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BŪTISKĀKIE PRIEKŠLIKUMI PAR NEPIECIEŠAMAJIEM GROZĪJUMIEM  

NORMATĪVAJOS AKTOS, 2017. gads  

Adresācija 

Nr. p. 

k. 
Problēmjautājums 

Būvvaldes 

vēstule 

Institūcija, kurai 

sniegts 

priekšlikums 

Sniegtais priekšlikums Rezultāts 

1.        Par nepieciešamajiem grozījumiem  

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumos Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 

(turpmāk – Adresācijas noteikumi). 

18.10.2017. Tieslietu  

ministrija 

1. Būvvalde rosina papildināt Adresācijas noteikumu 2.8.punktu aiz 

vārda “ēka” ar vārdiem “,kā arī ēkas daļa, ja ēkā ir ieejas no vairākām 

ielām”, lai atrisinātu situāciju ar ēkām, kuras ir uzbūvētas uz ielu krustojuma, 
apstāklī, ka no katras ielas ir atsevišķas ieejas. 

2. Būvvalde norāda, ka ir nepieciešams izņēmuma gadījums attiecībā uz 

savstarpēji bloķētām ēkām, un rosina papildināt Adresācijas noteikumu 

8.1. punktu aiz vārda “atkārtoties” ar vārdiem “,izņemot viena īpašuma 

ietvaros” un svītrot 8.2. punktā vārdus iekavās “(funkcionāli saistītam 

objektu kopumam)”, jo adresācijas objektam ir piešķirama adrese, taču 

palīgēkām tā nav nepieciešama. 

3. Vairākas ēkas, kas atrodas slēgtā teritorijā vai viena īpašuma ietvaros, 

taču saskaņā ar Adresācijas noteikumiem uzskatāmas par atsevišķiem 

adresācijas objektiem, kuriem katram piešķirama atsevišķa adrese, arī varētu 

saglabāt vienu kopīgu adresi, jo īpašuma lietošanas kārtību vienpersoniski 
nosaka īpašnieks. Tādējādi Būvvalde rosina: 

3.1. izteikt Adresācijas noteikumu 9.punktu šādā redakcijā: 

     “9. 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, bet gadījumos, kad vienā īpašumā ir vairākas ēkas, kas atbilst 

adresācijas objekta statusam ievieš adrešu skaitu, kas nepieciešams īpašuma 

izmantošanai atbilstoši teritorijas un ēku izmantošanas mērķim, ko nosaka 

pašvaldība.”; 

3.2. svītrot 12.1. un 12.2. punktā vārdus “un ar to funkcionāli saistītajām 

ēkām”; 
3.3. svītrot 28.3. punktā vārdus “un ar to funkcionāli saistīto ēku”. 

4. Piebraukšanas problemātika pie konkrētās ēkas. Ne vienmēr tuvākā iela 

ir ērtākā iela piekļūšanai ar transportu. Adresācijas noteikumi paredz adreses 

piešķiršanu tikai no tuvākās ielas, taču praksē ir gadījumi, kad galvenā 

piekļūšana iespējama pa labiekārtotu ceļu, kas nav tuvākā iela. Līdz ar to 

Adresācijas noteikumu 13.punkts būtu svītrojams. 

5. Būvvaldes ieskatā būtu precizējams 19. punkts, nosakot, ka adreses 

piešķiršana iespējama pēc diviem principiem, rosinot Adresācijas noteikumu 

19. punktu izteikt šādā redakcijā: 

Grozījumi ir 

izstrādes 

procesā 
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      “19. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes 

vienībai vai ēkai numuru piešķir, ņemot vērā tuvāko ielu vai ielu, no kuras 

iespējams pie ēkas piekļūt ar transportu.”. 
 

 


