, Rīga uz Brīvības gatve 195 k-3, 

Rīga; 

4. ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

086 0003 004 (dzīvojamā māja) tiks 

mainīta adrese no Brīvības gatve 

195, Rīga uz Brīvības gatve 195 k-4, 

Rīga; 

5. ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

086 0003 005 (automazgātuve) tiks 

mainīta adrese no Brīvības gatve 

195, Rīga uz Brīvības gatve 195 k-5, 

Rīga. 

Būvvalde paskaidro, ka nav nepieciešams 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 086 0003 

001 mainīt adresi, jo tā jau atbilst Adresācijas 

noteikumu prasībām. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā daļēji. 

230 Nav norādīts 
Brīvības gatve 

325/358 

Respondents adrešu 

maiņu neatbalsta un 

nepiekrīt 

piedāvātajam 

adresācijas 

sakārtošanas 

modelim. 

Pievienots Brīvības 

gatves 325/358 

iedzīvotāju 

viedokļu 

apkopojums.  

Būvvalde paskaidro, ka ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 092 0007 002 (dzīvojamā 

māja) plānota adrešu maiņa no Brīvības gatve 

352/358, Rīga uz adresi Brīvības gatve 358, 

Rīga, jo atbilstoši Adresācijas noteikumu 

8.6.apakšpunktam adresācijas objektu 

numuros izmanto naturālus skaitļus, kas 

pierakstīti ar arābu cipariem nevis 

dubultnumurus un atbilstoši  

8.2.apakšpunktam katram adresācijas 

objektam piešķir vienu adreses numuru nevis 

divus, kas atdalītas ar škērszīmi. Savukārt 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 17.1. 

apakšpunktam ēku numurus ielās piešķir no 

ielas sākuma augošā secībā virzienā no 

apdzīvotās vietas centra uz nomali, taču ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 092 0007 002 

(dzīvojamā māja) ir adrese Brīvības gatve 

352/358, Rīga, bet tā atrodas aiz ēkas ar 

adresi Brīvības gatve 356, Rīga, (kadastra 

apzīmējumu 0100 092 0007 001 (dzīvojamā 

ēka)), līdz ar to secināms, ka ielā neveidojas 

ēku numuru augošā secība. 

Ņemot vērā to, ka ēka ar kadastra 

apzīmējumu 0100 092 0007 002 (dzīvojamā 
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māja) atrodas aiz adresācijas objekta ar adresi 

Brīvības gatve 356, Rīga un nepieciešams 

nodrošināt ēku numuru augošu secību ielā, tad 

atbilstoši Adresācijas noteikumiem ēkai tiks 

mainīta adrese no Brīvības gatve 352/358, 

Rīga uz adresi Brīvības gatve 358, Rīga. 

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. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

231 

0100 089 0008, 

0100 089 0008 021, 

0100 089 0008 016 

Ūnijas iela 

11A 

Paredzētajā 

adresācijas projektā 

respondenta 

valdījumā esošajām 

ēkām paredzēts 

piešķirt Nr.13. 

Respondents izsaku 

iebildumus, jo 

Latvijas tradīcijās 

cipars 13 skaitās 

“nelaimīgs”. Vai ir 

iespējams 

iespējams izmantot 

numuru “15”? 

Būvvalde ņems vērā respondenta lūgumu ēku 

adresācijā neizmantot numuru 13, līdz ar to: 

1. ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

089 0008 016 tiks mainīta adrese no 

Ūnijas iela 11A, Rīga uz Ūnijas iela 

15, Rīga; 

2. ēkai ar kadastra apzīmējumu 

01000890008021 tiks mainīta adrese 

no Ūnijas iela 11A, Rīga uz Ūnijas 

iela 15A, Rīga; 

3. ēkai ar kadastra apzīmējumu 

01000890008005 tiks mainīta adrese 

no Ūnijas iela 11A, Rīga uz Ūnijas 

iela 15B, Rīga; 

4. ēkai ar kadastra apzīmējumu 

01000890008006 tiks mainīta adrese 

no Ūnijas iela 11A, Rīga uz Unijas 

iela 15C, Rīga; 

