
 

 

 

 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     

2022.gada 24.augustā          Nr. 411 

 

Par adrešu maiņu īpašuma “Birztalas” objektiem Garupes ciemā 

 

Ādažu novada pašvaldība izskatīja nekustama īpašuma “Birztalas” ar kadastra numuru 8052 

004 0891 (turpmāk – Īpašums) īpašnieka (vārds, uzvārds) (adrese) 2022. gada 8.jūlija 

iesniegumu (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/2226) ar lūgumu piešķirt adresi ar piesaisti ielas numuram 

– Vētru iela 3, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163.   

Īpašuma sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8052 004 089 un uz tās esošā 

dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0891 001 (turpmāk – adresācijas objekti), 

atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – Kadastrs) 

datiem, pieguļ Vētru ielai, kas atrodas Garupes ciemā. Abiem adresācijas objektiem ir reģistrēta 

adrese “Birztalas”, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163, kas nav piesaistīta Vētru 

ielas numuram, kā arī ir norādīts neatbilstošs ciems.  

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 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. 

Iesniedzēja piedāvātā adrese Vētru iela 3, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163, 

domes ieskatā atbilst normatīvo aktu prasībām adresācijas jomā. 

Ar lēmumu nav paredzēta jauna oficiālā vietvārda vai oficiālā paralēlnosaukuma piešķiršana, 

tādejādi šinī gadījumā nav nepieciešams lūgt Valsts valodas centra atzinumu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2021. gada 

29. jūnija noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 9., 15., 18.1. punktu, Ādažu novada 

pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Mainīt adresi adresācijas objektiem atbilstoši sarakstam:  
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Veiktā 

darbība 

Adresācijas 

objekts  

Adresācijas 

objekta kadastra 

apzīmējums 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

1 2 3 4 5 6 

maiņa 

zemes 

vienība 

ēka 

 

8052 004 0891 

8052 004 0891 

001 

“Birztalas”, 

Carnikava, 

Carnikavas 

pag., Ādažu 

nov., LV-

2163 

105255502 

Vētru iela 3, 

Garupe, 

Carnikavas pag., 

Ādažu nov., LV-

2163 

 

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

“Birztalas” īpašniekam (vārds, uzvārds) uz e-pasta adresi: (adrese). 

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

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/105255502?type=house

