VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS KAUNO APSKRITYJE
Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui p. Jonui Klemensui Sungailai
Kopija – Jonavos rajono savivaldybės merui p. Mindaugui Sinkevičiui

REIKALAVIMAS
DĖL NUMERIŲ PASTATAMS, PATALPOMS, BUTAMS IR ŽEMĖS SKLYPAMS,
KURIUOSE PAGAL JŲ NAUDOJIMO PASKIRTĮ (BŪDĄ) AR TERITORIJŲ PLANAVIMO
DOKUMENTUS LEIDŽIAMA PASTATŲ STATYBA, SUTEIKIMO, KEITIMO IR
APSKAITOS TVARKOS APRAŠO V SKYRIAUS 28 PUNKTO NUOSTATOS
ĮGYVENDINIMO
2014 m. balandžio 3 d. Nr. 8-11
Kaunas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2014-03-13 įsakymu Nr. 1V-178 pakeitė
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymą Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams,
patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams,
statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“
ir išdėstė jį nauja redakcija. Šiuo įsakymu patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės
sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama
pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 28 punkte nustatyta, jog pastatų, jų
kompleksų ir korpusų numeriai rašomi ant pastatų sienų pritvirtintose lentelėse, kurių standartą
nustato savivaldybės vykdomoji institucija. Analogiška nuostata galiojo ir ankstesnės redakcijos
apraše.
Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje 2014-02-03 raštu Nr. 10-31 „Dėl informacijos
pateikimo“ kreipėsi į Kauno apskrities savivaldybes, prašydama pateikti savivaldybės institucijų
patvirtintus teisės aktus, reglamentuojančius pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių rašymo ant
pastatų sienų pritvirtintų lentelių standartus.
Jonavos

rajono

savivaldybės

administracijos

direktorius

2014-02-05

raštu

Nr. 6B-07-0569 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo, kad Jonavos rajono savivaldybės institucijų
patvirtintų teisės aktų, reglamentuojančių pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių rašymo ant pastatų
sienų pritvirtintų lentelių standartus, nėra.
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 punkte
nustatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų,
Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai
priskirtais klausimais.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (Žin., 1998, Nr. 51-1392; 2004, Nr. 98-3626)
2 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
reikalauju:
nedelsiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus ministro 2014-03-13 įsakymu
Nr. 1V-178 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų
naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo,
keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo V skyriaus 28 punkto nuostatą ir patvirtinti Jonavos rajono
savivaldybės teritorijoje esančių pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių, rašomų ant pastatų sienų
pritvirtintose lentelėse standartą.
Šis reikalavimas turi būti apsvarstytas per vieną savaitę nuo jo gavimo dienos, apie
priimtą sprendimą dėl šio reikalavimo vykdymo Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje turi būti
pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 4 straipsnio 9 dalį, Jonavos rajono savivaldybės meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo reikalavimu supažindinti Jonavos rajono savivaldybės tarybos narius.
Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje
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