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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 

punktu, Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 

23 d. nutarimo Nr. 2092 ,,Dėl adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 4 punktu, 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 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 

1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 

redakcija) „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 ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams 

suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu ir atsižvelgdamas į 

2021 m. gegužės 18 d. prašymą Nr. GVA-596: 

 1. S u t e i k i u  pastatui, kurio unikalus Nr. 4400-1482-3851, adresą Ežero g. 20 pagal 

1 priedą. 

 2. S u t e i k i u  numerį Ežero g. 20-5 patalpai, esančiai pastate, kurio unikalus Nr. 4400-

1482-3851, pagal 2 priedą. 

 3. N u r o d a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo adresų įregistravimo Adresų registre 

dienos. 

 4. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto 

savivaldybės interneto svetainėje.  

 Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti 

skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, 

adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio 

teismo rūmuose. 

 

 

 

 

  

 

Administracijos direktorius Antanas Bartulis 



DUOMENYS APIE NUMERIŲ ŽEMĖS SKLYPAMS, PASTATAMS, JŲ KOMPLEKSAMS AR KORPUSAMS SUTEIKIMĄ, KEITIMĄ AR
PANAIKINIMĄ

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
20____ m. ____________ d.
įsakymo Nr. _____
_____   priedas

Seniūnijos  pavadinimas
Gyvenamosios vietovės pavadinimas

Kartografinis pagrindas
Koordinačių sistema

Adresų koordinačių nustatymo būdas

Šiaulių m.
Kadastro žemėlapis

LKS-94
Grafinis

Unikalus Nr. Gatvės pavadinimas

Žemės sklypo,
kuriame leidžiama

pastatų statyba,
pastato ar pastatų

komplekso Nr. gatvėje
ar gyvenamojoje

vietovėje X Y
Eil.
nr.

Korpuso
Nr.

Buvusio adreso duomenys Adreso koordinatės

Gatvės pavadinimas

Žemės sklypo,
kuriame leidžiama

pastatų statyba,
pastato ar pastatų

komplekso Nr. gatvėje
ar gyvenamojoje

vietovėje
Korpuso

Nr.

Suteikto adreso duomenys

Gyvenamosios
vietovės

pavadinimas
1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

20 4580324400148238511. 6199360Ežero g.

Dokumentą parengė: vyr. specialistė RIMA MAZURAITIENĖ

Priedo lapas 1 iš 1



DUOMENYS APIE NUMERIŲ PATALPOMS IR BUTAMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Seniūnijos  pavadinimas
Gyvenamosios vietovės pavadinimas Šiaulių m.

Unikalusis patalpos, buto
Nr. Pastato ar pastatų

komplekso Nr.
Patalpos, buto Nr.

Eil. nr.
Korpuso Nr.

Buvusio adreso duomenys
Pastato ar pastatų

komplekso Nr.
Patalpos, buto Nr.Korpuso Nr.

Suteikto adreso duomenys

Gatvės pavadinimas Ežero gatvė

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
20____ m. ____________ d.
įsakymo Nr. _____
_____   priedas

1 2 3 54 6 87
2044001482416836161. 5

Dokumentą parengė: vyr. specialistė RIMA MAZURAITIENĖ

Lapas 1 iš 1


