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Sēde sākta: 15:04
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: deputāts Ainārs Vaičulens, deputāts Normunds

Balabka, deputāte Daiga Brigmane, deputāts Sergejs Galajevs, deputāts Viktors Jakovļevs,
deputāts Guntis Kampe, deputāts Jānis Leimans, deputāts Sergejs Masļakovs, deputāte Larisa
Šefere, deputāts Atis Senkāns, deputāte Lelde Sturme, deputāte Iveta Vīksne, deputāts Ritvars
Ziedonis, deputāts Aldis Grunde.
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Vita Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: domes sekretāre Ingrīda Apsīte.
Audio ierakstu nodrošina Helmuts Vucēns.
Uzaicinātās personas- Būvvaldes Zemes ierīkotāja, nodokļu inspektore Linda Čakše (15:04 – 15:50),
Stopiņu novada pašvaldības Juriste Laila Kundziņa (15:04 – 15:20), Stopiņu novada pašvaldības
Juriste, juridiskās daļas vadītāja Dace Leitāne.

2.12. Par adrešu maiņu Betona ielā, Dreiliņos, Stopiņu novadā.
Ziņo Viktors Jakovļevs:
Konstatē:
Ņemot vērā 08.12.2015 Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
(turpmāk – Adresācijas noteikumi) prasības, nepieciešams sakārtot un veikt adrešu maiņu
adresācijas objektiem un nekustamajiem īpašumiem ar piekļuvi no Betona ielas, piešķirot
tiem numurus ar piesaisti ielas nosaukumam.
Atbilstoši Adresācijas noteikumu 2.punktam adresācijas objekts ir iela (arī laukums),
dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka un apbūvei
paredzēta zemes vienība.
Adresācijas noteikumu 3.punktā ir noteikts, ka adrese ir noteiktā secībā sakārtotu
nosaukumu un numuru – adreses elementu – kopa, kas nodrošina adresācijas objekta
atrašanās vietas noteikšanu valstī un ko reģistrē adrešu reģistrā.
Ņemot vērā hierarhisko adresācijas sistēmas uzbūvi, ir jāņem vērā, ka, izdarot
izmaiņas hierarhiski augstākā adresācijas objektā, izmaiņas ir jāizdara arī attiecīgajiem
hierarhiski zemākajiem adresācijas objektiem, kurus skar izdarītās izmaiņas. Tā kā adrese
ir noteiktajā secībā sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses elementu – kopa, tad veicot
hierarhiski augstāka adresācijas objekta ēkas adreses maiņu, vienlaicīgi arī jāprecizē
hierarhiski zemāku adresācijas objektu adrešu pieraksts atbilstoši mainītajam ēkas
numuram, saglabājot telpu grupu esošo numerāciju. Atbilstoši Adresācijas noteikumu 2.10.
apakšpunkta un 3.punkta prasībām veicot telpu grupas adreses pieraksta precizēšanu Valsts
adrešu reģistra informācijas sistēmas datos, ievērojot ēkas mainīto adresi, telpu grupas
adresi nemaina.
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Zemes vienībai ir pamats piešķirt adresi atbilstoši Adresācijas noteikumu 10. un
11.punktam. Atbilstoši Adresācijas noteikumu 14.punktam ciemu teritoriju daļās, kur ir
ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas
nosaukumam. Divu mēnešu laikā pēc ielu izveides un nosaukumu piešķiršanas tām
pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par iepriekš
piešķirto adrešu maiņu, apbūvei paredzētas zemes vienības vai ēkas nosaukumu aizstājot ar
numuru un piesaistot to ielas nosaukumam.
Adresācijas noteikumu 17.1.punkts noteikts, ka pilsētās un ciemos apbūvei paredzētu
zemes vienību un ēku numurus piešķir ielās – no ielas sākuma augošā secībā virzienā no
apdzīvotās vietas centra uz nomali ielas kreisajā pusē piešķir nepāra numurus, labajā pusē –
pāra numurus.
Adreses maiņa zemes vienībai un ēkai ir nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvajos
aktos noteikto adrešu veidošanas kārtību, kas noteikta, lai radītu iespējas ātri un
viennozīmīgi valsts teritorijā identificēt adresācijas objektu apvidū. Adreses maiņa ir
tiesiski pamatota, un ar adreses maiņu faktiski tiks sasniegts tiesisks mērķis. Adreses maiņa
atbilstoši Adresācijas noteikumiem ir iespējama vienīgi, izdodot administratīvo aktu, līdz ar
ko administratīvā akta izdošana ir vienīgais iespējamais veids, lai nodrošinātu adresācijas
objekta identificēšanu apvidū, ievērojot adresācijas sistēmas prasības. Administratīvais akts
par adreses maiņu būtiski neierobežo Administratīvā procesa dalībnieku tiesības un tiesiskās
intereses, jo vienīgais tiesiskais pienākums, kas izriet saistībā ar administratīvo aktu par
adreses maiņu, ir jaunās adreses lietošana, kas nav vērtējama kā tiesību ierobežojums, bet
gan kā pienākums, lai nodrošinātu saziņas un atrašanas iespējas. Adresācijas noteikumiem
atbilstošu adrešu piešķiršana adresācijas objektiem valsts teritorijā nodrošina valsts,
pašvaldības un sabiedrības būtiskās intereses, kas saistītas ar personas sasniedzamību,
orientēšanos apvidū un adresācijas objektu identificēšanu
Adresācijas noteikumu 9.punktā noteikts, ka pašvaldības domei vai pašvaldības
kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības
piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt
adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

