
 
 
 
 

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

 
2022. gada 23. februārī        Nr. 70 
 

Par nosaukuma piešķiršanu Smilgu ielai un adrešu maiņu 
 
Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja SIA “AL Ceļu Būve” (reģ. Nr.40103390749, adrese: 
Biķernieku iela 71 - 18, Rīga, LV-1039) šā gada 19. janvāra iesniegumu (pašvaldības reģ. Nr. 
ĀNP/1-11-1/22/464) ar lūgumu piešķirt adresi zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 8044 
004 0872, lai varētu uzsākt ēkas projektēšanas darbus. 

Izvērtējot ar iesniegumu saistītos apstākļus, pašvaldība konstatēja: 

1) Ādažu novada būvvaldes adrešu sakārtošanas darba grupa 2021. gadā nolēma piešķirt 
nosaukumu “Smilgu iela” Ādažu ciemā dabā esošajai ielai bez nosaukuma (iela savieno 
Gaujas ielu un Muižas ielu) un sakārtot adreses objektiem ielas tuvumā. Ar domes 2021. 
gada 27. oktobra lēmumu Nr. 163 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.08.2021. 
lēmumā Nr.42 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
Gaujas ielā 25B”, tika piešķirts nosaukums Smilgu ielas sākuma posmam, kas atrodas uz 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440070332. 

2) Ar domes 2021. gada 24. augusta lēmumu Nr. 50 “Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Veckaktiņi”, tika paredzēts piešķirt nosaukumu 
arī Smilgu ielas turpinājumam un adreses jaunizveidotām zemes vienībām, ar piesaisti pie 
Smilgu ielas šādā veidā: 

 piešķirt nosaukumu “Smilgu iela” ielas posmam, kas atrodas uz zemes vienībām 
80440040283, 80440040215, 80440070502, 80440070020, 80440070017, 
80440070456, 80440070043, 80440070245, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu. 

 piešķirt jaunizveidotai zemes vienībai Nr.1 (platība 0,91 ha) adresi: Smilgu iela 49, 
Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 (jaunizveidota zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 80440040871); 

 piešķirt jaunizveidotai zemes vienībai Nr.2 (platība 0,90 ha) adresi: Smilgu iela 45, 
Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164 (jaunizveidota zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 80440040872)”. 

Tehnisku iemeslu dēļ domes 2021. gada 24. augusta sēdē tika izskatīta un pieņemta sākotnēja 
lēmuma versija, kurā nebija iekļautas iepriekš minētās darbības. 

Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk 
– Noteikumi) 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. Noteikumu 11. punkts nosaka, ka ciemu teritorijās ielai pēc tās izbūves piešķir 
nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu. 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļu, Noteikumu 9. un 11. punktu, kā 
arī domes Attīstības komitejas 09.02.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt nosaukumu “Smilgu iela” ielas posmam, kas atrodas uz zemes vienībām 
80440040283, 80440040215, 80440070502, 80440070020, 80440070017, 80440070456, 
80440070043, 80440070245, saskaņā ar grafisko shēmu (pielikumā). 

2. Piešķirt vai mainīt adreses šādiem adresācijas objektiem: 

Veiktā 
darbība 

Objekts 
Adresācijas 

objekta kadastra 
apzīmējums 

 

Adresācijas objekta 
esoša adrese 

Esošā 
adresācijas 

objekta kods 
adrešu 

klasifikatorā 

Adresācijas objekta jaunā 
adrese 

1 2 3 4 5 6 

piešķiršana 
zemes 
vienība 

80440040872 
- - Smilgu iela 45, Ādaži, Ādažu 

pag., Ādažu nov., LV-2164 

maiņa 
zemes 
vienība 

80440040871 

“Veckaktiņi”, 
Ādaži, Ādažu pag., 
Ādažu nov., LV-

2164 

104078632 
Smilgu iela 49, Ādaži, Ādažu 
pag., Ādažu nov., LV-2164 

3. Likvidēt adresi “Veckaktiņi”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164, saistībā ar to, ka 
tā nav piesaistīta nevienam adresācijas objektam. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
 


