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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

      

ĮSAKYMAS 

 
DĖL NUMERIO ADRESO OBJEKTUI SUTEIKIMO 

       Nr.       

 
Kaunas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio          

27 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“, atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 

gegužės 20 d. įsakymą Nr. A-1587 „Dėl įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojui Pauliui Kerui“, 2021 m. balandžio 23 d. gautą (reg. Nr. 

70-1-731) prašymą suteikti numerį gyvenamajam namui pagal 2019 m. rugpjūčio 27 d. išduotą 

statybos leidimą Nr. LSNS-21-190827-00453 ir siekdamas suteikti numerį adreso objektui, 

esančiam žemės sklype,  kuriam suteiktas numeris,  siekiant nepažeisti jau esančių žemės sklypų, 

pastatų numerių sekos: 

1. S u t e i k i u  numerį adreso objektui pagal priedą. 

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti 

skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 

Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba 

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

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta 

tvarka. 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

įgaliotas administracijos direktoriaus   Paulius Keras 

 



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

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

Seniūnijos  pavadinimas
Gyvenamosios vietovės pavadinimas

Kartografinis pagrindas
Koordinačių sistema

Adresų koordinačių nustatymo būdas

Kauno 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
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