5. ēkai ar kadastra apzīmējumu 

01000890008004 tiks mainīta adrese 

no Ūnijas iela 11A, Rīga uz Ūnijas 

iela 15D, Rīga; 

6. ēkai ar kadastra apzīmējumu 

01000890008020 tiks mainīta adrese 

no Ūnijas iela 11A, Rīga uz Ūnijas 

iela 15E, Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā 

232 Nav norādīts 

Gaujas iela 1, 

Gaujas iela 5, 

Gaujas iela 9 

Latvijas 

Mākslinieku 

savienība neatbalsta 

adrešu maiņu, jo 

biedrībai tas radīs 

lielas 

administratīvas 

izmaksas un būs 

apgrūtināta 

teritorijas un ēku 

administrēšana. 

Lūdzam nemainīt 

Latvijas 

Mākslinieku 

savienības īpašumu 

Būvvalde paskaidro, ka atbilstoši Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

datiem ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 087 

0139 001 (darbnīca – angārs) un 0100 087 

0139 001 (darbnīca) Gaujas ielā 1 reģistrētā 

funkcija ir rūpnieciskās ražošanas ēkas (būvju 

klasifikācijas kods 1251). Atbilstoši 

Adresācijas noteikumu 2.8. apakšpunktam 

adresācijas objekts ir dzīvošanai, 

saimnieciskai, administratīvai vai publiskai 

darbībai paredzēta ēka. Savukārt Adresācijas 

noteikumu 8.1. apakšpunkts nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst 

atkārtoties. Līdz ar to secināms, ka katrai no 

ēkām ir nepieciešama sava unikāla adrese, jo 
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adreses. tajās notiek saimnieciskā darbība. 

Par ēkām ar adresi Gaujas iela 5, Būvvalde 

paskaidro, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmas datiem 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 087 0194 

002 (darbnīca), 0100 087 0194 003 

(darbnīca), 0100 087 0194 004 (darbnīca), 

0100 087 0194 005 (darbnīca), 0100 087 

0194 006 (darbnīca) un 0100 087 0194 007 

(darbnīca) reģistrētā funkcija ir rūpnieciskās 

ražošanas ēkas (būvju klasifikācijas kods 

1251), bet ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

087 0194 010 (garāža) reģistrētā funkcija ir 

garāžu ēkas (būvju klasifikācijas kods 1242). 

Līdz ar to arī šajā gadījumā atbilstoši 

Adresācijas noteikumiem katrai ēkai ir 

piešķirama sava unikāla adrese, jo tajās notiek 

saimnieciskā darbība. 

Par ēkām ar adresi Gaujas iela 9, Būvvalde 

paskaidro, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmas datiem 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 087 0264 

002 (darbnīca), 0100 087 0264 005 (darbnīca) 

un 0100 087 0264 003 (darbnīca) reģistrētā 

funkcija ir rūpnieciskās ražošanas ēkas (būvju 

klasifikācijas kods 1251). Līdz ar to arī šajā 

gadījumā katra ēka ir adresācijas objekts un 

katrai ēkai ir vajadzīga sava unikāla adrese, jo 

tajās notiek saimnieciskā darbība. 

Ņemot vērā augstāk minēto: 

 ēkai ar kadastra apzīmējumu 0010 087 

0139 001 (darbnīca) tiks mainīta adrese no 

Gaujas iela 1, Rīga uz Gaujas iela 1C, 

Rīga; 

 ēkai ar kadastra apzīmējumu 0010 087 

0194 005 (darbnīca) tiks mainīta adrese no 

Gaujas iela 5, Rīga uz Abulas iela 1, Rīga; 

 ēkai ar kadastra apzīmējumu 0010 087 

0194 010 (garāža) tiks mainīta adrese no 

Gaujas iela 5, Rīga uz Abulas iela 9, Rīga; 

 ēkai ar kadastra apzīmējumu 0010 087 

0194 002 (darbnīca) tiks mainīta adrese no 

Gaujas iela 5, Rīga uz Abulas iela 3B, 

Rīga; 

