
Lai arī kādam tas liktos
nesaprotami, starp 
dokumentiem, kuru 
nomaiņa pēc jauno 
adrešu spēkā stāšanās 
nebūs nepieciešama, ir
arī zemesgrāmatas 
apliecības. 

VARAM skaidro
- ieraksti zemesgrāmatā nebūs jā-
maina, jo šī reforma nemaina te-
ritoriālā iedalījuma vienību (pil-
sētu un pagastu), kā arī apdzīvoto
vietu nosaukumus vai robežas.
Līdz ar to iedzīvotāji varēs sagla-
bāt jau esošās zemesgrāmatas ap-
liecības un pēc jaunām doties ti-
kai gadījumā, ja radīsies noteikta
nepieciešamība, piemēram, vei-
cot kādus darījumus ar nekusta-
mo īpašumu. 

Arī Vidzemes rajona tiesas
priekšsēdētāja vietniece, tiesnese
Inese Kiršteine "Druvai" apstipri-

na - nekādi īpaši norādījumi dar-
bam zemesgrāmatu lietās saistībā
ar teritoriālo reformu tiesnešu rī-
cībā nav. Viņa arī spriež, ka no-
pietna apjoma adrešu maiņām ne-
vajadzētu izvērsties, jo jau līdz
šim zemesgrāmatas bijušas atbil-
stošas pagastu iedalījumam – ja
īpašums atrodas Inešu pagastā,
tad tas jau ir ierakstīts Inešu pa-
gasta zemesgrāmatā, un tāpat vi-
sos pārējos pagastos, pilsētās.
Kārtība, kad ar iesniegumu var
lūgt mainīt adresi vai nosaukumu
savam īpašumam, ja apstākļos
kaut kas mainījies, gan pastāvē-
jusi jau iepriekš, taču pēc pagai-
dām zināmā šāda vajadzība tieši
teritoriālās reformas dēļ netiek
prognozēta.

Būvvaldēs saistībā ar ATR
viestajām izmaiņām adresācijā
no jaunu būvniecības projektu
plānotājiem un īstenotājiem ne-
tiek gaidīta kādas papildu darbī-
bas, "Druva" noskaidroja
Būvniecības valsts kontroles bi-
rojā. Nepilnu diennakti - no
30.jūnija vakara līdz 1.jūlija pēc-

pusdienai - Būvniecības informā-
cijas sistēmā (BIS) migrācijas
procesa nodrošināšanai tiks at-
slēgta iespēja iesniegt jaunas ie-
ceres dokumentāciju, taču tālāk -
ja lietotāji manīs  sistēmas kļū-
dainu darbību, tostarp saistībā ar
piekritību atbildīgajai būvvaldei,
tiek aicināts par to ziņot BIS at-
balsta dienestam.   Arī Lauku at-
balsta dienesta klientiem - lauk-
saimniekiem, mežsaimniekiem
un zivsaimniekiem - nav jāveic
nekādas papildu darbības, avīzei
apstiprināja dienesta Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Kristīne
Ilgaža.q

Jau pirms pašvaldību vēlēša-
nām "Latvijas Pasts" aicināja ie-
dzīvotājus un uzņēmējus laikus
sakārtot savu kontaktu adrešu
pierakstus. Vēstuļu un sūtījumu
nodošana gan tiks nodrošināta
jebkurā gadījumā, jo galvenais
atskaites punkts – pasta indeksa

teritorijas - nemainās. Arī pasta
pakalpojumu sniegšanas vietu iz-
vietojums atbilstoši pašreizējam
regulējumam ir piesaistīts mazā-
kajai administratīvajai vienībai –
pilsētai vai pagastam, nevis no-
vadam. 
Tomēr,  lai sūtījumu apstrāde no-
ritētu ātrāk, tiek uzsvērti atgādi-
nāts pārliecināties par aktuālo no-
vada nosaukumu mērķa adresē,

kā arī tiem, kuri iepērkas inter-
netveikalos – profila informācijā
laikus izlabot savu piegādes adre-
si. Tāpat karstajā periodisko izde-
vumu abonēšanas laikā vērts at-
cerēties par korektu adreses pie-
rakstu ar pareizo novada nosau-
kumu.q
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Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojusi
LīgA sALnIte

