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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
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Kaunas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1V-178
„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo 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“ pakeitimo“, (toliau – Įsakymas), pakeitė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2011 m. sausio 25 d. 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 jį išdėstė nauja
redakcija.
Vienas iš esminių reglamentavimo pakeitimų – savivaldybės vykdomoji institucija ar jos
pavedimu seniūnas įpareigotas iš anksto informuoti gyventojus apie numatomus suteikti, pakeisti ar
panaikinti žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų, butų, patalpų ar
korpusų numerius ir apie numatomus sprendimus suteikti, pakeisti ar panaikinti gatvės pavadinimą.
Gyventojai privalo būti informuojami ne tik apie numatomą pastatų numerių ar gatvių pavadinimų
suteikimą ar keitimą, bet ir apie jau priimtus savivaldybių sprendimus.
Minėtu Įsakymu savivaldybės vykdomajai institucijai įtvirtinta pareiga informaciją
gyventojams apie numatomą priimti sprendimą ar apie priimtą sprendimą paskelbti viešai seniūnijos
patalpose (ten, kur seniūnijos yra įsteigtos), savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų lentose (ten,
kur jos oficialiai įrengtos), t. y. informacija turi būti paskelbiama visais trimis būdais.
Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas privalo skelbti priimto
sprendimo tekstinę ir grafinę dalis.
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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 (toliau – Aprašas) V skyriaus 28 punkte įtvirtinta imperatyvi nuostata,
įpareigojanti savivaldybės vykdomąją instituciją nustatyti Pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių
rašomų ant pastatų sienų pritvirtintose lentelėse standartą.
Daugiaaukščių pastatų kvartaluose pastatams, jų kompleksams ir korpusams ženklinti
vietoj lentelių gali būti naudojami savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytos spalvos ir formos
padidinti numeriai, užrašomi ant pastatų, jų kompleksų ar korpusų sienų.
Aprašo 30 punktu savivaldybės vykdomoji institucija taip pat įpareigota organizuoti
pastatų, jų kompleksų ir korpusų ženklinimą, lentelių gamybą, pritvirtinimą, jų priežiūrą ir keitimą,
taip pat padidintų numerių užrašymą.
Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba atliko patikrinimą, kaip Kauno apskrities
savivaldybės įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo
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“ (2014 m. kovo 13 d. Įsakymo Nr.1V-178 redakcija)
nuostatas.
Patikrinimo metu nustatyta, kad Birštono savivaldybės administracijos direktorius nėra
nustatęs ir įsakymu pavirtinęs Pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių rašomų ant pastatų sienų
pritvirtintose lentelėse standarto.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 5 straipsnio
2 dalies 1 punktu,
reikalauju:
nedelsiant įgyvendinti 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
Birštono savivaldybės teritorijoje esančių pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių, rašomų ant
pastatų sienų pritvirtintose lentelėse standartą.
Apie šio reikalavimo įvykdymą arba atsisakymą jį vykdyti 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, Birštono savivaldybės merė artimiausiame savivaldybės tarybos
posėdyje privalo su šiuo reikalavimu supažindinti Birštono savivaldybės tarybos narius.
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