 ēkai ar kadastra apzīmējumu 0010 087 

0194 004 (darbnīca) tiks mainīta adrese no 

Gaujas iela 5, Rīga uz Abulas iela 3, Rīga; 

 ēkai ar kadastra apzīmējumu 0010 087 

0194 007 (darbnīca) tiks mainīta adrese no 

Gaujas iela 5, Rīga uz Abulas iela 3A, 

Rīga; 

 ēkai ar kadastra apzīmējumu 0010 087 

0194 003 (darbnīca) tiks mainīta adrese no 

Gaujas iela 5, Rīga uz Gaujas iela 5B, 

Rīga; 

 ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 087 

0264 005 (darbnīca) tiks mainīta adrese no 

Gaujas iela 9, Rīga uz Gaujas iela 9B, 

Rīga; 

 ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 087 

0264 003 (darbnīca) tiks mainīta adrese no 

Gaujas iela 9, Rīga uz Gaujas iela 9A, 
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Rīga. 

Papildus Būvvalde norāda, ka ēkām ar 

kadastra apzīmējumiem 0100 087 2040 001 

(administratīvā ēka) un 0100 087 2040 002 

(šķūnis) tiks saglabāta adrese Gaujas iela 3, 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 087 0139 

001 (darbnīca  - angārs) tiks saglabāta adrese 

Gaujas iela 1, 0100 087 0194 006 (darbnīca) 

tiks saglabāta adrese Gaujas iela 5, bet ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 087 0264 002 

(darbnīca) tiks saglabāta adrese Gaujas iela 9. 

Ņemot vērā, ka ēkās tiek organizēti dažāda 

veida kultūras pasākumi, izstādes kā arī ēkas 

tiek iznomātas dažādiem komersantiem, tad 

Būvvalde aicina sakārtot ēku funkcijas 

atbilstoši to lietošanai. Pēc ēku funkciju 

sakārtošanas un dokumentu iesniegšanas 

Būvvaldē jautājums par adresāciju ir 

pārskatāms. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

233 0100 070 0125 004 
Brīvības gatve 

214C 

Uzņēmums 

nepiekrīt adreses 

maiņai, tā kā 

uzņēmuma 

juridiskā adrese, 

kura tiek norādīta 

visos reģistros, kā 

arī sadarbības 

partneriem ir 

zināma adrese 

Brīvības gatve 

214C. Lūgums 

atstāt adresi 

nemainīgu.  

Būvvalde paskaidro, ka pie ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 0100 070 0125 nav iespējams 

piekļūt no Brīvības gatves. Līdz ar to 

atbilstoši Adresācijas noteikumu 19. Punktam 

ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu. 

Konkrētajā gadījumā pie ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 0100 070 0125 002 ir iespējams 

piekļūt no Bērzaunes ielas, līdz ar to ēkai tiks 

piešķirta adrese Bērzaunes iela 8A, Rīga.  

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis ir noraidāms kā nepamatots. 

234 0100 070 0002 
Brīvības gatve 

204 

Zemes gabala ar 

kad.apz. 0100 070 

0002 īpašnieki un 

visi nomnieki 

kategoriski iebilst 

pret adrešu maiņu, 

jo: tas ir viens 

zemes gabals, un 

vai vienam zemes 

gabalam var būt 

divas dažādas 

adreses?; jāmaina 

adreses plāksnīte; 

juridiskā adrese 

firmām; zemes 

grāmatas dati. Kurš 

segs visas šīs 

izmaksas? 

Būvvalde paskaidro, ka šobrīd ēkām ar 

kadastra apzīmējumiem 0100 070 0002 007 

(administratīvā ēka), 0100 070 0002 005 

(administratīvā ēka) un 0100 070 0002 009 

(administratīvā ēka) ir adrese Brīvības gatve 

204, kas neatbilst Adresācijas noteikumu 

8.1.apakšpunktam, kas nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst 

atkārtoties. Tā kā Adresācijas noteikumu 

2.8.apakšpunkts paredz, ka adresācijas objekts 

ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai 

vai publiskai darbībai paredzēta ēka, tad ēkām 

ar kadastra apzīmējumiem 0100 070 0002 007 

(administratīvā ēka), 0100 070 0002 005 

(administratīvā ēka) un 0100 070 0002 009 

(administratīvā ēka) vajag savu unikālu 

adresi. 

Ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 

070 0002 005 (administratīvā ēka) mainīs 

adresi no Brīvības gatve 204, Rīga uz 

Brīvības gatve 204C, Rīga, ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 070 0002 009 

(administratīvā ēka) mainīs adresi no Brīvības 

gatve 204, Rīga uz Turaidas iela 2C, bet ēkai 

ar kadastra apzīmējumu 0100 070 0002 007 

(administratīvā ēka) tiks saglabāta adrese 

Brīvības gatve 204. 

Attiecībā uz respondenta jautājumu vai 
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vienam zemes gabalam var būt divas adreses, 

Būvvalde paskaidro, ka zemes vienībai var 

būt tikai viena adrese, taču, ja uz šīs zemes 

vienības ir vairākas ēkas, tad katrai ēkai var 

tikt piešķirta sava unikāla adrese. Iesniedzēja 

gadījumā zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 070 0002 ir adrese Brīvības 

gatve 204, taču uz tās esošajai ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 070 0002 005 

(administratīvā ēka) adrese būs Brīvības gatve 

204C, Rīga, ēkai ar kadastra apzīmējumu 

0100 070 0002 009 (administratīvā ēka) 

adrese būs Turaidas iela 2C, bet ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 070 0002 007 

(administratīvā ēka) ir adrese Brīvības gatve 

204. 

Būvvalde paskaidro, ka trīs mēnešu laikā pēc 

adrešu maiņas ēkas īpašnieks atbilstoši Rīgas 

domes 22.10.2013. saistošajiem noteikumiem 

Nr. 62 (prot. Nr. 9, 5. §) „Par ielu un laukumu 

nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura 

zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, 

kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas 

kārtību Rīgas pilsētā” par saviem līdzekļiem 

izvieto ēkas numura zīmes. 

Būvvalde norāda, ka adrešu maiņas gadījumā 

komersantam ir jāinformē Uzņēmumu reģistrs 

iesniedzot pieteikumu (Ministru kabineta 

14.06.2016. noteikumu Nr.371 “Noteikumi 

par pieteikumu veidlapām ierakstiem 

komercreģistrā” 18.veidlapa). Pieteikums  

(adreses maiņa Uzņēmumu reģistrā ir bez 

maksas, ja pašvaldība par adreses maiņu ir 

pieņēmusi lēmumu). 

Jautājumā par darbībām 

zemesgrāmatā pēc adrešu maiņas Būvvalde 

paskaidro, ka Adresācijas noteikumu 

32.punktu 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. 

Papildus informējam, ka mainītās adreses tiek 

reģistrētas Valsts adrešu reģistrā. Savukārt, 

zemesgrāmatas savā darbā izmantota Valsts 

adrešu reģistra datus. 

Papildus informējam, ka īpašniekam par 

mainīto adresi ir nepieciešams paziņot 

personām, ar kurām ir nodibinātas tiesiskās 

attiecības un kuras adreses maiņas fakts var 

interesēt, piemēram, „Lattelecom”, 

„Latvenergo”, bankas u. C. uzņēmumi. 

Lietderīgi par adreses maiņu informēt 

personas, ar kurām tiek veikta gan personiskā, 

gan lietišķā sarakste. 

Tāpat Būvvalde norāda, ka atbilstoši 

Civillikuma 863. Panta prasībām personai, 

kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas 
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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. 

235 
0100 086 0420 001, 

0100 086 0194 

Brīvības gatve 

281 

Respondenti pret 

adresācijas maiņu 

kategoriski iebilst. 

Respondenti 

norāda, ka pie ēkas 

ir piekļuve no trīs 

ielām – Brīvības 

gatve, Caunes ielas 

un Mazās Ropažu 

ielas. Mājas fasāde 

ir vērsta uz tikai 

pret Brīvības gatvi. 

Tikai no Brīvības 

gatves ir pilnvērtīga 

piekļuve visiem 

mājas dzīvokļiem. 

