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Par adreses un nosaukuma maiņu īpašuma “Roznieki” objektiem 
 

Ādažu novada pašvaldība izskatīja nekustamā īpašuma “Roznieki” ar kadastra numuru 8052 
006 0251 īpašnieces (vārds, uzvārds) (adrese) iesniegumu (reģ. 27.04.2022 ar Nr. ĀNP/1-11-
1/22/2219) ar lūgumu mainīt īpašuma sastāvā esošu ietilpstošu objektu adresi “Roznieki”, 
Garciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, piesaistot to Garupes ielai. 

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, Garupes ciemā 
Garupes ielai piegul apbūvei paredzēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0251, 
kurai Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā ir reģistrēta adrese “Roznieki”, Garupe, 
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163. Uz zemes vienības ir reģistrētas četras ēkas ar kadastra 
apzīmējumiem 8052 006 0251 001; 8052 006 0251 002; 8052 006 0251 003 un 8052 006 0251 
004, ka arī ir pirmsreģistrēta būve ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0251 005. Visas ēkas un 
būve ir adresācijas objekti, atbilstoši Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 455. 
“Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas noteikumi) 2.punktam. 

Lemjot par adrešu maiņu īpašuma “Roznieki” ietilpstošiem adresācijas objektiem, ir lietderīgi 
un pamatoti vienlaikus sakārot arī īpašuma nosaukumu, lai neveidotos situācija, kad īpašuma 
nosaukums atšķiras no adreses, un mainīt nosaukumu uz “Garupes iela 3”. Šādas darbības ir 
paredzētas arī Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra departamenta sniegtajās rekomendācijās.  

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. 

Adresācijas noteikumu 8.3 apakšpunktā noteikts, ka adresācijas objekta nosaukumu veido 
atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem vietvārdu 
informācijas jomā; savukārt šo noteikumu 58. punkts nosaka, ka pašvaldība nodrošina iesniegto 
datu atbilstību šo noteikumu prasībām, Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām un 
normatīvajiem aktiem vietvārdu informācijas jomā. 

Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50 "Vietvārdu informācijas 
noteikumu" 16.1 apakšpunkts nosaka, ka vietvārdu piešķīrējinstitūcijām ir pienākums iesniegt 
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Valsts valodas centrā atzinuma saņemšanai lēmuma projektu par oficiālā vietvārda vai oficiālā 
paralēlnosaukuma piešķiršanu, vietvārda statusa maiņu vai rakstības formas precizēšanu. 
Sakarā ar to, ka ar šo lēmumu nav paredzēta jauna oficiālā vietvārda vai oficiālā 
paralēlnosaukuma piešķiršana, bet jaunais īpašuma nosaukums ir identisks adresei, kas ir 
piesaistīta ielai – pašvaldībai nav jālūdz Valsts valodas centrā atzinumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2021. gada 
29. jūnija noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 8.3., 9., 15. un 18.1. punktiem, Ādažu 
novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Veikt adrešu piešķiršanu un maiņu adresācijas objektiem atbilstoši sarakstam:  

Veiktā 
darbība 

Adresācijas 
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 

maiņa 
zemes 
vienība 

ēkas 

 
8052 006 0251 

8052 006 0251 001 
8052 006 0251 002 
8052 006 0251 003 
8052 006 0251 004 

 

"Roznieki", 
Garupe, 

Carnikavas 
pag., Ādažu 
nov., LV-

2163 

104932651 
Garupes iela 
3, Garupe, 
Carnikavas 
pag., Ādažu 
nov., LV-

2163 

piešķiršana ēka 

8052 006 0251 005 

- 

- Garupes iela 
3, Garupe, 
Carnikavas 
pag., Ādažu 
nov., LV-

2163 
 

2. Mainīt īpašuma “Roznieki” ar kadastra numuru 8052 006 0251 nosaukumu uz 
nosaukumu “Garupes iela 3”. 

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

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

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 