Fiziskām personām nav gai-
dāmi nekādi sarežģījumi doku-
mentos saistībā ar adreses nomai-
ņu,  arī juridiskajām personām
lielākoties nevajadzētu rasties kā-
dām problēmām, vien ar retiem
izņēmumiem, kur varētu rasties
nepieciešamība pašiem koriģēt
organizācijas nosaukumu.

“Druva” sazinājās ar ATR īste-
nošanas atbildīgo Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības
ministriju (VARAM).
Sabiedrisko attiecību nodaļā
"Druvai" apliecināja, ka elektro-
niskajās sistēmās adrešu izmai-
ņas notiks automātiski, tamdēļ ti-
kai pašas adreses dēļ dokumentus
mainīt iedzīvotājiem nav jāsteidz.
Līdz ar to arī nav paredzami pa-
pildu izdevumi par dokumentu
maiņu tieši saistībā ar ATR nesto
jauno adresāciju. Nomainīt kādu
apliecību  vai cita veida doku-
mentu nāksies vien tad, ja bei-

dzas tā derīguma termiņš vai arī
paredzētas kādas darbības ar savu
nekustamo īpašumu. Ministrijas
speciālisti atgādina, ka līdzīgi bi-
jis arī, piedzīvojot iepriekšējo re-
formas kārtu.
Arī uzņēmumiem, pēc 1.jūlija
mainoties novada nosaukumam,
kur tie reģistrēti, nav jāveic pār-
reģistrācija. VARAM paskaidro,
ka saskaņā ar Administratīvo teri-
toriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumiem Valsts ze-
mes dienestam noteikts pienā-
kums līdz 16.jūlijam veikt šīs iz-
maiņas valsts adrešu reģistrā. Ja
uzņēmuma juridiskā adrese paš -
reiz pilnībā atbilst adrešu reģistra
datiem, tad viss noritēs automā-
tiski un klientam nebūs pat jāie-
saistās adreses aktualizācijas pro-
cesā. Ja jau pašreiz ir kādas neat-
bilstības ar Valsts adrešu reģistru,
tad šo adrešu atjaunošana būs
dienestam nedaudz darbietilpīgā-
ka – tikai daļēji automatizēta vai
pat tiks veikta manuāli.
Vienīgais nopietnākais pavēr-

siens - kādam uzņēmumam varē-
tu būt nepieciešamība koriģēt no-
saukumu. Šāda vajadzība varētu
būt attiecībā uz tādiem nosauku-
miem, kuros patlaban ir norāde
uz teritoriālo vienību, kāda pēc
reformas vairs neeksistēs. Proti,
vēl pašreizējais novads kā daļa
no uzņēmuma nosaukuma.
Tomēr VARAM, atsaucoties uz
Ministru kabineta noteikumiem
Nr.664,  uzsver - tam nevajadzētu
radīt papildu finansiālo slogu.
Noteikumi paredz, ka valsts no-
devu par ierakstu izdarīšanu
Uzņēmumu reģistra žurnālā un
komercreģistrā nemaksā, "ja gro-
zījums ir saistīts ar administratī-
vo teritoriju pārveidošanu, robe-
žu vai nosaukuma maiņu, kā arī
ar ielas nosaukuma vai ēkas nu-
merācijas maiņu". Ar šādu pašu
pamatojumu nebūs jāmaksā arī
par Uzņēmumu reģistra žurnāla
un komercreģistra ierakstu ofi-
ciālu publicēšanu (MK noteikumi
Nr.65).q

Vai pēc lielo 
novadu izveidošanas 
iedzīvotājiem būs 
jānoņemas ar adrešu
maiņu?

