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Rezultāts

1. Būvvalde norāda, ka jāmaina Projekta koncepcija ar mērķi
mazināt administratīvo slogu un vienkāršot kārtību – noņemt no Valsts
zemes dienesta pienākumus adresācijas sistēmā. Proti, valsts adrešu reģistrs
var centralizēti uzkrāt nepieciešamo informāciju, savukārt tajā uzkrāto datu
aktualizāciju var nodrošināt pašvaldības, pieslēdzoties reģistram. Līdz ar to
Būvvaldes ieskatā Valsts adrešu reģistra uzturēšana no Valsts zemes
dienesta jānodod Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, kas ar savu darbību
tīmekļa vietnē www.latvija.lv rādījusi labu praksi par pakalpojumu
centralizāciju.
2. Būvvalde rosina papildināt Ministru kabineta noteikumu projektu
“Adresācijas noteikumi” 2.8 apakšpunktu aiz vārdiem “paredzēta ēka” ar
vārdiem “ēkas daļa, kura ir nodalīta ar atsevišķu ieeju (piemēram, kāpņu telpa),
vairākas ēkas (piemēram, ēku komplekss, bloķētās ēkas, vai ēkas, kas ir
savienotas ar gaiteņiem)”.
3. Būvvalde norāda, ka ir nepieciešams izņēmuma gadījums attiecībā uz
savstarpēji bloķētām ēkām, un rosina papildināt Ministru kabineta noteikumu
projektu “Adresācijas noteikumi” 8.1. apakšpunktu ar vārdiem “izņemot
gadījumu, kad vairākas ēkas ir ar vienu ieeju, ir savstarpēji bloķētas, savienotas
ar gaiteņiem, vai atrodas vienā nekustamajā īpašumā un tiek lietotas vienotam
mērķim”.
4. Būvvalde lūdz papildināt 8.2. apakšpunkta pirmo teikumu ar vārdiem
“izņemot, ja ēka atrodas ielu krustojumā un piekļuve tiek nodrošināta no
vairākām ielām (katrai ieejai), ja ēkas sastāv no vairākām nodalītām ēkas
daļām, kur katrai piešķirama sava ēkas adrese”.
5. Būvvaldes ieskatā nav pieļaujams, ka Valsts zemes dienests var
likvidēt adresi bez attiecīga pašvaldības lēmuma, neinformējot par to
pašvaldību.
6. Būvvalde norāda, ka jāievieš atšķirīga numerācija dzīvojamām un
nedzīvojamam telpām, lai būtu pārskatāmāka kārtība, rosinot noteikt, ka
nedzīvojamām telpām pirms numura izmanto burtu “p”, piemēram, “p1”.
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