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Projektų rengėja – Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM).
Projektų tikslas – išspręsti praktikoje atsiradusias Adresų formavimo taisyklių taikymo
problemas, papildant adresą sudarančių dalių sąrašą pašto kodo duomenimis ir išdėstant adreso
sudedamąsias dalis pagal susisiekimo ministro tvirtinamas universaliosios pašto paslaugos teikimo
taisykles, patikslinant sąvokas ir atsisakant nebeaktualių nuostatų, neaiškių ar netikslių formuluočių,
o Adresų registro nuostatuose atsisakyti tolesnio duomenų apie universaliųjų pašto paslaugų teikimo
vietas tvarkymo.
Dabartinė situacija. Šiuo metu galiojančiose Adresų formavimo taisyklėse nustatyta, kad
adreso objektu laikomi ir tie pastatai ir juose esančios patalpos, kurie gali būti suformuoti kaip atskiri
nekilnojamieji daiktai. Formuluotė gali būti suformuoti nustato galimybę suteikti adresą ne tik realiai
suformuotam nekilnojamam daiktui, bet ir realiai neegzistuojančiam nekilnojamam daiktui, kuris tik
gali būti suformuotas ateityje.
Šiuo metu galiojančiuose Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose įtvirtinta, kad Lietuvos
jūrinėje teritorijoje esančių statinių adresas nenurodomas, todėl kyla poreikis patikslinti ir Adresų
formavimo taisykles, nustatant, kad jūrinėje teritorijoje esantys pastatai ir pastatų priklausiniai, butai
ar negyvenamosios patalpos nėra adreso objektai.
Įvertinant tai, kad praktikoje tam tikrų adreso sudedamųjų dalių (pvz., savivaldybės,
seniūnijos, gyvenamosios vietovės ir gatvės) kodai yra vartojami tik valstybės ir savivaldybių
informacinėse sistemose, kyla poreikis atsisakyti perteklinių adresų formavimo duomenų tvarkymo.
Atsižvelgiant į tai, kad pašto paslaugas teikiantiems subjektams tenka daug darbo papildomai
peržiūrint neteisingai adresuotas siuntas ir tikslinant gavėjų adresus, kyla poreikis papildyti adreso
struktūrą pašto kodo duomenimis.
Šiuo metu Adresų registre kaupiami universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietų pavadinimai,
kurie nuolat keičiasi ir sudaro prielaidas nuolatiniam registravimo procesui, kuris praktikoje iš esmės
jokios pridėtinės vertės nesuteikia.
Projektų esmė. Projektais siekiama tobulinti Adresų formavimo taisyklių teisinį reguliavimą
ir Adresų registro objektų registravimo ir jų duomenų įrašymo procesą bei išspręsti praktines Adresų
registro tvarkymo problemas:
- Pasiūlyti savivaldybėms iki 2023-01-01 suteikti trūkstamus numerius adresų objektams ir
nuolat organizuoti gatvių pavadinimų ir adresų objektų numerių gamybą, įrengimą, pritvirtinimą,
priežiūrą ir keitimą.
- Patikslinti adreso, pastatų ir juose esančių patalpų apibrėžtis, atsisakant dviprasmiškai
vertintinų formuluočių.
- Nustatyti, kad adresų objektais nėra laikinieji pastatai ir tie pastatų priklausiniai, kurie negali
būti suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai.
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- Nustatyti, kad adresų objektais nėra Lietuvos Respublikos jūrinėje teritorijoje esantys
pastatai ir pastatų priklausiniai, butai ar negyvenamosios patalpos, suformuoti kaip atskiri
nekilnojamojo turto objektai.
- Atsisakyti perteklinių adreso formavimo duomenų, išbraukiant savivaldybės, seniūnijos,
gyvenamosios vietovės ir gatvės kodus.
- Adresą sudarančių sudėtinių dalių sąrašą papildyti pašto kodo duomenimis.
- Nustatyti, kad rašant dokumentuose adreso sudėtinės dalys būtų išdėstytos pagal susisiekimo
ministro tvirtinamas universaliosios pašto paslaugos teikimo taisykles.
- Aktualizuoti žodžių trumpinius, papildant juos viensėdžio, aplinkkelio, vieškelio ir krantinės
trumpiniais.
- Išbraukti Adresų registro nuostatų papunkčius, nurodančius, kad Adresų registre kaupiamas
universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos pavadinimas ir su juo susiję duomenys.
Priėmus Projektus Adresų formavimo taisyklės atitiks esamą adresų suteikimo praktiką ir
kitų galiojančių teisės aktų nuostatas, o Adresų registro nuostatuose bus atsisakyta tolesnio
nebeaktualių duomenų apie universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietas tvarkymo.
Projektams įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų nereikės.
Derinimas. Projektai patikslinti pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. spalio
14 d. išvadoje Nr. NV-2538 pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
Projektai be pastabų suderinti su Ekonomikos ir inovacijų, Aplinkos, Teisingumo ir Žemės
ūkio ministerijomis bei Lietuvos savivaldybių asociacija. Susisiekimo ministerija ir AB Lietuvos
paštas nustatytais terminais pastabų nepateikė, todėl yra laikoma, kad Projektams neprieštarauja.
Į VĮ Registrų centro siūlymą suteikti jam, kaip Adresų registro tvarkytojui, teisę iki 2022 m.
kovo 1 d. sunaikinti registre sukauptus duomenis apie universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietas,
neatsižvelgta. Tai neatitinka Adresų registro nuostatų 35 punkto nuostatų, kuriame nustatyta, kad
išregistruoto registro objekto duomenys registre automatiškai pažymimi kaip archyviniai ir saugomi
duomenų bazėje 10 metų. Po 10 metų šie duomenys automatiškai perkeliami į registro duomenų
bazės archyvą, kuriame saugomi nuolat.
Atitiktis Vyriausybės programos nuostatoms. Projektas neįgyvendina Aštuonioliktosios
Vyriausybės programos nuostatų.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome įvertinti Teisės grupės pateiktas pastabas ir Projektus
svarstyti Tarpinstituciniame pasitarime bei Vyriausybė posėdyje.
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