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LĒMUMS 

Ādažos, Ādažu novadā 
     
2022.gada 23.martā        Nr. 147 
 

Par adreses un lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Garindriķu sūkņu stacija” 

Ādažu novada pašvaldība izskatīja nekustama īpašuma “Garindriķu sūkņu stacija” īpašnieces 
(vārds, uzvārds) (adrese) šā gada 21.februāra iesniegumu (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/1064) ar 
lūgumu pieņemt lēmumu par zemesgabala un ēku ar adresi “Garindriķu sūkņu stacija”, 
Garciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā (īpašuma kadastra Nr. 8052 008 1853, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8052 008 1797) adreses maiņu, adreses piesaistot pie 
Mežgarciema ielas. 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, Garciema ciemā 
Mežgarciema ielai pieguļ apbūvei paredzēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 008 
1797 un platību , kurai Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā ir reģistrēta adrese 
“Garindriķu sūkņu stacija”, Garciems, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163. Uz zemes 
vienības ir reģistrēta inženierbūve ar nosaukumu “ūdensvada pārbūve” un kadastra apzīmējumu 
8052 008 0896 002, kas nav adresācijas objekts atbilstoši Ministru kabineta 29.06.2021. 
noteikumu Nr. 455. “Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas noteikumi) 2.punktam. 

Adresācijas noteikumu 9. punktā noteikts, ka pašvaldībai bez personas piekrišanas, izvērtējot 
konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un 
mainīt, tai skaitā precizēt adreses pieraksta formu, vai likvidēt piešķirto adresi, ja tā neatbilst šo 
noteikumu prasībām. 

Adresācijas noteikumu 15. punktā noteikts, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 
apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam.  

Adresācijas noteikumu 18.1. apakšpunktā noteikts, ka pilsētās un ciemos apbūvei paredzētu 
zemes vienību un ēku numurus piešķir šādā kārtībā: ielās – no ielas sākuma augošā secībā, sākot 
numerāciju ar pirmajiem cipariem, virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali vai no 
galvenās ielas, laukuma, autoceļa. Ielas kreisajā pusē piešķir nepāra numurus, labajā pusē – 
pāra numurus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2021. gada 
29. jūnija noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 9., 15. un 18.1. punktiem, Ministru 
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas  kārtība” 17.6. 
apakšpunktu, 18. un 29.punktu, Ādažu novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Mainīt adresi zemes vienībai:  
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8052 008 1797 

“Garindriķu 
sūkņu stacija”, 

Garciems, 
Carnikavas pag., 
Ādažu nov., LV-

2163 

106511823 Mežgarciema 
iela 31, 

Garciems, 
Carnikavas 
pag., Ādažu 

nov., LV-2163 
 

2. Noteikt Īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1797 dalītu 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: daļai 0,0933 ha platībā – “Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve”, lietošanas mērķa kods 0601; un atlikušai platībai 0,0184 ha – “zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā”, 
lietošanas mērķa kods 1101. 

3. Administratīvai nodaļai lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam uz e-adresi 
vzd@vzd.gov.lv un īpašniecei (vārds, uzvārds) uz adresi: (adrese). 

4. Lēmumu daļā par nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu var apstrīdēt 
Administratīvā rajona tiesā Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007, mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas (paziņošanas dienas adresātam). 

5. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 
 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

 
 

 