No Caunes ielas ir 

piekļuve tikai no 4 

kāpņu telpām, tas 

rada bažas par 

piekļuvi ārkārtas 

situācijās. Mājai ir 

nestandarta forma. 

Tikai nelielai mājas 

daļa iziet uz Caunes 

ielu, savukārt starp 

atlikušo mājas daļu 

un Caunes ielu 

atrodas 2 privātās 

dzīvojamās mājas. 

Pievadceļš no 

Caunes ielas reālajā 

dzīvē ir nodrošina 

piekļuvi tikai nama 

garāžai, bet ne pašai 

ēkai. Mājas 

īpašniekiem 

piederošā zemes 

platība atrodas 

tuvāk Brīvības ielai. 

Tā kā dzīvojamā 

mājā atrodas 70 

dzīvokļi, tad 

nepieciešamības 

gadījumā 

administratīvi 

vienkāršāka ir 

adreses maiņa 

automazgātuvei. 

Ņemot vērā iedzīvotāju sniegto informāciju 

un atkārtotu situācijas analīzi ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 086 0420 001 tiks 

saglabāta adrese Brīvības gatve 281, Rīga. 

236 0100 091 0407 002 
Ropažu iela 

140  

Respondents 

izteicis viedokli par 

adresācijas 

saglabāšanu un 

Ņemot vērā ēku funkcionālo saistību 

Būvvalde veiks administratīvās ēkas un 

ražošanas ēkas adreses maiņu, tām nodrošinot 

vienotu adresi. Tāpat Būvvalde pilnībā ņem 
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sniedzis savus 

ieteikumus 

adresācijas projekta 

realizēšanai. 

Norāda, ka galvenā 

pieeja ēkai ir no 

Ropažu-Brīvības 

ielas.  

vērā personas lūgumu un ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 091 0407 002 tiks mainīta 

adrese uz Ropažu iela 140. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā.. 

237 

0100 091 2016 001, 

0100 091 0388 001, 

0100 091 0388 002, 

0100 091 0388 003, 

0100 091 0388 004, 

0100 091 0388 005, 

0100 091 0388  

 

Brīvības gatve 

301 

Respondents 

neiebilst Rīgas 

pilsētas būvvaldes  

adresācijas projekta 

ietvaros 

sagatavotajiem 

priekšlikumiem par 

adrešu maiņu ēkai 

ar kadastra 

apzīmējumu 0100 

091 2016 001. 

 

Būvvalde paskaidro, ka nekustamā īpašuma ar 

kadastra numuru 0100 091 0388 sastāvā 

ietilpstošajām ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem 0100 091 0388 001 (darbnīca), 

0100 091 0388 002 (tirdzniecības centrs), 

0100 091 0388 003 (tirdzniecības centrs), 

0100 091 0388 004 (tirdzniecības centrs) un 

0100 091 0388 005 (darbnīca) tiks saglabāta 

adrese Brīvības gatve 301, Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā. 

238 0100 087 0065 001 

Čiekur-kalna 

4. Šķērslīnija 

12 

Respondenti 

adreses maiņu 

neatbalsta un ir 

izteikuši ieteikumu 

adresi mainīt uz 

Čiekurkalna 4. 

Šķērslīnija 12 k-2.   

Ņemot vērā iedzīvotāju viedokli ēkai ar 

kadastra apzīmējumu 0100 087 0065 001  tiks 

piešķirta adrese Čiekurkalna 4. Šķērslīnija 12 

k-2. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondenta 

viedoklis ir ņemts vērā. 

239 0100 084 0099 002 
Hamburgas 

iela 17 

Respondenti 

adresācijas maiņu 

atbalsta. Norāda, ka 

vajag sakārtot 

dzīvokļu 

numerāciju. 

Būvvalde norāda, ka ēkai ar kadastra 

apzīmējumu 0100 084 0099 002 tiks mainīta 

adrese no Hamburgas iela 17, Rīga uz 

Hamburgas iela 17A, Rīga, bet telpu grupai 

(dzīvoklim) ar kadastra apzīmējumu 

01000840099002007 tiks mainīta adrese no 

Hamburgas iela 17 – 7, Rīga uz Hamburgas 

iela 17A – 1, Rīga un telpu grupai (dzīvoklim) 

ar kadastra apzīmējumu01000840099002008 

tiks mainīta adrese no Hamburgas iela 17 – 8, 

Rīga uz Hamburgas iela 17A –2, Rīga. 

