
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO

2021 m. spalio         d. Nr. V1E-

Kaišiadorys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir 29

straipsnio 8 dalies 2 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. įsakymu Nr. 1V-57 „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. S u t e i k i u   adresų objektams (patalpoms) adresus pagal priedą.

2. P a v e d u seniūnui, kurio seniūnijoje suteikiami adresai, per 10 darbo dienų informuoti

gyventojus paskelbiant viešai seniūnijos patalpose ir skelbimų lentose apie suteiktus adresus ir

gyventojams reikalingus atlikti tolimesnius veiksmus po adreso suteikimo.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė            Vaida Babeckienė

Parengė

L. Slaninaitė

2021-10-21

Elektroninio dokumento nuorašas



DUOMENYS APIE NUMERIŲ PATALPOMS IR BUTAMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ

Seniūnijos  pavadinimas
Gyvenamosios vietovės pavadinimas

Žiežmarių sen.
Žiežmarių 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 Dvaro gatvė

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos
20____ m. ____________ d.
įsakymo Nr. _____
_____   priedas

1 2 3 54 6 87
2244001034107241451. 1
2249983009104100052. 2
2244005293043719293. 3
2244005295306519384. 4
2244002596522630065. 5
2244002098227687206. 6
2249983009104100047. 7
2244000655762850318. 8
2244000510943113109. 9
22440000512845262110. 11
22440052935612193311. 12
22440026063267380412. 13
22440053088843394213. 14
22440052853148921314. 16
22440052923732191315. 17
22440018585738597916. 18
22440026353898690517. 21
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1 2 3 54 6 87
22499830091041000318. 22
22440001915286185319. 23
22440019499911584220. 25
22499830091041000121. 26
22440041899250611022. 27
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