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Rīga 
05.07.2015. Nr. 0620141739/A1389 
Uz 30.06.2015. precizēto TAP VSS-499 
 

Tieslietu ministrijai 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Adresācijas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi 30.06.2015. no e-pasta 
adreses TM.kanceleja@TM.GOV.LV saņemto precizēto Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Adresācijas noteikumi” un nesaskaņo to, jo ir šādi 
iebildumi: 

 
1. Tieslietu ministrija nav izpildījusi valsts sekretāru sanāksmes 

(12.02.2015. protokols nr. 6, 26. § 2.4. punkts) uzdevumu: 
“sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar 
uzdevumu Tieslietu ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību 
savienību izvērtēt nepieciešamību veikt attiecīgus grozījumus 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā par adrešu 
piešķiršanu telpu grupām un adrešu piešķiršanu mazdārziņu 
teritorijās”. 

2. Lūdzam papildināt Ministru kabineta protokollēmuma projektu ar 
jaunu punktu šādā redakcijā:  

„4. Tieslietu ministrijai lūgt Saeimu un atbildīgo komisiju 
atbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības Saeimā iesniegtos 
priekšlikumus grozījumiem Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumā uz likumprojekta 2. lasījumu vai arī 
iesniegt priekšlikumu uz 3. lasījumu, paredzot adreses 
elementa – telpu grupas numura – reģistrāciju, maiņu, 
likvidēšanu veikt Valsts zemes dienestam vienlaicīgi ar 
kadastra apzīmējumiem, kā arī paplašināt pašvaldību 
tiesības noteikt adreses atbilstoši vietējiem apstākļiem un 
vajadzībām, tai skaitā lemt par adrešu piešķiršanas 
nepieciešamību zemes vienībām un to daļām.” 

Ir nepieņemami turpināt situāciju, kad pirmreizēji telpu grupas tiek 
identificētas un tiek sanumurētas, tām piešķirot kadastra 
apzīmējumus, Valsts zemes dienestā būves kadastrālās uzmērīšanas 
lietā, bet, lai tās pašas telpu grupas sanumurētu ar statusu – telpu 
grupas numurs kā adresācijas elements –, tās jādodas noteikt citā 
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institūcijā – pašvaldībā, turklāt šī adresācijas elementa noteikšana 
bez būves kadastrālās uzmērīšanas lietā esošajiem stāvu plāniem 
vispār nav iespējama, kas privātpersonai pašai tad jāiesniedz 
pašvaldībā. Šī ir klasiska situācija, kad valsts pārvalde vēlas saglabāt 
nepamatotu birokrātisko slogu privātpersonām. 
 

3. Ministru kabineta protokollēmuma projekta 3. punktu lūdzam 
papildināt aiz vārdiem “Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas” ar vārdiem un iekavām: “t.sk. kadastra 
kartes”. Minētajā uzdevumā ir jābūt viennozīmīgi noteiktam, ka 
izveidojamajā rīkā jābūt pieejamai arī kadastra kartei un tās datiem, 
pretējā gadījumā minētā rīka funkcionalitāte nebūs izmantojama 
valsts iestādēs. 
 
Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka sanāksmēs ar Valsts zemes 
dienesta pārstāvjiem esam norādījuši uz joprojām iespējami 
problemātiskām Ministru kabineta noteikumu projekta normām, 
kuru neprecizēšana šobrīd ir Valsts zemes dienesta atbildībā. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


