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Prienų rajono savivaldybės tarybai
SPRENDIMO „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO“
PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022-01-12
Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai: Pakeisti Veiverių seniūnijos Čiurlių kaimo ir
Petkeliškių kaimo Artojų gatvės geografines charakteristikas.
Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:
Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir
kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą 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“ (toliau – Aprašas).
Laukiami rezultatai:
Pakeitus Veiverių seniūnijos Čiurlių kaimo ir Petkeliškių kaimo Artojų gatvės geografines
charakteristikas, bus galimybė žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, ir pastatams, pastatų
kompleksams suteikti adresus, nustatant jų priklausomybę gyvenamajai vietovei ir gatvei, taip pat adreso
koordinates.
Lėšų poreikis ir šaltiniai:
Lėšos nėra reikalingos.
Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:
Prienų rajono savivaldybės administracijoje 2021-12-30 gautas fizinio asmens prašymas (reg.
2021-12-30 Nr. (12.1)GP-1116) dėl adresų suteikimo statiniams nuosavybės teise valdomuose žemės
sklypuose. Prašymuose nurodytiems žemės sklypams suteikti adresai Artojų g. 10 ir Artojų g. 12, Čiurlių
k., Veiverių sen., tačiau šiuose žemės sklypuose esantiems statiniams adresai nesuteikti. Veiverių
seniūnijos Čiurlių ir Petkeliškių kaimuose yra Artojų gatvė. Ši gatvė yra registruota abiejuose kaimuose,
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tačiau nesutampa atskirai kaimuose registruotų gatvių ašinės linijos. Siūlome pakeisti Veiverių
seniūnijos Čiurlių kaimo Artojų gatvės ir Petkeliškių kaimo Artojų gatvės geografines charakteristikas,
kad šių gatvių ašinės linijos sutaptų: Čiurlių kaimo Artojų gatvės ašinę liniją siūloma pratęsti iki Vyturių
gatvės ašinės linijos, kad ateityje būtų galimybė žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, ir
pastatams, pastatų kompleksams suteikti adresus.
Lyginamasis variantas:
Nepridedamas.

Skyriaus vedėja

Dalia Joneliūnienė
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