Ņemot vērā augstāk minēto, respondentu 

viedoklis ir ņemts vērā. 

 

 Būvvalde norāda, ka no 241 iesniegtiem viedokļiem ( 204 anketas, 33 iesniegumi un 

4 elektroniskie pasta ziņojumi) 20 gadījumos respondenti ir atbalstījuši adresācijas maiņu, 

bet 221 respondents adresācijas maiņu nav atbalstījis. 

Čiekurkalna, Mežaparka un Teikas apkaimē publiskās apspriešanas rezultātu 

statistisks apkopojums 

2.tabula 

 Adrese, kadastra apzīmējums Adrešu skaits 

Vērā ņemts 

viedoklis 

Starta iela 30 (0100 086 0427 003, 

0100 086 0427 001); 

Ropažu iela 140 k-4 (0100 091 0407, 0100 091 0407 002); 

Brīvības gatve 245 (0100 086 0239, 0100 086 0239 001); 

Čiekurkalna 4. šķērslīnija 12 – 46, Čiekurkalna 4.šķērslīnija 12 – 47, 

Čiekurkalna 4. šķērslīnija 12 – 13, Čiekurkalna 4. šķērslīnija 12 - 17 

(0100 087 0062 001); 

Trikātas iela 6 k-2 (0100 087 0245 004); 

Biķernieku iela 15 (0100 089 0039 002, 0100 089 0039 003); 

Stirnu iela 71 k-1 (0100 089 0293 001); 
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Bērzaunes iela 6 (0100 070 0006 001); 

Biķernieku iela 57 (0100 089 0040 001, 0100 089 0040 002); 

Čiekurkalna 2. līnija 51 (0100 088 0057 002); 

Ropažu iela 12 k-1 (0100 086 0438 011); 

Ūnijas iela 16B (0100 070 2346 001, 0100 070 2346 002, 0100 070 

0076 001); 

Ezermalas iela 30 (0100 084 0527 004); 

Vidrižu iela 10 (0100 086 0241 003); 

Ūnijas iela 8A (0100 070 2398 001); 

Starta iela 5 (0100 087 2002, 0100 087 2002 010, 0100 087 2002 009, 

0100 087 2002 008, 0100 087 2002 007, 0100 087 2002 006, 0100 087 

2002 005, 0100 087 2002 002, 0100 087 2002 001); 

Aizpriežu iela 32 (0100 092 2259); 

Roberta Feldmaņa iela 8 (0100 084 0175 022); 

Kārļa Vatsona ielā 11A,  

 Kārļa Vatsona ielā 11B (0100 084 0382, 0100 084 0382001, 0100 084 

2070); 

Čiekurkalna 2. šķērslīnija 1A (0100 087 0260 003, 0100 087 0260 002, 

0100 087 0260 001); 

Brīvības gatve 281 (0100 086 0420 001); 

Maija iela 1 (0100 086 0139 001, 0100 086 0139 002); 

Palmu iela 3 (0100 086 0138 003, 0100 086 0138 002); 

Augstrozes iela 1 (0100 087 2009 002, 0100 087 2009 001); 

Ūnijas iela 8C, Ūnijas iela 10A, Bērzaunes iela 13 (0100 0702 399 001, 

0100 070 2317 001, 0100 070 0015 005); 

Biķernieku iela 38 (0100 089 0171); 

Ūnijas iela 11A (0100 089 0008, 

0100 089 0008 021, 0100 089 0008 016); 

Ropažu iela 140 (0100 091 0407 002); 

Brīvības gatve 301 (0100 091 2016 001, 0100 091 0388 001, 0100 091 

0388 002, 0100 091 0388 003, 0100 091 0388 004, 0100 091 0388 

005, 0100 091 0388); 

Čiekurkalna 4. šķērslīnija 12 (0100 087 0065 001) 