15 (Normunds Balabka, Daiga Brigmane, Sergejs
Galajevs, Aldis Grunde, Viktors Jakovļevs, Guntis
Par lēmumu balso: "par" - Kampe, Jānis Leimans, Sergejs Masļakovs, Vita
Paulāne, Atis Senkāns, Lelde Sturme, Larisa Šefere,
Ainārs Vaičulens, Iveta Vīksne, Ritvars Ziedonis)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. Mainīt adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām:
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Nr.
Zemes vienības kadastra
p.k
apzīmējums, būves kadastra
.
apzīmējums
1.
80960020368
80960020368001,
80960020368002,
80960020368003
2.
80960021338

Adresācij
Līdzšinējā
Apstiprināmā
as objekta
adrese
adrese
kods
104914690 “Skultes 1”,
Betona iela 2,
Dreiliņi, Stopiņu Dreiliņi, Stopiņu
novads
novads
105388886 “Skultes 1A”,
Dreiliņi, Stopiņu
novads
104954660 “Skultes 3”,
Dreiliņi, Stopiņu
novads
104914705 “Skultes 2”,

Betona iela 4,
Dreiliņi, Stopiņu
novads
Betona iela 6,
Dreiliņi, Stopiņu
novads
Betona iela 8,
Dreiliņi, Stopiņu Dreiliņi, Stopiņu
novads
novads

3.

80960021136
80960021136001

4.

80960020369
80960020369004

5.

80960020443
80960020443002

104211144 “Montas”,

6.

80960020821
80960020443001

104211152 “Solvitas”,

7.

80960020365
80960020356001

102785230 “Galiņi”,

8.

80960020507
80960020507002,
80960020507005

104545495 “Jaungaliņi”,

9.

80960020054
80960020054001,
80960020054002

102786023 “Jūras 1”,

10.

80960020008
80960020125001,
80960020125002,
80960020125003

102786007 “Jūras”,

Betona iela 10,
Dreiliņi, Stopiņu Dreiliņi, Stopiņu
novads
novads
Betona iela 12,
Dreiliņi, Stopiņu Dreiliņi, Stopiņu
novads
novads
Betona iela 1,
Dreiliņi, Stopiņu Dreiliņi, Stopiņu
novads
novads
Betona iela 3,
Dreiliņi, Stopiņu Dreiliņi, Stopiņu
novads
novads
Betona iela 7,
Dreiliņi, Stopiņu Dreiliņi, Stopiņu
novads
novads
Betona iela 9,
Dreiliņi, Stopiņu Dreiliņi, Stopiņu
novads
novads
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Nr.
Zemes vienības kadastra
Adresācij
Līdzšinējā
Apstiprināmā
p.k
apzīmējums, būves kadastra
as objekta
adrese
adrese
.
apzīmējums
kods
11. 80960020010
102786031 “Kaijas”,
Betona iela 11,
80960020010001,
Dreiliņi, Stopiņu Dreiliņi, Stopiņu
80960020010002,
novads
novads
80960020010003,
80960020010004,
80960020010005,
80960020010006
2. Precizēt mainīto ēku telpu grupu adrešu pierakstu atbilstoši mainītajai ēkas adresei,
saglabājot uz lēmuma pieņemšanas brīdi Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā
reģistrēto telpu grupas adreses numuru.
3. Anulēt (dzēst) nosaukumus nekustamajiem īpašumiem:
Nr. Nekustamā īpašuma
Nekustamā īpašuma
p.k.
kadastra numurs
anulējamais nosaukums
1.
80960020368
“Skultes 1”
2.
80960021338
“Skultes 1A”
3.
80960021136
“Skultes 3”
4.
80960020369
“Skultes 2”
5.
80960020443
“Montas”
6.
80960020821
“Solvitas”
7.
80960020365
“Galiņi”
8.
80960020507
“Jaungaliņi”
9.
80960020054
“Jūras 1”
10. 80960020008
“Jūras”
11. 80960020010
“Kaijas”
4. Informēt, ka atbilstoši Adresācijas noteikumu 32.punktam – ja adrese mainīta, kā
arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti,
kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un īpašniekiem dokumentu maiņa nav jāveic,
izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts.
5. Informāciju par adrešu maiņu publicēt Stopiņu novada mājaslapā, pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”.
6. Lēmumu nosūtīt nekustamo īpašumu īpašniekiem: --7. Lēmumu nosūtīt Valsts Zemes dienestam un izsniegt Stopiņu novada domes
izpilddirektoram Maksimam Griščenko, Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības
nodaļai, Teritorijas plānotājai L.Līcei, Zemes ierīkotājai N.Puķītei-Babānei un pašvaldības
aģentūrai “Saimnieks”.
Pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 3.daļai,
08.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2., 3., 8., 9., 10.,
12., 13., 14., 17., 19., 29., 30., 32. punkti, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263
“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 88.punkts.
Sēdi vadīja
Protokolēja

/personiskais paraksts/
/personiskais paraksts/

IZRAKSTS PAREIZS:
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V.Paulāne
I.Apsīte

Stopiņu novada domes
sekretāre
2020. gada 7.decembrī
Ulbroka, Stopiņu novads

I.Apsīte
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