
 

 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     

2022. gada 24. augustā         Nr. 410 

   

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām dvīņu mājās Cielavu iela 27 un 29, Kalngalē 

 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) šā gada 1. 

augusta paziņojumu (reģ. ar Nr. ĀNP/1-11-1/22/3773) par nepieciešamību piešķirt adreses 

telpu grupām divās dvīņu mājās ar kadastra apzīmējumiem 80520081713001 un 

80520081714001: 

Ēkas kadastra 

apzīmējums 
Ēkas adrese 

Ēkas 

adreses 

kods 

Telpu grupas  

kadastra apzīmējums 

Telpu grupas 

nosaukums 

80520081713001 

Cielavu iela 29, 

Kalngale, 

Carnikavas pag., 

Ādažu nov. 

106795416 

80520081713001001 Dzīvoklis 

80520081713001002 Dzīvoklis 

80520081714001 

Cielavu iela 27, 

Kalngale, 

Carnikavas pag., 

Ādažu nov. 

106795424 

80520081714001001 Dzīvoklis 

80520081714001002 Dzīvoklis 

Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk – 

Adresācijas noteikumi) 2.11. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir arī telpu grupa. 

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 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 28. punktā noteikts, ka numurus telpu grupām piešķir, sākot no ēkas 

kreisās malējās kāpņu telpas augošā secībā no pirmā virszemes stāva uz augstāko stāvu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas 

noteikumi” 2.11., 9.,  26. un 28. punktiem, Ādažu novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Piešķirt adreses telpu grupām, saskaņā ar sarakstu: 



2 

 

Veiktā 

darbība 

Adresācijas 

objekts 

Adresācijas objekta 

kadastra apzīmējums 
Adresācijas objekta jaunā adrese 

1 2 3 4 

piešķiršana telpu grupa 80520081713001001 
Cielavu iela 29-1, Kalngale, Carnikavas 

pag., Ādažu nov. LV-2163 

piešķiršana telpu grupa 80520081713001002 
Cielavu iela 29-2, Kalngale, Carnikavas 

pag., Ādažu nov., LV-2163 

piešķiršana telpu grupa 80520081714001001 
Cielavu iela 27-1, Kalngale, Carnikavas 

pag., Ādažu nov., LV-2163 

piešķiršana telpu grupa 80520081714001002 
Cielavu iela 27-2, Kalngale, Carnikavas 

pag., Ādažu nov., LV-2163 

 

2. Administratīvai nodaļai lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam uz e-adresi un 

adresācijas objektu īpašniekiem uz deklarētām dzīves vietām: 

2.1.  (vārds, uzvārds), (adrese); 

2.2.  (vārds, uzvārds), (adrese). 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

 


