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LĒMUMS 

Ādažos, Ādažu novadā 
     
2022.gada 23.martā        Nr. 151  
 

Par adreses maiņu objektiem Veckūlu iela 48, Ādažos 

Ādažu novada pašvaldība izskatīja nekustamā īpašuma “Santas” ar kadastra numuru 8044 510 
0004 īpašnieka (vārds, uzvārds) (adrese: (adrese)) 2022. gada 9.marta iesniegumu (reģ. Nr. 
ĀNP/1-11-1/22/1338) ar lūgumu mainīt adresi īpašumā ietilpstošām ēkām (turpmāk – Ēkām) 
ar adresi Veckūlu iela 48, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164, saistībā ar to, ka vienīgā 
piekļūšanas iespēja ēkām ir nodrošināta no citas ielas – Liegu ielas. 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, Ēkas atrodas uz 
iežogota zemesgabala ar adresi Veckūlu iela 34, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164, 
(kadastra apzīmējums 80440100042) kas tiek izmantots kā rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūves teritorija. Ēkām ir nodrošināta piekļuve no Liegu ielas.   

Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk – 
Adresācijas noteikumi) 21. punkts nosaka, ka uzņēmumu un rūpnieciskās apbūves slēgtajās 
(norobežotajās) teritorijās apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai adresi piešķir, ņemot 
vērā ielu, no kuras ir nodrošināta galvenā piekļuve teritorijai, neatkarīgi no tā, vai ēkas atrodas 
pie vienas vai pie vairākām ielām.   

Ādažu novada pašvaldības Īpašumu un infrastruktūras nodaļas nekustamā īpašuma 
speciālistiem izvērtējot Ēku atrašanos apvidū, kā arī aktuālos topogrāfijas datus, tika konstatēts, 
ka zemesgabals ar adresi Veckūlu iela 34, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164, (kadastra 
apzīmējums 8044 010 0042) ir iežogots tikai daļēji, un Ēkas neatrodas iežogotas teritorijas daļā. 

Adresācijas noteikumu 9. punkts nosaka, 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. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2021. gada 
29. jūnija noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 9.  un 15. punktiem, Ādažu novada 
pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Mainīt adresi ēku (būvju) nekustamam īpašumam “Santas” ar kadastra numuru 8044 
510 0004 uz adresi: Liegu iela 2, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164. 

2. Mainīt adresi nekustamā īpašumā “Santas” ar kadastra numuru 8044 510 0004 sastāvā 
esošām ēkām:  
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Veiktā 
darbība 

Adresācijas 
objekts 

Adresācijas 
objekta kadastra 

apzīmējums 

Adresācijas 
objekta esošā 
adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 
adresācijas 

objekta kods 
adrešu 

klasifikatorā, 
ja tāds ir 

Adresācijas 
objekta jaunā 

adrese 

1 2 3 4 5 6 

maiņa ēkas 

 

80440100042001 
80440100042002 
80440100042003 

Veckūlu iela 
48, Ādaži, 

Ādažu pag., 
Ādažu nov., 

LV-2164 

103935026 

Liegu iela 2, 
Ādaži, Ādažu 
pag., Ādažu 

nov., LV-2164 

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

4. Pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

  
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 

 