Hamburgas iela 17 (0100 084 0099 002) 

Daļēji vērā ņemts 

viedoklis 

Trikātas iela 5 (0100 087 2019 001, 0100 087 2019 002, 0100 087 

2019); 

Visbijas prospekts 6/8 (0100 094 0017 001, 0100 094 0017 005); 

Dzērbenes iela 14 (0100 092 0440 002, 0100 092 0440 006, 0100 092 

0440 011 ); 

Biķernieku iela 46 (0100 089 0180 002); 

Ūnijas iela 16B (0100 070 2346 001, 0100 070 2346 002, 0100 070 

0076 001); 

Tēraudlietuves iela 22 (0100 087 0224 023); 

Roberta Feldmaņa iela 11 (0100 084 0175 022, 0100 084 0175 001, 

0100 084 0175 018, 0100 084 0175 008, 0100 084 0175 002, 

0100 084 0175 007, 0100 084 0175 010, 0100 084 0175 006, 0100 084 

0175 011); 

Aizkraukles iela 21 k-1 (0100 1150 309 002, 

0100 1150 309 012, 0100 1150 309); 

Brīvības gatve 195 (0100 086 0003 001, 0100 086 0003 003, 0100 086 

0003 002, 0100 086 0003 004, 0100 086 0003) 
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Viedoklis atzīts par 

nepamatotu un nav 

ņemts vērā 

Trikātas iela 5 (0100 087 2019 001, 0100 087 2019 002, 0100 087 

2019); 

Visbijas prospekts 6/8 (0100 094 0017 001, 0100 094 0017 005); 

Dzērbenes iela 14 (0100 092 0440 002, 0100 092 0440 006, 0100 092 

0440 011 ); 

Biķernieku iela 46 (0100 089 0180 002); 

Ūnijas iela 16B (0100 070 2346 001, 0100 070 2346 002, 0100 070 

0076 001); 

Tēraudlietuves iela 22 (0100 087 0224 023); 

Roberta Feldmaņa iela 11 (0100 084 0175 022, 0100 084 0175 001, 

0100 084 0175 018, 0100 084 0175 008, 0100 084 0175 002, 

0100 084 0175 007, 0100 084 0175 010, 0100 084 0175 006, 0100 084 
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0175 011); 

Aizkraukles iela 21 k-1 (0100 1150 309 002, 

0100 1150 309 012, 0100 1150 309); 

Brīvības gatve 195 (0100 086 0003 001, 0100 086 0003 003, 0100 086 

0003 002, 0100 086 0003 004, 0100 086 0003) 

Adreses, kas šobrīd 

netiks mainītas  

atbilstoši 

iedzīvotāja 

sniegtajam 

viedoklim 

Bērzaunes iela 6 (0100 070 0006 001); 

Dzērbenes iela 14 (0100 092 0440 002, 0100 092 0440 011); 

Ūnijas iela 16B (0100 070 2346 001, 0100 070 2346 002); 

Ezermalas iela 30 (0100 084 0527 004); 

Vidrižu iela 4 ()0100 086 0256 001); 

Vidrižu iela 10 (0100 086 0241 003); 

Ūnijas iela 8A (0100 070 2398 001); 

Starta iela 5 (0100 087 2002, 0100 087 2002 010, 0100 087 2002 009, 

0100 087 2002 008, 0100 087 2002 007, 0100 087 2002 006, 0100 087 

2002 005, 

0100 087 2002 002, 0100 087 2002 001); 

Aizpriežu iela 32 (0100 092 2259); 

Tēraudlietuves iela 22 (0100 087 0224 023); 

Kārļa Vatsona ielā 11A,  

 Kārļa Vatsona ielā 11B (0100 084 0382, 0100 084 0382001, 0100 084 

2070); 

Palmu iela 3 (0100 086 0138 003, 0100 086 0138 002); 

Biķernieku iela 38 (0100 089 0171) 
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Adreses, kas netiek 

skatītas šīs 

publiskās 

apspriešanas 

teritorijā  

-- - 

Vadītājs /parakstīts/ I. Vircavs 
 

 

 

Lerķis 67105686  

Petrova 67012082 

 


