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LĒMUMS 

Ādažos, Ādažu novadā 
     
2022.gada 23.februārī         Nr. 68  
 

Par adreses maiņu zemes vienībai 8044 011 0208 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, Ādažu ciemā 
Veldres ielai pieguļ apbūvei paredzēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0208, 
kurai Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā ir reģistrēta adrese “Takas”, Ādaži, Ādažu 
pag., Ādažu nov., LV-2164.  

Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk – 
Adresācijas noteikumi) 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 26. punktā noteikts, ka numuru telpu grupai pašvaldība piešķir pieņemot 
ēku ekspluatācijā vai, pamatojoties uz būvniecības ieceres dokumentācijā norādīto informāciju, 
ja tā atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

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 1. daļu, Ministru kabineta 2021. gada 29. 
jūnija noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 9., 15. un 18.1. punktu, Ādažu novada 
pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

Mainīt adresi zemes vienībai:  

Veiktā 
darbība 

Adresācijas 
objekts 

Adresācijas 
objekta kadastra 

apzīmējums 

Adresācijas objekta 
esošā adrese, ja ir 

Esošā adresācijas 
objekta kods adrešu 
klasifikatorā, ja ir 

Adresācijas objekta 
jaunā adrese 

maiņa 
zemes 
vienība 

 
8044 011 0208 

“Takas”, Ādaži, 
Ādažu pag., Ādažu 

nov., LV-2164 
105203212 

Veldres iela 7, 
Ādaži, Ādažu pag., 

Ādažu nov.,  
LV-2164 
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