
Adresācijas maiņas publiskās apspriešanas aptaujas anketa

Publiskā apspriešana par adresācijas maiņu Āgenskalna, Dzirciema, Ķīpsalas, Šampētera un 
Zasulauka apkaimē

(Uz aptaujas anketām rakstiska atbilde netiek sniegta.)

Norises laiks: no līdz18.05.2015 18.06.2015

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 03. jūnijā plkst. 18.00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā 
Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Saņemt plašāku informāciju un iepazīties ar materiāliem par adresācijas maiņu iespējams:
1) Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv;
2) Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā.

Viedokļi un argumenti (aptaujas anketas) iesniedzami:
1) Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800 un 
67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās un ceturtdienās no 10.00 līdz 19.00, otrdienās un 
trešdienās no 9.00 līdz 16.00, piektdienās no 9.00 līdz 14.00);
2) elektroniski aizpildītas portāla www.riga.lv sadaļā "E-pakalpojumi";
3) nosūtītas Rīgas pilsētas būvvaldei pa pastu (Amatu iela 4, Rīga, LV-1050).

LŪDZAM IZTEIKT VIEDOKLI:
1. Kadastra apzīmējums adresācijas objektam (zemes vienībai vai ēkai), par kuru tiek sniegts viedoklis. Zemes 
vienībai kadastra apzīmējums norādīts zemes robežu plānā, ēkai - kadastrālās uzmērīšanas (tehniskās inventarizācijas) 
lietā. 
Jānorāda obligāti.

2. Esošā adresācijas objekta adrese atbilstoši Valsts adrešu reģistra datiem, par kuru tiek sniegts viedoklis. Jānorāda 
obligāti.
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3. Saistība ar konkrēto adresācijas objektu:
Īpašnieks
Lietotājs
Adresācijas objektā reģistrēts uzņēmums
Cita (norādiet, kāda!)

Lūdzu atzīmējiet tikai vienu atbildi.

4. Iela, no kuras organizēta galvenā piebraukšana adresācijas objektam. Jānorāda obligāti.

5. Vai pēc adresācijas maiņas ēkai nepieciešama arī adrešu sakārtošana tajā esošajām telpu grupām? Apstiprinošas 
atbildes gadījumā nepieciešams iesniegums (veidlapa Nr. BV_144) ar tam pievienotu ēkas kadastrālās uzmērīšanas 
(tehniskās inventarizācijas) lietu vai ēkas stāvu plāniem, īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijām un pilnvaru, 
ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona; plašāk: https://www.eriga.lv/
ServiceCards/Default.aspx?cardExternalId=RD003615AJ0017.
Jā
Nē

Lūdzu atzīmējiet tikai vienu atbildi.

6. Vai atbalstāt iespējamo adresācijas maiņu?
Jā
Nē (norādiet pamatojumu!)

Lūdzu atzīmējiet tikai vienu atbildi.
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ZIŅAS PAR RESPONDENTU
Vārds, uzvārds:
Personas kods *:

Tālrunis:
Uzņēmuma nos., reģ. nr.:
Adrese:

   

 

 

   

     

Datums: Paraksts:    

Publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un publicēti Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv mēneša laikā pēc publiskās 
apspriešanas pabeigšanas. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšanas Rīgas pilsētas būvvalde pieņems lēmumu par 
adresācijas maiņu atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”.

7. Kā adresācijas maiņa ietekmēs Jūsu tiesības vai likumiskās intereses?
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* Šai informācijai ir ierobežotas pieejamības statuss saskaņā ar Informācijas atklātības likumu. Informācijas sniedzējs piekrīt savu personas 
datu nodošanai datu apstrādei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un to apstiprina ar savu parakstu.
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