Administratīvi teritoriālā reforma (ATR) kā apzīmējums jau
būs nomocījis gan šo pārmaiņu īstenotājus, gan pārmaiņām pa-
kļautos iedzīvotājus. Bez skaļāk izdaudzinātajām raizēm par to,
kam atkal bija vajadzīga novadu robežmietiņu pārspraušana un
ko atnesīs šis reformas etaps pēc desmitgadē jau aprastās mazo
novadu dzīves, un vai nomales tomēr netiks aizmirstas, joprojām
izskan arī gluži sadzīviski praktiskas bažas. Vai tiešām šī kārtējā
pārkārtošanās neradīs klapatas ar steidzamu nepieciešamību ie-
dzīvotājiem mainīt dažādus dokumentus? Pēc lasītāju zvaniem
un aicinājumiem "Druva" aptaujāja plašu institūciju loku, vai
ATR dēļ paredzētā adresācijas maiņa jelkādā veidā varētu radīt
papildu izmaksas iedzīvotājiem.

IeVADs

l Pārgaujas 
novads

l Līgatnes 
novads

l Amatas 
novads l Vecpiebalgas 

novads

l Jaunpiebalgas 
novads

l Cēsu 
novads

l Priekuļu 
novads

Reģistros viss 
nomainīsies automātiski

Sūtījumi pienāks, bet ātrāk,
ja adrese būs korekta 

Varēs saglabāt esošās 
zemesgrāmatas apliecības Izmaiņas deklarētās 

dzīvesvietas adresēs pēc
jauno novadu izveides
neliks mainīt nedz pases
vai identifikācijas kartes,
nedz transportlīdzekļu
reģistrācijas apliecības,
“Druvai” vairākkārt tiek
apstiprināts dažādās 
iestādēs. 

Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes sabiedrisko attie-
cību vadītāja Madara Puķe pār-
liecinoši uzsvēra - personu ap-
liecinošie dokumenti novadu re-
formas dēļ noteikti nebūs jāmai-
na. Kā jau iepriekš norādīts, arī
šajā gadījumā dokumentu no-
maiņa nepieciešama jau iepriekš
zināmos gadījumos, piemēram,
ja dokuments nozaudēts vai tam
beidzas derīguma termiņš. 

Arī Ceļu satiksmes drošības
direkcijas (CSDD) Sabiedrisko
attiecību daļā "Druvai" apstipri-
nāja, ka iedzīvotājiem - spēkratu
īpašniekiem un citiem CSDD
klientiem - nevajadzētu sastap-

ties ar kādiem šķēršļiem vai pa-
pildu apgrūtinājumiem līdz šim
sniegtajos pakalpojumos.   

Transportlīdzekļu reģistrācijas
apliecības kā piemēru šajā jautā-
jumā piesauc arī par ATR īste-
nošanu atbildīgā VARAM, vēl-
reiz atgādinot, ka elektroniska-
jās sistēmās izmaiņas notiks au-
tomātiski. 

Arī attiecībās ar likumsargiem
un to nodrošinājumu mūspusē
praktiski nekas nemainīsies.
Valsts policijas Vidzemes reģio-
na pārvaldes (VP VRP) vecākā
speciāliste Zane Vaskāne pastās-
tīja, ka nelielas izmaiņas līdz ar
ATR piedzīvos burtiski pāris citi
Vidzemē esošie iecirkņi,
taču Cēsu iecirkņa apkalpojamā
teritorija paliks tāda pati kā līdz
šim. Arī Drustu un Raunas pa-
gasts, kas turpmāk administratī-
vi piekritīs Smiltenes novadam,
joprojām būs Cēsu iecirkņa poli-
cijas amatpersonu uzraudzī -
bā. Cēsu iecirkņa apkalpojamā
teritorija - pēc mazākā adminis-
tratīvā iedalījuma - aptvers visus
līdzšinējos novados esošos 23
pagastus, kā arī Cēsu un
Līgatnes pilsētu.q

Ne pase, ne auto
reģistrācijas 
apliecība  


