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Par adrešu precizēšanu adresācijas objektiem Ādažu novadā 

Ādažu novada pašvaldība ir izskatījusi 2022. gada jūlijā Valsts zemes dienesta iesniegtus datus 

par adresācijas objektiem, kuriem, iespējams, adrese ir norādīta neprecīzi vai nepareizi.  

Ādažu novada pašvaldības Īpašumu un infrastruktūras nodaļas speciālisti veica adrešu datu 

kvalitātes pārbaudi minētiem objekti un konstatēja, ka visos gadījumos adreses būtu 

sakārtojamas, atbilstoši Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 455 “Adresācijas 

noteikumi” (turpmāk – Adresācijas noteikumi) prasībām. Vienlaikus tika konstatēts, ka, veicot 

adrešu pieraksta precizēšanu, kā arī piešķirot adreses, nevienā gadījumā netiek radīti jauni 

oficiālie vietvārdi, līdz ar to šinī gadījumā nav nepieciešams lūgt Valsts valodas centra 

atzinumu. 

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. 

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

29. jūnija noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 2., 9., 10., 13.2., 15., 18.1. punktiem, 

Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Precizēt, piešķirt vai likvidēt adreses adresācijas objektiem Ādažu novadā, saskaņā ar 

tabulu:  

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 

precizēšana 
zemes 

vienība 
8044 004 0080 

"Jaunausmas", 

Ādažu pag., 

Ādažu nov., 

LV-2164 

105241695 

"Jaunausmas", 

Ādaži, Ādažu 

nov., LV-2164 

precizēšana 
zemes 

vienība 
8044 004 0190 

"Saullēkti", 

Ādažu pag., 

Ādažu nov., 

LV-2164 

105241726 

"Saullēkti", 

Ādaži, Ādažu 

nov., LV-2164 

precizēšana 
zemes 

vienība 
8044 004 0108 

"Lielgrapmaņi", 

Ādažu pag., 
105242367 

"Lielgrapmaņi", 

Ādaži, Ādažu 

nov., LV-2164 



 

 

2 

 

Ādažu nov., 

LV-2164 

maiņa ēka 
8044 014 0098 

003 

Zušu iela 34, 

Alderi, Ādažu 

pag., Ādažu 

nov., LV-2164 

 

104990623 

Zušu iela 36, 

Alderi, Ādažu 

pag., Ādažu 

nov., LV-2164 

 

likvidēšana 

Adrese 

nav 

piesaistīta 

nevienam 

objektam 

- 

 Dzeguzes iela 

45, Kalngale, 

Carnikavas 

pag., Ādažu 

nov., LV-2163 

104363474 - 

piešķiršana ēka 
8052 007 0637 

001 
- 104363466 

 Dzeguzes iela 

43, Kalngale, 

Carnikavas 

pag., Ādažu 

nov., LV-2163 

precizēšana 
zemes 

vienība 
8052 003 0429 

"Salas nams", 

Siguļi, 

Carnikavas 

pag., Ādažu 

nov., LV-2163 

 

103063088 

"Salas nams", 

Gauja, 

Carnikavas 

pag., Ādažu 

nov., LV-2163 

 

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

vzd@vzd.gov.lv 

3. Īpašumu un infrastruktūras nodaļai nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavot un 

nosūtīt pa pastu paziņojumu par adreses precizēšanu uz īpašumu īpašnieku deklarētām 

dzīves vietām. 

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

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

https://www.kadastrs.lv/varis/104990623?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103063088?type=house
mailto:vzd@vzd.gov.lv

